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L’Ajuntament de Subirats us desitja Bones festes!

Ángel Martinez Serrano. L'església de la Maternitat de la Mare de Déu. Els Casots (Subirats). 2021

GENT GRAN

PLANIfICACIÓ,
OBRES I uRBANISME

CuLTuRA

Taller d’estimulació
cognitiva

Projecte d’ascensor d’accés
a la passarel·la d’Ordal

Portes obertes al
Jaciment Ibèric

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

112
938 993 011
900 878 583
654 783 832
659 480 467
671 580 119
938 910 265
938 179 086
938 993 361
938 994 267
938 179 107
938 993 003
938 993 499
937 431 040
938 179 028

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

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

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

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.

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

Consultoris mèdics
Sant Pau d’Ordal – dilluns i divendres de 9 a 12.30 h
Ordal – dimarts i dijous de 9 a 12.30 h
Lavern – dimarts i dijous de 9 a 12.30 h
Quan no hi hagi servei administratiu al consultori mèdic, per
urgències cal trucar al telèfon 93 887 92 54 (de 8 a 15 h) i, per
demanar hora, al 93 326 89 01 o bé per Internet.

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

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

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

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

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

VISITA AMB ELS REGIDORS
Pere Pons
Regidor de poble: Urb. Can Rossell, Can Rossell poble, Els
Casots i Urb. Muntanya Rodona
Alcaldia / Planificació i obres / Urbanisme

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

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

Francesc Perea
Regidor de poble: Lavern
Cultura / Gent Gran
Santi Fontanet
Regidor de poble: Ordal, El Pago i Catallops
Esports i salut / Benestar Social / Gent Gran

Carles Morgades
Regidor de poble: Can Cartró, Ca l’Avi i Pol. Ind. Can Bas
Recursos Humans / Mobilitat / Medi ambient i món rural
/ Habitatge / Hisenda / Joventut / Protecció Civil i ADF /
Prevenció i Seguretat

Pots demanar cita a subirats.cat/cita-regidors
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EDITORIAL
Benvolguts veïns i veïnes,
Un any més ens arriba el Nadal i les seves
festes. Esperem que enguany, tot i les restriccions, es puguin dur a terme. Portem
ja molt de temps amb la pandèmia.A la
nostra comarcael 75% de la població té ja
la vacunació completa, i tots sabem que hi
ha col•lectius que encara no es vacunen.
Pertant,portem un bon ritme de vacunació,
tot i que el risc de rebrot està pujant i tot
apunta que en algun moment o altre pothaver-hi restriccions o confinaments. Esperem i desitgem el millor escenari, però si es
dona el cas demanem que ho fem tots tan
bé com en els casos anteriors.
El final d’any i d’exercici signifiquen moltes
coses. Per a molts les festes són reflexió, i
en aquests moments de post-pandèmiaCovid i de la crisi viscuda, tots haurem de
fer els nostres petits o grans canvis en la
forma de relacionar-nos i d’encarar el futur.
Hem vist també la cimera de Glasgow i com
les potències no s’acaben de posar d’acord
al’hora d’afrontar el canvi climàtic. Però tinc
ben clar que entre tots – i partint dels petits
canvis de cadascú– ens en sortirem.
Hem de felicitar els nostres veïns pel bon
ús que fan de l’aigua, una gestió exemplar
que està als 96 litres/dia i persona, molt per
sota de la mitjana espanyola (133 litres/
dia persona) i dels 123 litres dia/persona
a Catalunya, i en això som molt responsables i tenim una cultura arrelada. Seguint
l’exemple ens hauríem de fixar l’objectiu
de millorar tots plegats en la gestió del residus i encarar un 2022 reduint elsresidus,
reutilitzant sempre que es pugui, reciclant
al màxim i col•laborant en la recollida.
Sabem que no és fàcil, però un percentatge–molt baix– de veïns que fan un mal ús
del sistema ens repercuteix a tots. Ens encareixen els serveis, i és un servei que no
ens podem permetre. No n’hi ha prou amb
pagar més. Cal ser conscients del problema
d’arrel, fer-ho bé i recordar sempre les tres
erres:Reduir, Reutilitzar i Reciclar.
El final de l’any és el moment en què
s’aproven els pressupostos i les ordenances pel ple municipal. Són segurament els
punts més importants per afrontar el nou
exercici, i cada any es produeixen per les
mateixes dates. En el nostre cas,les ordenances ja estan aprovades amb els vots
de JUNTSxSUBIRATS, PSC ila CUP (agraïm
el seu suport). Esperem que quan rebeu la
revista tinguem també el pressupost per al
2022 aprovat. És molt important per a la
gestió del dia a dia i per afrontar projectes
de futur.
Segurament per a molts el punt mitjà entre
fer bé una cosa i fer-la malament a vegades
és no fer-la, i segurament ens ho podem
3

aplicar en alguna ocasió, però els que estem
al davant de les administracions i gestionem el diner públic hem de ser capaços
d’arribar a acords amb el consens,aprovar
els projectes per al municipi i aprovar les
ordenances que ho fan possible. No n’hi
ha prou amb no aprovar les ordenances o
un pressupost per al municipi i deixar-ho
sobre la taula. Cal ser proactiu, i no entenc
aquestes actituds ni recordo haver-les utilitzat per sistema. Nosaltres segurament
també podem canviar d’opinió si hi ha
debat i s’aporten solucions.
Keynes, un famós economista britànic,
després de la Gran Depressió de 1929 va
dirque la crisi havia minvat la demanda i
era necessari estimular-la d’alguna manera, generant una demanda addicional que
tirés de la producció. Advocava, per tant,
per una activa intervenció de l’Estat que
restablís l’equilibri entre oferta i demanda.
Actualment és el que està fent la Comissió Europea conjuntament amb els estats
membres. Estan repartint a les comunitats
autònomes (en el nostre cas la Generalitat
de Catalunya) aquests diners del NextGenerationUE, i per poder-hi optar és importantíssim tenir una economia sanejada i
uns pressupostos aprovats.
A dia d’avui, els pressupostos de la Generalitat encara no estan aprovats. Un grup
del Govern minoritari no els dona suport,
i veiem unes reunions de pati de col•legi
que posen en perill l’execució d’aquest fons
europeus ique poden afectar actuacions
publicoprivades, ajudes directes a la ciutadania, inversions en benestar social i sanitat i afectar les economies familiars si no
sortim aviat de la crisi, que no és cap altra
cosa que un canvi de paradigma.
Per acabar, quan a Keynes li retreien que
canviés d’opinió sembla que responia:
“Quan algú em convenç que estic equivocat, canvio d’opinió. Vostè no fa el mateix?”.
Bé, esperem que totes les administracions
puguem aprovar els nostres pressupostos
per al 2022 amb el màxim consens i siguem
útils a la ciutadania encarant noves polítiques de consum que generin ocupació,
igualtat d’oportunitats i més polítiques socials per sortir reforçats de la Covid. Ique, a
més,compleixin els objectius del desenvolupament sostenible.
Molt bones festes i
pròsper any nou!

Pere Pons i Vendrell
Alcalde

Notícies
L’incivisme no s’atura
Als tres últims números de la revista municipal us informàvem que des de fa un temps patim una onada d’actes vandàlics a Subirats i fèiem una crida al civisme i la convivència.

bretolades 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
benefici de totes i tots.

Seguim dedicant un espai a l’apartat de noticies perquè malauradamentaquests actes continuen, pintades, brossa fora
dels contenidors, abocaments en llocs no autoritzats, mobiliari urbà malmès i volem segui conscienciant que aquestes

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 panells informatius del mercat del
préssec al Pago

Deixalles fora dels contenidors a
Sant Pau d’Ordal

Padró municipal:
obligatorietat del DNI a partir dels 14 anys
Segons l’article 16 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases
del Règim Local, el padró municipal és el registre administratiu en què consten els veïns d’un municipi. A més, les seves
dades constitueixen prova de la residència i del domicili habitual al municipi.

catorze anys. I el DNI és precisament una de les dades necessàries que ha de contenir la inscripció al Padró Municipal
(art. 16.2. Llei 7/1985 RBRL).
Donat que en ocasions es poden inscriure al padró menors
de 14 anys sense el DNI, voldríem informar a la ciutadania
l’obligació de comunicar al Departament de Padró Municipal
l’obtenció del DNI, un cop complerts els 14 anys, per tal d’incloure aquesta variació al nostre registre d’habitants. (Art. 68
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals).

NOTÍCIES

Per aquest motiu, des del Departament de Padró del nostre
Ajuntament vetllem per tal que aquestes dades siguin fidedignes i es mantinguin actualitzades.
Seguint aquesta línia, i aprofitant la campanya que s’ha iniciat des de la Diputació de Barcelona, hem considerat oportú
recordar a la ciutadania el que diu la normativa en relació a
les dades del DNI al registre telemàtic del Padró Municipal.

Aquesta informació ens la podeu fer arribar presencialment o a través de la nostra seu electrònica, des de casa i
a qualsevol hora del dia. És per això que us animem a collaborar en el manteniment i actualització del nostre padró
municipal.

La Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, a l’article 9, prescriu l’obligatorietat del DNI a partir dels
4
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Nou organigrama municipal i regidors/a poble
En el ple del passat mes d’octubre, van prendre possessió
del càrrec de regidors el senyor Santi Fontanet i el senyor
Francesc Perea.

Després de la seva incorporació, s’ha procedit a la redistribució de les diferents regidories municipals i del regidor/a
de nucli.

Pere Pons Vendrell
Alcaldia
Planificació i obres
Urbanisme
Regidor de poble: Urb. Can Rossell, Can Rossell poble, els Casots i urb. Muntanya Rodona

Carles morgades Àguila
Hisenda
Medi ambient i món rural
Mobilitat
Recursos Humans
Habitatge
Joventut
Protecció Civil i ADF
Prevenció i seguretat
Regidor de poble: Can Cartró, Ca l’Avi i Pol. Ind. Can Bas

Santi fontanet Barberà
Esports
Salut
Benestar Social
Gent Gran
Regidor de poble: Ordal, el Pago i Cantallops

Gabriel Gómez Sesma
Serveis i manteniment
Ensenyament
Ocupació
Promoció econòmica
Regidor de poble: Torre Ramona, El Rebato, Urb. Casablanca
i Pol. Ind. Lavernó i Can Bosch

Àngels Pinyol Batet
Suport alcaldia
Organització i transformació digital
Turisme, comerç i mercats
Comunicació interna i externa
Coordinació
Transparència
Participació ciutadana
Cooperació i solidaritat
Igualtat
Regidora de poble: Can Batista i Sant Pau

francesc Perea Sabaté
Cultura
Gent gran
Regidor de poble: Lavern

Més informació al web www.subirats.cat/equip-de-govern

Defunció de l’exregidor
Pere Olivella Massana

EdICTE
Es fa públic que han esdevinguts aprovats definitivament els següents projectes d’obres municipals:
• Exp.: 367/2021: “Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Subirats, redactat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
• Exp. 1146/2021: “Convocatòria i les bases reguladores
de l’atorgament de subvencions per a la retirada de nius
de vespa asiàtica en terrenys particulars del municipi de
Subirats”.

El passat 30 d’octubre, a l’edat de 85 anys, ens va deixar
el Pere Olivella, regidor a l’Ajuntament de Subirats durant
dues legislatures: (2003-2007 i 2007 -2011)

Subirats, 27 d’octubre de 2021

Pere Pons i Vendrell
Alcalde-president

Lamentem profundament la seva pèrdua.

5

NOTÍCIES

• Exp. 580/2021: “Projecte itinerari entre el carrer Hostalets i el carrer de La Vall. Cantallops, Subirats”.

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis
TuRISME, COMERÇ I MERCATS
Passejada en època de verema
Al setembre va tenir lloc l’última passejada en època de
verema del programa d’activitats anual organitzades per
viure, conèixer i gaudir Subirats, la capital de la vinya. Va
ser un recorregut de sis quilòmetres de bellesa paisatgística on van participar veïns i
veïnes d’Ordal, Barcelona, el
Vallès Oriental, Vilafranca del
Penedès i Sitges.

les tasques de la verema i les
varietats cultivades al Penedès, però també el patrimoni
històric i cultural del municipi,
els secrets de les masies i l’art
de la pedra seca. Va transcórrer entre vinyes d’ull de llebre i
parellada encara per veremar
i va fer petites parades a les
masies de Can Parellada, Can
Rial i Can Ravella. Precisament
en aquesta última masia, al
celler Casa Ravella, els visitants van acabar de gaudir de
l’experiència amb un tast de vi blanc jove DO Penedès en
un ambient molt familiar.

Des del poble d’Ordal, agafant
un tram de la ruta de la Pedra i la Memòria fins a arribar a
Can Ravella, la caminada va descobrir els treballs del camp,

Benvinguts a Pagès
Subirats va participar en la sisena edició d’enguany del Benvinguts a Pagès, que va tenir lloc el primer cap de setmana
d’octubre per diferents espais de la pagesia catalana.

TuRISME, COMERÇ I MERCATS

L’activitat, dedicada a conèixer el territori i els productes
agroalimentaris de proximitat (com l’oli), va fer una paradaal jardí varietal d’oliveres del productorRicard Amell.
L’oferta de visites al municipi es va completar amb la visita
al celler Sumarroca per donar a conèixer l’elaboració dels
seus vins i amb la cuina dels restaurants de Subirats que
van sumar-se a la iniciativa del menú gastronòmic amb productes de qualitat, de proximitat i de temporada.
L’objectiu de Benvinguts a Pagès és incrementar els visitants al territori per donar a conèixer la riquesa de la seva
producció agroalimentària i oferir experiències autèntiques, vinculades a l’origen del que mengem i a les maneres
en què aquests aliments són transformats.

Jornades Europees del Patrimoni
L’Oficina de Turisme Subirats ha realitzat una passejada
guiada emmarcada dins les Jornades Europees del Patrimoni 2021 i els seus 30 anys de descobertes. L’activitat adreçada a un públic general i familiar, va permetre conèixer
una part del patrimoni cultural de Subirats. L’activitat es va
dividir en dues parts: la primera, amb la visita al Castell de
Subirats i Santuari de la Mare de Déu de la Font Santa i, la
segona, amb la passejada fins al Jaciment Paleontològic Els
Casots. La sortida es va realitzar en un ambient agradable
i una bona resposta per part del públic assistent, que va
quedar content de les explicacions del guia i va participar-hi
fent preguntes.
6
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Premis Vinari 2021, edició tardor
L’Auditori de Vilafranca del Penedès va acollir a l’octubre la
gala de lliurament dels Premis Vinari 2021. A continuació us
llistem els cellers de Subirats premiats en l’edició de tardor
d’enguany en les categories de blancs, rosats i negres criances i escumosos.
El celler de Subirats premiat en la categoria de vins blancs
amb criança ha sigut Llopart, que ha obtingut un Vinari de
Plata. En la categoria de vins negres de guarda, ha sigut
premiat Albet i Noya, amb el Vinari d’Or. En la categoria
d’escumosos entre 18 i 30 mesos de criança ha obtingut
el Vinari d’Or, Sumarroca, i el Vinari de Plata, Cava Bertha.
En la categoria d’escumosos entre 30 i 60 mesos de criança
han obtingut el Vinari d’Or Sumarroca, Llopart i Covides, i
el Vinari de Plata, Covides i Cava Bertha. Finalment, en la
categoria d’escumosos de més de 60 mesos de criança han
obtingut el Vinari d’Or Cava Guilera i Llopart, i el Vinari de
Plata, Cava Guilera. Cal esmentar la menció a Albet i Noya
com a finalista a millor activitat mediambiental de l’any.
rats’ del mes de setembre, felicitats pel seu reconeixement
i la bona feina!

A tots els premiats de l’edició de tardor i del certamen d’estiu del passat mes de juliol publicat en la revista ‘Tot Subi-

Subirats, present a la televisió japonesa
de la mà de Bikemotions

Establiments de Subirats recullen el distintiu
Punts d’Informació Turística
El passat novembre els cellers Eudald Massana, Albet i
Noya i Sumarroca i l’empresa de serveis turístics Bikemotions acompanyats de la regidora de Turisme, Àngels Pinyol,
i el regidor de Cultura, Francesc Perea, van participar en
l’acte d’entrega dels distintius Punts d’Informació Turística
2021 que es va celebrar al Conjunt Monumental de Sa Roca
amb la presència de la diputada de Turisme de la Diputació
de Barcelona, Abigail Garrido.
L’acte va servir per reconèixer la feina de tots els establiments i entitats que formen part d’aquest programa al Penedès i agrair el seu suport i implicació per, junts, assolir
una excel·lent acollida i atenció al visitant al territori. Enhorabona a tots els establiments de Subirats que formen part
d’aquest programa.
7

TuRISME, COMERÇ I MERCATS

De la mà de l’empresa de serveis cicloturístics Bikemotions
us presentem el vídeo de la gravació d’un programa de la
televisió japonesa que va venir a Subirats a l’octubre per enregistrar imatges del paisatge vitivinícola del Penedès. Després de mesos de contacte amb la productora, Bikemotions
va aconseguir que vinguessin a gravar al municipi per donar
a conèixer el nostre territori de vinya, cellers i vins al país
nipó. El vídeo del programa ‘Travel Salad’ està íntegrament
penjat al canal de YouTube de Turisme Subirats. Esperem
que us agradi i que molts japonesos vinguin a visitar-nos!

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis / Àrea Territori
Presentació del Subirats Tasta’l a l’alumnat del PfI La forquilla
El passat novembre es va presentar el 16è Subirats Tasta’l a
l’alumnat del programa PFI d’Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis
de restauració del Servei d’Educació i Formació de l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès que
participa en l’edició d’enguany.
La xerrada va comptar amb el
tècnic de Turisme de l’Ajuntament de Subirats, el president
del Gall del Penedès i el restaurant Cafè l’Ateneu de Lavern. En
aquesta sessió formativa es van
donar dades de la fira i es van
explicar les funcions que tindrà
l’alumnat en l’espai gastronòmic i
sala de tast. També es va explicar
la importància del gall del Penedès com a producte gastronòmic
de la comarca. Per la seva banda,
l’alumnat va preparar una visita
a les instal·lacions del centre i un
esmorzar com a fi de l’acte.

TuRISME, COMERÇ I MERCATS

Turisme Subirats present
a la 10a Jornada del Cercle
de Turisme

L’alumnat de
l’Escola d’Enoturisme
visita Subirats
L’alumnat del Cicle Formatiu del Grau Superior (CFGS) del
títol oficial de guia, informació i assistència turística especialitzada en enoturisme de l’Escola d’Enoturisme de Vilafranca
del Penedès van fer al novembre una visita de proposició per
Subirats on van conèixer el celler Eudald Massana i les installacions de l’oficina de turisme. Amb aquest tipus de sortides
que l’escola organitza es pretén que els futurs professionals
del sector coneguin el dia a dia dels establiments turístics
del territori.

Turisme Subirats, acompanyat d’entitats i establiments turístics del municipi i de la comarca, va assistir a la 10a jornada
del Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona que va
tenir lloc el passat mes de novembre al Tecnocampus Mataró. Amb el lema “A punt!”, la jornada es va centrar a parlar
del repte de la digitalització i les destinacions connectades i
l’impuls del sector turístic, element clau per a la reconstrucció econòmica del territori. Durant l’acte es van presentar el
‘Plan estratégico de marketing 2021-2024’ de Turespaña i el
‘Pla d’accions Barcelona és molt més 2022’.
8
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SERVEIS I MANTENIMENT
Pas del carril bici per Lavern

Àrea de descans del carril bici
entre Lavern i Sant Pau d’Ordal

Recentment s’han
acabat les feines
de senyalització
vial del carril bici
al seu pas pel
nucli de Lavern.

Recentment s’ha acabat de condicionar l’àrea de descans
que queda a mig camí del carril bici entre els nuclis de Sant
Pau d’Ordal i Lavern.

SERVEIS I MANTENIMENT / PLANIfICACIÓ, OBRES I uRBANISME

La intervenció que va dur a terme la Diputació per ampliar
l’àrea de descans s’ha culminat amb la col·locació de dos
bancs formats amb gabions i amb el seient de fusta tractada.

Aquesta actuació
s’ha desenvolupat per enllaçar
els trams de carril
bici que la Diputació de Barcelona
ha construït enguany al llarg de
la carretera BV2428.
Per marcar l’itinerari que creua el
nucli es va optar
per una senyalització discontínua
de doble punt de
color groc en el
recorregut dels
carrers i una senyalització reglamentària discontínua de color blanc per l’encreuament dels carrers Compte
de Lavern i Avinguda Zona Esportiva.
Aquesta actuació, doncs, permet recórrer en bicicleta per
carrils habilitats el trajecte que va de Sant Pau d’Ordal a
l’estació de Lavern.

PLANIfICACIÓ, OBRES I uRBANISME
Projecte de la nova piscina d’Ordal
El projecte de la nova piscina a Ordal va ser presentat a la sala de l’Ateneu el dia 17 de setembre i posteriorment es va exposar al públic perquè els veïns
poguessin fer els suggeriments i aŀlegacions que
consideressin oportuns.
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S’han rebut aŀlegacions de dues persones sobre les
quals s’està treballant per recollir les que es consideri que, essent viables, milloren el projecte.

19

SOLÀRIUM
535,00M2

10

05

08

10
09

08

14
04

13

PISCINA ESBARJO
261,00m2
287,75m³
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Paraŀlelament, i com a resposta als suggeriments
que es van fer a la reunió de la sala de l’Ateneu,
l’equip redactor està treballant en una modificació
del projecte que amplia la mida de la piscina d’esbarjo perquè tingui una superfície de làmina d’aigua
similar a la de la piscina actual.
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PLATJA
223,50M2

13

LLEGENDA
01. Escullera de contenció. (fora projecte)
02. Pous de fonamentació. (fora projecte)
03. Formigó per a lloses i murs de contenció, HA-30/B/20/IV de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou armat.
04. Solera de formigó HA-20/P/20/I, acolorida en massa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió. Inclou
armat. Acabat remolinat.
05. Solera de formigó HA-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclou armat doble.

9

PISCINA
CLAPOTEIG
48,00m2
19,20m³

13
04

01

01

06. Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material.
07. Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
Saulo d'alta qualitat..
08. Encintat amb bordadura de travessa ecologica de pi 22x12 cm i fins a 2 m
de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau.
09. Sistema de drenatge lineal. Peces prefabricades de formigó polímer.
1000x150mm.
10. Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa
lluminositat.
11. Terra vegetal de jardineria + Subbase de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 95% del PM amb pendents . Inclòs sistema drenatge

en espina de peix.
12. Previsió arbrat (fora projecte)
13. Tanca de reixat metàl·lic , de 2000mm d'alçària amb estructura de
muntants metàl·lics, encastat en daus de formigó.
14. Formació de banc amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter mixt.
15. Escala amb passamà d'acer inoxidable amb graons antilliscants.
16. Dutxa per jardí d'acer inoxidable.
17. Serralleria estructura perfils d'acer "T". Acabat amb xapa foradada
transparencia 60%.
18. Pèrgola estructura metàl·lica amb encanyissat.
19. Mòduls prefabricats aïllats.

SUPERFÍCIES ÀMBITS PROJECTE EXECUTIU PISCINES
A

VASOS

309,00m²

B

PLATJA

223,50m²

C

SOLÀRIUM

535,00m²

D

ZONA ARBRADA

E

ZONA UMBRÀCLE

271,50m²
290,00m²

SUPERFÍCIE TOTAL

1.629m²
N

A2

Àrea de territori
Pla Director d’Equipaments de Subirats
L’Ajuntament de Subirats
va demanar a la Diputació
de Barcelona, en el marc
del Catàleg de Serveis anualitat 2020, el recurs tècnic
de redacció d’aquest pla.
El servei d’equipaments
i espai públic de l’Àrea
d’Infraestructures i espais
Naturals, mitjançant un
equip multidisciplinari especialitzat.

En l’àmbit docent, cal
destacar la construcció
d’un nou institut escola a
Lavern o a Sant Pau d’Ordal i la reforma de l’escola
Subirats de Lavern.
En el àmbit administratiu
i de proveïment, l’adequació d’un espai apte per a
l’ADF i la construcció d’un
edifici de magatzem de la
brigada de manteniment.

Els plans directors d’equipaments són una guia per
poder prendre decisions a
10 anys vista en relació als
equipaments que estan
vinculats més directament
amb les persones, és a dir, tenen en compte els edificis i
les instal·lacions (siguin públics o privats) amb ús docent,
sanitari, administratiu, d’emmagatzematge, cultural, d’ús
cívic, de caire assistencial, religiós, esportiu i funerari.

En el àmbit cultural i cívic,
la reforma del Centre Cultural de Can Cartró, l’ampliació de l’Ajuntament
per a l’Espai Esperanto,
l’adequació d’espais municipals per a Biblioaccés, i el foment de l’equipament escènic de l’Ateneu agrícola de Lavern.
En el àmbit esportiu, la reordenació de la zona esportiva
d’Ordal (pista coberta i piscina), la reordenació de la zona
esportiva de Lavern per incorporar esports de raqueta, la
millora de la piscina de Sant Pau d’Ordal, un nou gimnàs a
l’escola Sant Jordi de Sant Pau, i la construcció de vestuaris
al camp de futbol de Sant Pau.

El Pla consta d’un inventari per tal d’identificar aquests
equipaments, sobre els quals es fa una anàlisi o diagnosi
per identificar mancances i necessitats concretes, comparant-los amb estàndards de referència d’altres municipis
de la província o de Catalunya. Les conclusions de l’estudi
són propostes que tenen en compte els recursos del municipi a nivell d’inversió, disponibilitat de terrenys i optimització i millora dels equipaments existents.

En el àmbit Funerari, l’ampliació i manteniment del cementiri municipal.

PLANIfICACIÓ, OBRES I uRBANISME

El Pla Director proposa 15 actuacions d’ajust en el sistema
d’equipaments municipal actual de més i de menys rellevància (algunes amb alternatives d’ubicació) i assenyala
les que caldria prioritzar.

En el àmbit proper a Casablanca, la creació de la xarxa
primària d’equipaments amb dues alternatives de gestió
i ubicació.

Reforma de l’habitatge municipal de Can Batista
per a finalitat social
Després d’haver reformat els 2 habitatges de les antigues
escoles d’Ordal i l’habitatge municipal de les antigues escoles de Can Rossell, les regidories d’Habitatge i de Planificació i Obres promouen la reforma de l’habitatge municipal
situat a Can Batista.
En els tres casos anteriors les reformes van haver de ser
d’importància perquè les distribucions i condicions de les
instal·lacions existents així ho van exigir. En el cas de Can
Batista, l’habitatge es troba en bon estat de conservació
perquè ha estat habitat i mantingut adequadament. La
reforma es basarà a ajustar la distribució existent, perquè
és vàlida, i a realitzar les millores en relació a l’eficiència
energètica de l’edifici que correspongui, conservant en la
mesura del possible les instal·lacions existents.
La redacció del projecte d’obres de la reforma encara no
ha finalitzat, però s’estima que tindrà un cost aproximat de
75.000 €.
10
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Instal·lació d’un ascensor a la passarel·la d’Ordal
L’Ajuntament de Subirats ha aprovat el projecte per a la
instal·lació d’un ascensor per a l’accés a la passareŀla d’Ordal, al marge sud de la carretera, al costat de la plaça de
l’Ateneu.

censor és menor, la rampa ocupa molt d’espai i és difícil
d’encaixar en l’existent, i es malmetria una bona part del
local de sota de la plaça. Respecte a aquests dos darrers inconvenients, deriven del fet que el pendent de la rampa ha
de ser el que prescriu el codi d’accessibilitat i això comporta
disposar de diversos trams de recorreguts molt llargs, amb
ocupació d’espai de plaça i de local de sota. Amb la solució
de l’ascensor la incidència sobre l’espai exterior i interior de
la plaça és mínima.

Aquest projecte preveu una caixa amb estructura metàl·lica
i tancament de vidre i una cabina també amb vidre, de manera que permeti la vista cap a l’exterior.
S’ha optat per l’opció d‘un ascensor enfront de la de construcció d’una rampa d’accés per tres motius: el cost de l’as-

Obres d’urbanització de la travessera urbana de Can Cartró
Les obres d’urbanització de la carretera que travessa el
poble de Can Cartró es troben pràcticament acabades. Resten els repassos habituals en els acabats i la modificació de
la xarxa de baixa tensió, per a la qual ja s’han previst alguns
passos de carrer soterrats.

Amb aquestes obres el tram de carretera que passa pel
nucli presenta una imatge clarament urbana amb calçada
única, diferenciació de trams amb llambordes o imitació
d’aquestes, mobiliari i senyalització. Tots aquests elements
han de permetre un d’ús preferent per als veïns, sigui a peu
o en vehicle, i la pacificació del trànsit rodat.

Obres de reurbanització de la travessera urbana
de Sant Pau d’Ordal als extrems est i oest del nucli
Amb la voluntat de reurbanitzar la carretera antiga que travessa el poble de Sant Pau d’Ordal es va fer un avantprojecte d’obres en què es contemplava l’execució en 6 fases: la
primera, al primer tram del carrer Sant Pere; la segona, als
trams afectats dels carrers Sant Pere, Catalunya i del Nord,
i la tercera, al pas per la plaça de Subirats. La quarta contempla l’ordenació d’aquesta plaça; la cinquena és al llarg
del carrer Ponent i la sisena va des de l’escola Sant Jordi fins
als Tres Pins.

Pel costat oest, de Sant Pau als Tres Pins, el projecte preveu
la formació d’un itinerari per a vianants i bicicletes que enllaçarà amb el que s’ha executat recentment a la carretera.

D’aquestes fases es van executar
la primera i la cinquena, corresponents als carrers Sant Pere,
Catalunya, del Nord i Ponent, i
ara està prevista l’execució de les
fases 1 (tram inicial carrer Sant
Pere) i 6 (de l’escola als Tres pins).
Aquestes obres les ha adjudicat
la Diputació de Barcelona a l’empresa Infraestructures, Serveis i
Obres del Vallès SL (ISEOVA, SL)
i està previst que comencin a finals de novembre.
Les obres les executa la Diputació de Barcelona i són finançades
per aquesta entitat amb la contribució de l’Ajuntament de Subirats i els veïns afectats.
Les obres de l’entrada pel carrer
Sant Pere consistiran en la refor11

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 0f4e5548d013a783e42c Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 501

planificació, obres i urbanisme

ma de la vorera i calçada existents i la formació d’un pas
de vianants enjardinat al costat no edificat que permetrà el
pas de les persones, a més de crear una zona de passeig.
Per facilitar el pas per la vorera del costat edificat es tallaran els arbres existents, alguns dels quals en mal estat.

Àrea Territori
MEDI AMBIENT I MÓN RuRAL

MEDI AMBIENT I MÓN RuRAL

La vegetació espontània

Una resposta clara al repte de fer els nostres pobles més
sostenibles és crear més zones verdes. Això contribueix en
disminuir la contaminació de l'aire amb l'absorció de CO2
i la producció d'oxigen que fan les plantes. A més a més,
múltiples estudis mostren que els espais verds, a més de
contribuir a la millora de l’estètica urbana, també ajuden en
la millora de la salut pública, ja que influeixen en el benestar de les persones, des del retard del declivi físic i mental
fins a la disminució de malalties.

aigua no per tant no s’hauran de regar tant, i alhora també
reclamen menys atencions menys intensives i menys dedicació perquè no s'han d'arrencar tantes herbes ni plantar-ne de noves, ja que aquestes creixen soles. També
poden milloren millorar la qualitat dels sòls, ja que s’incrementa la matèria orgànica, en funcionar com a adobs en
verd,i així s’evita l’ús els d’adobs químics. Un altre benefici
de les herbes és que serveixen d’aliment per a la fauna autòctona, com els ocells, afavorint la seva presència, i d’insectes com les papallones, les abelles i d’altres que en treuen aliment o refugi.

Si, a més a més, en aquestes zones verdes aprofitem, a
més, la vegetació espontània (les mal anomenades males
herbes) gaudirem d'encara més avantatges gràcies al fet
que aquestes afavoreixen la biodiversitat autòctona de les
flors i herbes del propi territori..

i reclamen atencions menys intensives i menys dedicació
perquè no s'han d'arrencar tantes herbes ni plantar-ne de
noves, ja que aquestes creixen soles.

Sembla ser que a més, el manteniment d'aquestes zones
verdes sigui és més eficient que el de les zones verdes
convencionals, a conseqüència causa de que la vegetació
espontània sol ser formada majoritàriament per plantes
autòctones autòctona que estan està més ben adaptades
adaptada al clima, al terreny i a les altres espècies del nostre territori; això vol dir que estan adaptades al clima, al
terreny i a les espècies. Necessiten Com necessiten menys

Addicionalment, promourepromou el manteniment de les
espècies autòctones, alhora que facilitaa el coneixement
dels seus usos i propietats; de manera que evitem s’evita
perdre una part de la cultura popular culinària, medicinal,
etc. que ens ofereixen aquestes plantes tradicionals que
s'ha anat perdent amb la creença que aquestes eren males
herbes i per tant mancades de valor.
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Estudis duts a terme en països on ja s'ha començat a implantar aquesta nova filosofia, mostren que com més conscienciada està la ciutadania sobre els avantatges oferts per
la vegetació espontània més agraden aquesta tipologia
d'espais verds.
La primavera passada es va iniciar un projecte a la nova
Plaça del Café de Lavern on s'ha volgut seguir aquesta
modalitat d'aprofitar la vegetació espontània en els seus
espais verds. Per tal de fer partícip a tot el veïnat, es va
fer una activitat dins el marc de la Festa del Medi Ambient
on es van reconèixer les diferents espècies autòctones tant
de la plaça com dels voltants i es van utilitzar en un taller
culinari. Amb l'escola i veïns voluntaris, es va fer una tarda
de conscienciació de la importància de la biodiversitat als
infants i aquests van ajudar a plantar. Els alumnes de cicle
inicial a més van fer una segona plantada i seguiment setmanal als parterres de l’Av. Països Catalans.
Amb questa iniciativa novella en el nostre municipi hem
pogut comprovar que no sols el manteniment ha sigut molt
reduït i que va encaminat a l'autoregulació sinó que tot i la
inicial reticència per la vegetació espontània, cada vegada
està més acceptada pel veïnat.
Boixac de camp o calèndula petita (flors taronges), porrassí o cebollí (flors blanques) i romaní (flors balves) al fons, en un parterre.

Si tenim paciència i dedicació, a Subirats podem aconseguir
que aquest atrevit enfoc funcioni i ajudi a millorar totes les
zones verdes del municipi.

- Blet blanc i blet negre (‘Chenopodium album’ i ‘Amaranthus retroflexus’)
- Verdolaga (‘Portulaca oleracea’)
- Passacamins (‘Polygonum aviculare’)

Llistat d’algunes plantes autòctones silvestres existents en
els parterres de la plaça del cafè de Lavern (maig-setembre
2021):
S’indica el nom popular i el nom científic (en llatí, entre parèntesi i en cursiva, així no hi ha confusions amb els diferents noms populars que pot tenir una espècie).
- Ravenissa blanca (Diplotaxiserucoides)
- Lletsó i lletsó petit (Sonchusoleraceus i Sonchustenerrimus)
- Malva (Malva sylvestris)
- Rosella (Papaverrhoeas)
- Plantatge (‘Plantago lanceolata’)
- Bleda silvestre (‘Beta vulgaris’)
CUPÓ
BOSSES
COMPOSTABLES
- Borraina
o ‘borrajas’
(‘Borago officinalis’)
- Calèndula petita o boixac de camp (‘Calendula arvensis’)
- Morella
roquera
(‘Parietaria
officinalis’)
Últim
cupó
publicat
a la revista
núm. 84 – març 2020



Ada Ozcáriz, Kathy Lindstrom i Lourdes Chamorro
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Llistat de plantes autòctones plantades:
- Romaní o romer rastrer (‘Rosmarinus officinalis var. prostratus’)
- Sàlvia (‘Salvia farinacia’)
- Sempreviva (‘Helichry sumitalicum’)
- Farigola (‘Thymus vulgaris’)
- Sajolida (‘Satureja montana’)
- Espígol (‘Lavanda angustifolia’)
- Llentiscle o mata (‘Pistacia lentiscus’)
- Boixac o calèndula (‘Calendula officinalis’)
- Menta (‘Mentha suaveolens’)
- Lliri blau (‘Iris germanica’)

És per tot això que recentment s’han
ÀreaINSTAL·LACIÓ
de Territori
DE PUNTS DE VIDEOVIGILÀNCIA
ABOCAMENTS INDEGUTS
càmeresCONTRA
de videovigilància
en 3 nous punts:

col

Entrada de Can Batista
S’han detectat diversos punts al municipi problemàtics,
que
fa a abocaments
indeguts
al voltant
- pelC.
Moreres
de la
Urbanització
Casablanc
dels contenidors.
Instal·lació de punts de- videovigilància
contra
Al costat de la N-340 d’Ordal

abocaments indeguts

Així doncs, de fa un temps s’està treballant per millorar diversos punts de contenidors que generen
problemes
del municipi,
mirant i valorant
possibles
S’han
detectat diversos
punts problemàtics
al municipi
pel alternatives. Fins ara, s’han dut accions ja en
dels punts,indeguts
per anar
fent actuacions
de millora. Per exemple, s’han anat col·locant tancats de
quealguns
fa a abocaments
al voltant
dels contenidors.
fusta al voltant dels contenidors per millorar la seva imatge, i fa uns mesos es va instal·lar un sistema
Així,dedoncs,
des de fa un
temps
treballant per
millovideovigilància
a la
zonas’està
de contenidors
que
correspon a l’àrea d’emergència del Polígon de Can
rar diversos punts de contenidors que generen problemes
delBas.
municipi, mirant i valorant possibles alternatives. Fins
ara, s’han dut accions ja en alguns dels punts per anar fent
actuacions
millora.
Per hi
exemple,
s’han anat
En varis de
indrets
sovint
ha abocament
de coŀlocant
deixalles fora dels contenidors, un ús molt freqüent per
tancats
voltant
per millorar
la
part de
defusta
gentalde
fora dels
del contenidors
municipi (turisme
de deixalles),
i l’abandonament de bosses de brossa
seva imatge, i fa uns mesos es va instaŀlar un sistema de
(rebuig) per gent que no vol complir la recollida porta a porta.
videovigilància a la zona de contenidors que correspon a
Aquestes
són unes
actitudsdeincíviques
l’àrea
d’emergència
del Polígon
Can Bas. que repercuteixen negativament en la imatge i la netedat del

municipi, provoquen molèsties als veïns i que comporten un sobrecost important a l’Ajuntament (per

En exemple,
diversos indrets
ha brigada
abocament
de deixalles
moltessovint
horeshide
dedicades
a recollir brossa abocada indegudament). Per tant
fora dels contenidors, un ús molt freqüent per part de gent
afecten a tots els veïns i veïnes del municipi!
de fora del municipi (turisme de deixalles), i també es dona
l’abandonament de bosses de brossa (rebuig) per part de
Ésque
per
tot complir
això que
recentment
s’han col·locat
gent
no vol
la recollida
porta a porta.

càmeres de videovigilància en 3 nous punts:

Aquestes
unes actituds
incíviques que repercuteixen
- són
Entrada
de Can Batista
negativament en la imatge i la netedat del municipi, provoC. Moreres
la Urbanització
Casablanca
quen molèsties
als veïnsde
i comporten
un sobrecost
imporAl
costat
de
la
N-340
d’Ordal
tant a l’Ajuntament (per exemple, moltes hores de brigada
dedicades a recollir brossa abocada indegudament). Per
tant, afecten tots els veïns i veïnes del municipi!
És per tot això que recentment s’han coŀlocat càmeres de
videovigilància en 3 nous punts:
- Entrada de Can Batista
- C. Moreres de la urbanització Casablanca
- Al costat de l’N-340 d’Ordal
L’objectiu de les càmeres de videovigilància és frenar l’incivisme: poder sancionar els infractors que aboquin brossa
sense control, i que a la vegada tingui efecte disuassori per
tal que les persones actuïn correctament. I així poder minimitzar les molèsties i problemes causats en aquests punts.

L’objectiu de les càmeres de videovigilància és f
aboquin brossa sense control, i que a la vegada
actuïn correctament. I així poder minimitzar les m
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Des de l’Ajuntament s’anima tothom a fer una correcta
separació de les diferents fraccions de residus, així com a
complir el sistema de recollida establert en cada nucli.

Des de l’Ajuntament s’anima a tothom a fer
de residus, així com complir el sistema de rec

L’objectiu de les càmeres de videovigilància és frenar l’incivisme: poder sancionar als infractors que
RETALLI I PRESENTI AQUEST CUPÓ A L’AJUNTAMENT DE SUBIaboquin brossa sense control, i que a la
vegada
efecte disuassori
per talCOL·LABORADOR
de que les persones
RATS
O Atingui
QUALSEVOL
ESTABLIMENT
AMB
actuïn correctament. I així poder minimitzar
i problemes
causats en aquests punts.
PUNTles
DEmolèsties
VENTA DE
BOSSES COMPOSTABLES:

Carns
Can
Cartró
(CANseparació
CARTRÓ),de
El les
Xalet
(CATALLOPS),
Ca la
Des de l’Ajuntament s’anima a tothom
a fer
una
correcte
diferents
fraccions
Rita
PAGO),establert
L’Estanc (LAVERN),
supermercat Spar (ORDAL),
de residus, així com complir el sistema
de(EL
recollida
en cada nucli.
Carnisseria Cal Quim (SANT PAU D’ORDAL), Queviures l’Estanc
(SANT PAU D’ORDAL).
(Nota: Cal entregar el cupó original de la revista, no valen fotocòpies
ni impressions. Termini màxim: 28 de febrer de 2022)
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Substitució de l’arbrat del carrer Sant Pere de Sant Pau d’Ordal
Les obres de reurbanització de la travessera urbana de Sant
Pau que han començat recentment a la zona del carrer Sant
Pere ens han portat a plantejar-nos la situació dels grans
plataners situats a la vorera nord d’aquest carrer.

s’han anat dirigint els arbres en altura, i s’han anat tallant
les branques que més envaïen els habitatges i que molestaven o representaven un perill. Fins i tot se’n va talar un
que presentava molt males condicions i un risc, deixant un
escocell buit.

S’han soŀlicitat diversos informes tècnics i s’ha valorat cas
per cas fins arribar a la conclusió que caldrà talar 9 dels
arbres situats en aquesta vorera nord per posteriorment
poder-ne plantar de nous a la vorera sud. Així mateix, en
el replanteig de la vorera es pot plantejar un tipus d’arbrat menys invasiu i més adaptat a l’ús dels veïns i veïnes
d’aquest tram de carrer.

Actualment, s’ha detectat que alguns d’ells estan secs i que
altres exemplars presenten patologies, com per exemple
forats a les soques.
A continuació es fa una proposta de les possibles actuacions
a realitzar per tal de gestionar aquests arbres:

A continuació adjuntem unes notes dels informes soŀlicitats
a tècnics en la matèria:

Dels arbres, el primer té un forat molt gran al tronc, cosa
que comporta que sigui un cau de brutícia i mosquits. A
més, el tronc està torçat i repenjat contra el mur de la casa
i la capçada entra cap dins, cosa que pot comportar riscos.
Del cinquè, el port de l’arbre està totalment descompensat
i té algunes branques mig seques. Només s’ha deixat una
branca principal (amb 3 branques secundàries) i l’arbre no
llueix. El tronc té un forat a la part alta de la soca. Els dos
següents estan pràcticament secs, tenen poques branques i
un aspecte lamentable.

Després de fer la valoració de l’estat dels arbres anteriorment descrits, es conclou que són arbres plantats fa molts
anys com a passeig per donar la benvinguda i delimitar l’entrada al poble (tal com típicament s’ha anat fent a moltíssims
indrets), però que s’han anat fent molt grans i actualment
els de la banda nord que toca a les cases presenten problemes. Tots ells estan envaint l’espai que correspondria a
la vorera i alguns envaeixen també els habitatges contigus.

Es proposa deixar el primer plataner entrant des de la carretera. És molt gran, té un bon port i està en bon estat. S’ubica en una zona on no hi ha vorera i dona la benvinguda al
poble. No molesta als habitatges.

En el moment de plantar-los no es va fer una bona previsió
de l’espai que necessitarien i que acabarien ocupant, i no es
va planificar una vorera ampla ni distància a les cases. Cal
tenir en compte que si es volgués refer i recuperar la vorera i fer-la practicable, gairebé tots els arbres molestarien, ja
que ocupen el seu espai.

La resta d’arbres que estaven més ben conservats però
presentaven un risc per a les cases i deixaven una vorera
totalment intransitable també es valora retirar-los, podent
reurbanitzar tota aquesta vorera i plantar-hi algun altre
tipus d’arbre adequat per a una travessera. A la banda sud,
es poden replantar plataners per acabar de completar la fila
ja existent.

Variació horaris porta a porta:
campanya de Nadal 2021/22

V
HOR
AP
DIE

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

DIA FESTIU:
- Dissabte 25 desembre
- Dissabte 1 de geber
- Dijous 6 de gener
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A l’altra banda de carrer, al carril que limita amb les vinyes,
també hi ha una filera de plataners, però no presenten
molèsties, ja que tenen més espai i han pogut créixer lliurement. En els darrers anys, durant les podes bianuals, ja

A continuació s’indica la relació de fes
de la brossa Porta
es compensa
- Dilluns
27 desembre fent una recollida genera
tot
el
municipi.
- Dilluns 3 de gener
RECOLLIDA
GENERAL:
no hi haurà
recollida

- Divendres
7 de gener
DIA FESTIU...

RECOLLIDA

- Dijous 1 abril

 Dimecres

- Divendres 2 abril

 Dissabte 3

Àrea de Serveis Generals
HISENDA
El ple ordinari del 27 d’octubre aprova provisionalment
les ordenances i les taxes fiscals que hauran de ser
vigents per a l'any 2022
Les ordenances no formen part explícita del pressupost
municipal, però sí que hi estan directament relacionades,
ja que la seva aprovació indica de manera important quina
disponibilitat d'ingressos tindrà el nostre Ajuntament.

2- L'augment sostingut del cost de la recollida de la brossa,
així com dels preus per tona que costa portar la fracció
de rebuig a l'abocador. En aquest punt cal ser molt sensibles i proactius i ser capaços de millorar en la nostra
recollida selectiva. Cal arribar a poder separar més correctament encara els nostres residus.

Després d'un 2021 on es van congelar gairebé la totalitat
dels tributs i taxes en solidaritat amb els veïns enmig d'una
pandèmia global sense precedents, aquest any hi ha dos
factors que justifiquen un petit augment d'alguns impostos
i taxes:
1- La minoració de part dels ingressos municipals deguda a
la desaparició de la concessió d'autopistes (que revertia
més de 140,000€ al nostre municipi en concepte de IAE)

En l'acord de modificació d'ordenances, aprovat amb els
vots favorables dels grups de Junts per Subirats, PSC i la
CUP i l'abstenció d’ERC, també s'ha aprofitat per afegir millores en els redactats de les taxes i tributs suggerits per
l'Organisme de Gestió Tributària.

MOBILITAT
Canvis de mobilitat als carrers de Sant Pau d’Ordal
Les regidories de Mobilitat i
Planificació i Obres, conjuntament amb una comissió veïnal, proposen canvis en la mobilitat actual del poble de Sant
Pau d’Ordal amb els objectius
d’augmentar la seguretat dels
vianants i del trànsit de vehicles, racionalitzar els espais
d’aparcament per a vehicles
i fer coherent la circulació al
conjunt del poble.

HISENDA / MOBILITAT

El nucli urbà ja disposa de senyalització viària tant vertical com horitzontal, però aquesta
s’ha anat modificant al llarg del temps segons les necessitats puntuals, i de manera més intensa durant els últims
15 anys.

Els canvis de mobilitat es concreten en les següents actuacions:
- Establir un giratori de direcció única a l’illa edificada formada pels carrers del Nord, Transformador, Sant Pere i
Catalunya, en sentit antihorari.
- Convertir la majoria dels carrers en direcció única i conservar determinats carrers de suficient amplada amb doble
sentit de circulació.
- Limitar l’accés exclusivament al veïnat en la zona més antiga del poble i de carrers més estrets.
- Preveure la variació puntual de la senyalització de la plaça
Subirats durant la celebració del Mercat del Préssec.
- Reforçar la senyalització horitzontal existent i marcar-ne
de nova.
- Reposar les senyals verticals malmeses, aprofitar les plaques i suports que sigui possible i instaŀlar nous pals i plaques de senyalització on calgui.

La necessitat d’aparcament de vehicles als carrers ha augmentat. A la zona oest del nucli els carrers admeten l’aparcament en filera si es manté la direcció única de circulació,
mentre que a la zona més antiga del poble els carrers són
massa estrets.
L’àmbit situat al sud de la carretera BV-2428 té 4 accessos
d’entrada i sortida des de la carretera, més l’accés des de
Cantallops (tots de doble sentit de circulació), que disposen
de rètols d’orientació instal·lats l’any 2017.
Durant els anys 2019 i 2020 s’ha realitzat la reurbanització
de la travessera urbana de l’antiga carretera BV-2428 i s’han
convertit els carrers del Nord, part de Catalunya i part del
carrer de Sant Pere en plataforma única. A més, s’ha dotat
el carrer de Ponent de voreres amples des de la plaça fins
a l’escola.

Es preveu que el cost d’aquests canvis de senyalització no
superi els 12.000 €.
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ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
La meva carpeta ciutadana
Aquest és un espai on la ciutadania pot consultar tots els seus tràmits i actuacions, amb una visió interadministrativa des del web de l’ajuntament.
Web: subirats.cat/tramitsigestions
- Visió integrada amb totes les administracions públiques.
- Controla des d’un sol lloc les teves gestions amb totes les administracions.
- Agafa el control. Assabenta’t de què passa amb les teves dades.
Mes informació a https://www.aoc.cat/2021/1000283356/entra-a-el-meuespai-la-carpeta-ciutadana-interadministrativa-de-laoc/

CONSuM
Consells per evitar estafes per Bizum
Bizum és una plataforma de pagament que permet rebre i
enviar diners a través del telèfon mòbil entre particulars i
pagar a comerços en línia.

falsmissatgesdeprestacions.Podemrebremissatgesennom
d’organismes públics com la Seguretat Social, Hisenda,
etc. en els quals, amb el pretext d’efectuar el pagament
de diners per Bizum, realitzen sol·licituds de pagament en
compte d’enviament de diners.

- es troba integrada a la majoria d’aplicacions d’entitats
bancàries; cal que els interessats la tinguin activada
- no cal conèixer el codi IBAN, només és necessari conèixer el número de telèfon mòbil per realitzar o rebre pagaments

- Recordeu que els organismes públics mai utilitzen
aquestes aplicacions per realiltzar pagaments de prestacions econòmiques.

- és una alternativa a la transferència bancària tradicional i
els pagaments són immediats i irrevocables

Tens consultes o vols presentar una queixa o reclamació?

- el destinatari rebrà, de manera automàtica, l’ingrés al seu
compte bancari

Contacta amb nosaltres:
- Demana cita prèvia

Tot i que aquesta plataforma compleix amb la garantia del
sistema de seguretat dels bancs, malauradament els ciberdelinqüents també en fan ús per dur a terme les seves estafes.

- Presenta queixa o reclamació a través del formulari electrònic del Portal de Tràmits i Gestions

Quines són les pràctiques fraudulentes més habituals?
fals venedor. Anuncien productes a un preu molt econòmic
i per reservar-lo demanen el pagament total o parcial per
Bizum. És un producte que mai arriba al destinatari.

Més informació:
OFICINA COMARCAL DE CONSUM

- Cal que verifiqueu sempre les dades del venedor (nom,
NIF, adreça) abans de fer qualsevol pagament i desconfieu
dels enllaços que figuren en entorns webs no segurs.

Consum@ccapenedes.cat
ccapenedes.cat/cita-previa

fals comprador. Si heu posat un anunci amb la venda
d’un producte en mercats de segona mà i un comprador us demana fer el pagament per Bizum:

Tel. 938 900 000 Ext. 114

17

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA / CONSuM

- Verifiqueu que la sol·licitud rebuda sigui d’enviament de
diners i no de pagament.

Àrea de Ciutadania
ENSENYAMENT
Escola Subirats (Lavern)
Projecte de Cultura emprenedora (CuEmE) a l'Escola Subirats
Aquest curs 21-22, l’alumnat de cicle superior de l’Escola
Subirats participa en el programa CuEmE, el qual fomenta
la cultura emprenedora i les competències bàsiques.
El programa consisteix en el fet que, durant un curs escolar,
l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el suport de l’escola, l’administració local, les empreses i altres
entitats de la seva localitat.
La cooperativa centra l’activitat empresarial en la persona i
no en el capital. A més, es gestiona de manera democràtica
i participativa i dona part dels beneficis a projectes socials.
La metodologia educativa és el treball per projectes.

ENSENYAMENT

Aquí en teniu algunes fotos:
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Escola Sant Jordi (Sant Pau d’Ordal)
Subirats Tasta’l
El passat diumenge, 28 de novembre, l'escola Sant Jordi va
participar al Subirats tasta'l.

Els nens i nenes de sisè van fer la visita guiada a la nostra vinya on van explicar diferents punts, des de l'any que
tenim la vinya i la creació de la cooperativa, passant per les
varietats de ceps que hi ha, el tractor, els fruiters... Vam fer
dos torns de visites guiades, la primera a les 10.30h i la segona a les 11.30h amb una gran afluència de públic.

Com tots els darrers anys, l'escola i els nens i nenes de cicle
superior, va muntar la seva parada on normalment ven els
seus productes però, aquest any per motiu de la pandèmia,
només teníem pomada de vi a canvi d'una donació o la voluntat.

Estaven una mica nerviosos i nervioses per parlar davant
de tanta gent però va sortir d'allò més bé.

Els nens i nenes de cinquè a la parada explicaven totes les
tasques i el funcionament de la cooperativa "La vinya de
l'emoció".

Estem disposats i disposades a repetir si algú ens contracta!!

Escola El Montcau (Ordal)
Castanyada a l’Escola el Montcau
Aquest any a l’escola hem realitzat uns tallers artístics. Cada
alumne ha pogut gaudir decorant un moniato amb diferents elements i materials i molta imaginació. Amb totes les
obres d’art hem muntat una exposició a l’entrada de l’escola per poder compartir les creacions amb les famílies.

ENSENYAMENT

La creativitat, la imaginació i l’habilitat dels nostres alumnes
ha quedat reflectida en uns moniatos molt ben decorats i
molt divertits!
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Benvinguts i benvingudes a Subirats!

L’Ajuntament de Subirats vol donar la benvinguda als 9 infants nascuts al nostre municipi
des del desembre del 2020 i 2021.
És el nostre desig el de compartir amb tots vosaltres la il·lusió pel naixement d’aquests petits
subiratencs i subiratenques.
La felicitat d’una nova vida ha de traspassar l’entorn familiar i arribar a tots els racons del
municipi. Creiem que celebrar la seva naixença i acompanyar en la seva criança és una tasca
de tota la societat.
Des d’aquí felicitem les famílies i us donem la benvinguda, perquè ni les vinyes ni el paisatge
tenen sentit sense vosaltres, el nostre més preuat tresor.

INA OBIOLS PÉREZ
17/12/2020 - SANT PAU D’ORDAL

ROMA CASTILLO DEL RIO
28/02/2021 - CASABLANCA

DAVID GALLART MAÑE
06/04/2021 - ORDAL

XÈNIA PRATS BENACH
08/05/2021 - ORDAL
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ANIOL ORTIGA NUNCIO
11/05/2021 - SANT PAU D’ORDAL

POL HERNÀNDEZ MERINO
16/06/2021 - URB. CAN ROSSELL

MARCO CUENDA MASSANA
14/09/2021 - SANT PAU

EMMA OLIVA LLONTOP
05/10/2021 - URB. MUNTANYA RODONA

Aquests són els nens i nenes nascuts fins al dia 31 d’octubre de 2021,
data en què s’ha tancat l’edició de la
revista. Els nascuts després d’aquesta data i fins al 31 de desembre sortiran al proper número de la
revista municipal.
QUERALT ALBIOL PEDROLA
13/10/2021 - ELS CASOTS
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Àrea de Ciutadania
Llars d’infants de Subirats
El treball de les estacions de l’any a les llars d’infants

Els infants tenen una percepció del temps i del calendari
molt diferent de la que tenim els adults. Per tal que aprenguin a orientar-se i vagin guanyant seguretat en la pas del
temps és fonamental assimilar els ritmes dels cicles vitals.

A cada estació oferim als infants diferents propostes relacionades amb l’entorn que es basen en l’observació del
nostre paisatge per anar identificant com canvia, en poder
explorar elements naturals propis de cada estació i també
en aprendre a discriminar els colors predominants que ens
permeten saber a quina estació de l’any ens trobem.

És per això que a les nostres llars d’infants donem molta
importància al treball de les estacions de l’any. Considerem
que si els infants (a través de l’experimentació, la manipulació i l’observació) van entenent els cicles de la natura, els
serà molt més fàcil adquirir consciència i assimilar de manera més vivencial aquesta percepció del pas del temps.

ENSENYAMENT

També aprofitem per introduir les festes populars que van
tenint lloc durant el transcurs de l’any.
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CuLTuRA
Portes obertes al jaciment ibèric del Puig del Cocodril

El passat dia 6 de novembre, van tenir lloc les jornades de
portes obertes al Puig del Cocodril, també dit Pujol d’en Figueres. Durant el matí, en tres torns de visita, els assistents
van tenir l’oportunitat de veure les novetats més destacades de la darrera campanya d’excavació de la cooperativa
de recerca arqueològica Arqueovitis al jaciment. Aquestes
novetats se centraven en els resultats dels treballs a la torre
geminada i en la descoberta dels recintes interiors de la fortificació.

on destaquen, entre les troballes, restes d’un foc on es va
utilitzar ceràmica per augmentar la potència calorífica. A
més, a l’interior del recinte es van poder delimitar plantes d’edificis on s’hi han trobat objectes de valor, com una
beina d’una espasa i molta quantitat de ceràmica.
Aquesta jornada de portes obertes que s’havia de celebrar
el dia 30 d’octubre va tenir lloc el passat dissabte 6 de novembre. A causa de la pluja es van fer tres torns de visita:
a les deu, a les onze i a les dotze. Les visites van ser realitzades pel director de l’excavació, Daniel López, i per arqueòlegs que treballen també a les excavacions. Els grups
van ser d’una mitjana d’entre quinze i vint persones (fins
a 109 persones), que en arribar podien veure sobre una
taula objectes trobats a l’excavació abans de fer la visita
al jaciment.

A la torre geminada es van mostrar fonaments de murs
d’ocupacions anteriors a la mateixa torre i es van poder delimitar muralles més antigues per sota el nivell de la paret
defensiva del segle IV. Hi ha molts indicis que apunten a
una primera ocupació fenícia del segle VII, abans de la fortificació ibèrica. S’ha excavat una de les meitats de la torre,

Aquests mesos de tardor, s’està recuperant l’activitat cultural al municipi. L’Ajuntament ha col•laborat, entre el setembre i el desembre, amb els Ateneus i Centres recreatius i
culturals, amb les Festes del Most, la Festa Major de Ca l’Avi
i amb representacions teatrals.
Durant el més d’octubre es van celebrar la Festa Major de
Ca l’Avi, i amb la Festa de la Collita de Sant Pau d’Ordal, on
es va representat “Habitació sis quatre vuit”, de dramatúrgia col•lectiva” en el marc de la 31 Roda de Teatre de l’Alt

Penedès, a càrrec del grup de teatre Pirandó 84 d’Avinyonet
del Penedès.
i el més de novembre vam donar suport a la Festa del Most
de Lavern, i a la Festa del Most de Can Cartró. Finalment el
més de desembre ha començat amb la col•laboració amb
la Fira del Tió de Lavern, i la representació del l’obra “A la
Meta” de Thomas Bernhard, també dins el programa de la
31na Roda de Teatre de l’Alt Penedès.
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CuLTuRA

Tardor de represa de l’activitat cultural

Àrea de Ciutadania
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’inventari del patrimoni cultural local a través d’un enllaç que trobareu al web municipal.
La realització d’Inventaris de Patrimoni Local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni
cultural i natural d’un municipi concret i la seva valoració, cosa que permet l’establiment de mesures per a la seva
protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social.

forn de calç Cal Bou
uBICACIÓ
En el camí que des de Can Bou baixa cap al torrent del Bou
Coordenades:
Latitud: 41.40123
Longitud: 1.7855
UTM Est (X): 398480
UTM Nord (Y): 4584011
Àmbit: patrimoni immoble
Tipologia: Element arquitectònic
Estat de conservació: Dolent
Ús actual: Sense ús
Titularitat: Privada

PATRIMONI CuLTuRAL

CLASSIfICACIÓ
Estil / època: Contemporani
Segle: XIX-XX
Estat de conservació: Dolent
Protecció: Inexistent
dESCRIPCIÓ
Forn de calç amb la base excavada al terra i a la roca mare, i a
sobre amb parets de pedra irregular lligades amb morter de
calç i sorra. El forn està construït en forma d’olla, de manera
que la part més ampla és la zona del mig. La seva alçada total
és d’uns 7-8 m; i fa 4 m de diàmetre. Al seu basament hi ha
la porta, oberta en la “davantera”, paret feta amb blocs de
pedra calcària on es deixava l’obertura de la boca d’entrada
per tirar llenya.
HISTÒRIA
El procés de fabricació de la calç començava a la pedrera,
on els homes esmicolaven la pedra i li donaven forma. Un
cop trencada la pedra, la transportaven fins a lloc amb una
vagoneta i la descarregaven a l’esplanada que hi havia a la
part superior del forn. Aleshores, l’interior del forn s’omplia
o bé de feixines o de taulons de fusta, que feien la funció de
bastida, a una altura d’un metre aproximadament. Després
es feia una volta amb les pedres. Aquesta era una operació
complicada, que no la sabia pas fer tothom. La volta es començava a aixecar al cim de la banqueta, que era una mena
de banc que hi havia al voltant del forn. Quan estava feta la
volta, el forn s’acabava d’omplir de pedres de totes les mides
fins a dalt de tot. Després es col·locava el que en deien “curull”, que era una volta feta de pedres grosses i de grava petita anomenada “replom”, en la part superior del forn, per
seguidament tapar tots els forats amb calç amarada, deixant solament una corona en la part inferior del curull sense
tapar. Al sector de la porta s’hi feia la “davantera”, una paret
que tapava la boca del forn. En aquesta davantera s’hi deixava un forat, que era per on s’anava tirant la llenya. Quan
s’hi començava a fer foc, operació que solia durar entre vuit i
deu dies (tot depenia de les mides del forn) sempre hi havia

d’estar un home sense parar mai (dia i nit). Per això, rotativament es rellevaven entre ells en torns de tres hores, i anaven
d’aquesta manera alimentant el forn. Per a fer una cuita de
calç se solien gastar de mil a dues mil feixes de llenya, les
quals es dividien en 4 gavells (feixos més petits) per facilitar l’accés amb la forqueta a dins el forn. Per conèixer quan
la pedra era cuita s’havia de vigilar el fum negre, però cap
al final de l’operació el fum es tornava totalment groguenc
i quasi desapareixia. Llavors es tapava totalment la part superior del curull amb calç fins que el foc s’ofegava, per això
era constantment vigilat perquè no es tornés a encendre. Un
cop apagat el foc, el forn es tapava durant un parell de dies
i, en acabat, s’anava per treure la calç i carregar-la als carros.
El procés de treure la calç començava per l’obertura de la
portella situada en la part inferior del forn. Seguidament, i
amb una barrina o un pal anomenat “perxa”, es feien baixar
les pedres de la part superior. A vegades es col·locava una
planxa de ferro a l’interior del forn per facilitar la recollida de
calç. També, a l’exterior i a la part superior del forn, es feia
un forat per qual es burxaven amb un ferro les pedres, per
fer-les caure i després arreplegar-les. La cocció havia aconseguit fer la calcinació de les pedres calcàries. El carbonat
de calç s’havia descompost en òxid de calç i anhídrid carbònic, que era eliminat en estat gasós per la part alta alta del
forn; a l’interior restava l’òxid de calç viva. De mitjana 100
kg de pedra calcària es convertien en uns 46 o 50 kg de calç
viva, en forma d’uns terrossos tous i molt porosos. En cada
fornada sortien 22 o 23 camions de 6 tones, plens de calç.
Finalment s’escurava l’olla, que era el procés de neteja de
tota cendra que hi havia a dins el forn. Esteve i Mensa (2002).
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BENESTAR SOCIAL
Bo social elèctric
Què és?
El bo social és un descompte en la factura elèctrica per les
famílies nombroses i per a les persones amb menys recursos econòmics. El descompte variarà en funció a les circumstàncies socioeconòmiques de la unitat familiar (consulteu
quadre adjunt).

(Preu de Venda al Petit Consumidor) i una potència inferior
a 10 kw.
3/ Cal complir els requisits familiars i/o econòmics per a ser
considerat consumidor vulnerable, vulnerable sever o en
risc d’exclusió residencial
Com el sol.licito?
Les empreses que ofereixen accés al bo social disposen
d’un formulari de sol·licitud que caldrà emplenar i enviar
per fax, correu electrònic o postal. L’empresa haurà de contestar en un termini de15 dies si es compleixen o no els requisits necessaris per gaudir-ne. La sol·licitud del bo social
és gratuïta.

Qui se’n pot beneficiar?
La normativa regula els requisits que han de complir els
titulars per a poder beneficiar-se del descompte per bo social:
1/ Només es pot aplicar al domicili habitual.
2/ Cal tenir contractada la tarifa regulada o PVPC

Bo social tèrmic
Què és?
El Bo Social Tèrmic és un programa d’ajuts pels consumidors
vulnerables per a l’energia destinada a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina, independentment del tipus d’energia
que s’utilitzi.

Com sé quin ajut em pertoca?
Les persones beneficiàries rebran una notificació per carta
en el seu domicili en la quel’informaran de l’ajut que els
correspon. L’ajut s’abona en un únic pagament anual enel
compte corrent on estigui domiciliada la factura elèctrica. En
cas que no estigui domiciliada, la persona beneficiària haurà
de comunicar un compte bancari seguint les instruccions especificades en la mateixa notificació.

Qui se’n pot beneficiar?
Són beneficiaris del bo social tèrmic tots els beneficiaris del
bo social elèctric a data 31 de desembre de l’any anterior.

Quin benefici comporta?
La quantia a ingressar depèn del grau de vulnerabilitat i de la
zona climàtica on s’ubiqui l’habitatge habitual. En cas de tractar-se de persones vulnerables severes o en risc d’exclusió
residencial, l’ajut s’incrementa en un 60%. L’any 2019, l’ajut
ha estat comprès entre25€ i 124€.

Com el sol·licito?
El bo social tèrmic no cal sol·licitar-ho, ja que es tracta d’una
ajut directe que fa l’Estat en el compte bancari on estingui
domiciliada la factura elèctrica mitjançant un únic pagamentanual.

Tarifa social en el cànon de l’aigua
Què és?
El cànon de l’aigua és un tribut amb finalitat ecològica que
es cobra a la factura de l’aigua en funció al consum facturat.
Les persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat,
gaudeixen d’una tarifa social del cànon de l’aigua que suposa
una bonificació econòmica per reduir el seu import.

Col·lectius d’especial protecció
- Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa
- Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la
Renda Garantida de Ciutadania
- Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic
per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol)
- Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS)
- Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD,RDL1/2013)
- Les persones i unitats familiars que acreditin que es trobenen situació de vulnerabilitat econòmica, d’acord amb el
que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat
reconeguda, per mitjà d’un informe dels serveis socials de
l’Administració local competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial
protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

Qui se’n pot beneficiar?
Totes les persones titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua en el seu domicili habitual que es trobin en alguna de les següents circumstàncies:
famílies amb tots els seus membres en situació d’atur
- Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots
els seus membres en situació d’atur
Límit d’ingressos
El total d’ingressos de la unitat familiar no poden superar
dues vegades el límit fixat per l’IRS Catalunya*, incrementaten un 30% per cada membre addicional apartir del segon.
Persones perceptores de pensions mínimes contributives
- Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per
jubilació

*IRSCatalunya2019:7.967,73eurosanuals
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- Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent

Àrea de Serveis a les Persones
GENT GRAN
Inici dels tallers d’estimulació cognitiva
El dilluns dia 4 d’octubre va tenir lloc l’ínici dels tallers d’estimulació cognitiva per a persones majors de 65 anys a tot el
municipi de Subirats. Actualment se n’estan realitzant sessions a Casablanca, Can Batista, Can Rossell, Ordal, Sant Pau
d’Ordal, Can Cartró i Lavern.
En aquests tallers es fan diferents exercicis i activitats per
tal de treballar totes les funcions cognitives. Aquests exercicis es duen a terme de manera individual i grupal per treballar la socialització i la cooperació entre les companyes
dels grups. Així mateix, s’utilitzen diferents jocs educatius i
terapèutics per treballar la memòria, l’atenció, la percepció,
el raonament, les pràxies, etc.
Si t’hi vols apuntar, no dubtis a trucar a l’ajuntament o al
697655176 per demanar més informació.

Cicle de xerrades
El dimarts dia 26 d’octubre a les 17h al poble de Sant Pau
d’Ordal va tenir lloc la primera xerrada de les quatre que es
portaran a terme al municipi de Subirats. La primera xerrada va ser a càrrec del psicòleg Martí García, professional
que actualment està gestionant a la comarca grups d’ajuda
mútua per a persones cuidades de persones amb dependència.

La tercera sessió es portarà a terme al nucli de Can Batista
a les 17h del dilluns dia 29 de novembre i es parlarà de les
relacions familiars quan som grans.
L’última sessió es portarà a terme al nucli d’Ordal el dimarts
dia 14 de desembre a les 17h, on per finalitzar el cicle de
sessions es parlarà del projecte de vida quan som grans i el
sentit de la nostra vida.

En aquesta primera trobada hi van assistir un total de 25
persones i el tema principal era com les persones han gestionat emocionalment la pandèmia. Es va fer èmfasi en les
implicacions personals de cadascun dels assistents i en quines eines de suport psicològic en poden extreure.

Us animem a participar en aquestes sessions, ja que se
n’extreuen reflexions molt interessants per al nostre benestar personal i autoconeixement. Si voleu més informació
i apuntar-vos a qualsevol, heu de trucar a l’ajuntament o al
número 697655176.

GENT GRAN

La propera xerrada es farà dimarts dia 16 de novembre al
nucli de Can Rossell a les 17h i es parlarà de l’autonomia
personal i l’autoestima.
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JOVENTuT
Adjudicació d’un pis de lloguer social per joves a Can Rossell
Durant aquests últims mesos s’ha obert la convocatòria a
tot el jovent de Subirats i un procés de selecció d’acord amb
les bases reguladores del procés per a l’adjudicació de l’ús
temporal i onerós d’un habitatge dotacional públic ubicat a
Can Rossell poble, al carrer Can Rossell número 16.

principals de donar resposta a la dificultat que té la gent
jove per aconseguir habitatges de lloguer a un cost assequible. Dotant d’oportunitats d’habitatge a aquest col·lectiu, el
que aconseguirem serà que puguin seguir arrelant-se al
nostre municipi.

L’Ajuntament ha apostat que aquest habitatge estigui destinat exclusivament a aquest col·lectiu amb els objectius

S’obren les sol·licituds per fer ús dels bucs d’assaig
A partir de desembre, els bucs d’assaig ja estan operatius
per a tots aquells grups i persones individuals que en vulguin fer ús. Són a la segona planta del Taller, ubicat al carrer Sant Pau, 5, del nucli de Sant Pau d’Ordal.

Aquests es podran llogar per hores o mesos, perquè els
grups musicals del municipi tinguin un espai condicionat i
adequat per assajar.
Tota la informació per fer la sol·licitud la trobareu a la web
de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Subirats ofereix dos bucs insonoritzats,
un d’ells completament equipat amb l’equipament musical
necessari perquè els sol·licitants hagin de dur el mínim material. També disposarà d’armaris per a ús dels diferents
grups de música.

El diumenge 7 de novembre, uns 300 joves van participar
de la sortida mancomunada al parc d’atraccions Port Aventura. En aquesta excursió hi van participar joves de diferents municipis de l’Alt Penedès, entre els quals Subirats (hi
havia una vintena de joves del nostre municipi). Durant tot
el dia, els i les joves van poder gaudir del parc d’atraccions

i de les activitats i espectacles que ofereix. És una activitat l’objectiu de la qual és cohesionar encara més el jovent
penedesenc, oferint oci lluny del poble i vetllant per la màxima participació i inclusió possible, amb la gratuïtat del
transport i el suport dels ajuntaments participants.
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Sortida jove a Port Aventura

Racó de les entitats
6a edició de la cursa de muntanya Serralats
i 4a edició de la caminada
El passat 7 de novembre al poble de Lavern es va celebrar
la 6a edició de la cursa de muntanya Serralats i la 4a edició
de la caminada.
Les inscripcions van tenir ple absolut (es van tancar a 250
persones) i hi va haver un ambient molt agradable i saludable.
Pel que fa a la cursa, el guanyador va ser Adrià Colomer
Fortuny, de l’Esportiu Penedès, amb un temps d’1:21:47. El
segon lloc va ser per a Genís Porqueres Simó, del Patxanguerus Alforja, amb un temps d’1:23:32. El tercer lloc va ser
per a Marçal Agut Mestres, del Club Natació Vilafranca, amb
un temps d’1:24:33. En la categoria femenina, el primer lloc
va ser per a Andrea Hom Diaz, amb un temps d’1:42:53; el
segon per a Foix Montaner, de l’Esportiu Penedès, amb un
temps d’1:45:26; i el tercer per a Cris Sansalvador, amb un
temps d’1:49:58.
Pel que fa als caminadors, el podi masculí va ser format per
Jordi Abad Giménez, amb poc més d’1h i 8 minuts, seguit de
Víctor Mata Hervas i David Nadal Navarro. Al podi femení, la
guanyadora va ser Neus Vidal Puchades, amb poc més d’1h
10 minuts, seguida de Lorena Andrea Lepe Vega i Cristina
Català Quintero. Cal destacar que aquest any a la caminada
estava permès córrer, ja que a causa de la pandèmia no es
feia la cursa de les caves de 5 i 10 km.
Volem expressar el nostre agraïment a tots els voluntaris,
ADF, corredors, col·laboradors i patrocinadors, i esperem
que l’any vinent puguem celebrar la 10a edició de la cursa
de les caves i fer festa grossa.

RACÓ DE LES ENTITATS

Informació facilitada per l’Associació
Cursa de les Caves. Lavern - Subirats
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Reformes a Ca l’Avi
A principis d'octubre es va dur a
terme l’enrajolament del terra de la
sala del centre cultural i recreatiu per
a la conservació de l’edifici històric.
Volem expressar el nostre agraïment
a l’Ajuntament per la seva coŀlaboració
econòmica.

l’exterior de l’immoble per a la conservació d’un edifici que va ser possible
gràcies a tots els avis i pares del poble
de Ca l'Avi, conjuntament amb el nostre Ajuntament, per la seva aportació
estructural i econòmica.
A tots ells volem expressar l’agraïment
del poble de Ca l'Avi per haver dut a
terme la construcció del petit edifici
històric que avui és la capella de Sant
Sebastià.

A inicis dels anys 60 es va construir un
edifici que va ser un petit col·legi per als
nens i nenes de Ca l'Avi. Anys després,
va ser transformat pels avis de Ca l'Avi
en una petita capella del nostre patró, sant Sebastià. Per
això aquest any s'han dut a terme aquestes reformes de reforçament i enrajolat del terra. També s’ha pintat l’interior i

Informació facilitada per
la junta de Ca l’Avi

La Reencarnada
El passat 23 d’octubre, la colla Drac i Redimonis de Lavern
va celebrar la Reencarnada, la trobada de bèsties de Lavern
on se celebra la reencarnació del Masellot. Durant l’activitat, un cop més la colla va demostrar que la cultura és viva i
segura malgrat la pandèmia.
La trobada va tenir lloc la mateixa tarda del dissabte amb la
plantada de bèsties, que va comptar amb la participació del
Ruc de la Granada, l’Encabronat de les Bonesvalls, el Drac
dels Monjos, el Cabrot i el Cabrot petit del Vendrell i el Drac
Masellot de Lavern.
Més tard, a les vuit del vespre, va començar un lluït correfoc pels carrers del poble que, a més de les bèsties festives, també va comptar amb la participació de les Maces
del Cabrot petit i del Cabrot del Vendrell i dels Redimonis
de Lavern.

Foto: Pol Rivas

de Lavern l’endemà va organitzar també un dinar de banyes
on el plat principal van ser els cargols.

Finalment, l’acte va acabar a la plaça del Cafè amb una espectacular encesa de cada bèstia i una de conjunta. La colla

Informació facilitada per la Colla del drac
i redimonis de Lavern

El dissabte 23 d’octubre, va tenir lloc l’excursió que es realitza cada mes per part de l’Associació Subigran. El grup
va sortir de Sant Pau direcció Benifallet a les 8h del matí.
Van visitar les coves Meravelles, un lloc que va ser descobert l’any 1968 i que té un recorregut de 510m al llarg del
qual es poden apreciar moltes estelactites fan que la visita
sigui molt bonica. Quan van acabar la visita, van pujar en

llagut (barca), on van fer un tomb pel riu Ebre. Després
van anar a dinar a Horta de Sant Joan, on van poder gaudir
d’una amanida catalana i unes espatlla de xai. Per pair,
van degustar un sorbet de llimona.
Informació facilitada per
l’Associació Subrigran
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Excursió del Subigran

Represa de les sortides a la comunitat a la Residència Fontsanta

Amb l’arribada de la nova furgoneta i la relaxació de les restriccions de la Covid-19, a la Residència Fontsanta tornem a
realitzar les sortides a l’entorn més proper.

la comunitat que ens envolta, fet que repercuteix en l’autoestima i la construcció del propi subjecte.
A més, darrerament s’han incrementat les trobades dels
nostres residents amb els seus familiars, de manera que
han pogut passar més temps amb ells i han fet estades
als seus domicilis. Es mantenen també les visites al nostre
entorn residencial i les videotrucades setmanals, garantint
així aquest vincle que tant s’ha de cuidar. Som molt conscients de les mancances que han patit al llarg de la pandèmia
per la Covid-19, i per aquesta raó creiem que és essencial
establir relacions que proporcionin el benestar emocional
adient als nostres usuaris.

Arran de la pandèmia, ens vam veure obligats a suspendre
el calendari de sortides a la comunitat, però aquest darrer
mes l’hem pogut tornar a reprendre de manera esglaonada. La nostra intenció és anar ampliant el nombre de sortides, però sempre en funció de la situació epidemiològica.
Fins al moment, s’han visitat diferents indrets de la comarca, com l’Ateneu de Sant Pau d’Ordal, el celler d’Avinyonet
del Penedès, diferents llocs de Sant Sadurní d’Anoia o Vilafranca del Penedès. En aquestes sortides anem a berenar o
a fer el vermut, una de les activitats preferides dels nostres
residents. S’han buscat indrets que reunissin les condicions
marcades pels protocols vigents de la Covid-19, amb poca
massificació de gent i a l’aire lliure, sempre prenent les mesures de seguretat pertinents.

Malgrat tot, cal que no ens oblidem de la situació real en
què encara ens trobem, i cal seguir prenent les mesures de
seguretat adients per poder garantir i protegir la salut dels
nostres residents.

Aquest tipus de sortides permeten als nostres usuaris estar
en contacte amb l’entorn immediat i sentir-se partícips de

Informació facilitada per la
Residència Fontsanta

RACÓ de les ENTITATS

Activitats del cargolins i cargolines
Durant aquest any pandèmic, l'activitat dels cargolins i cargolines no ha cessat. Hem pogut seguir treballant, i la recompensa s'ha vist reflectida en activitats com la de la Festa
de la Collita, o en excursions com la propera al Salting de Vilanova, on podrem passar una bona estona, però també en
feines no tan notòries, com la de cada dissabte a la tarda,
on els infants gaudeixen d'una estona de jocs i experiències
que comparteixen amb companys i companyes i monitors
i monitores.
Però l'esplai no només no ha parat durant aquest curs, sinó
que porta rodant des de fa 50 anys. Aquest any fa 5 dècades l'entitat de Sant Pau que s'encarrega del lleure al poble.
50 anys en què hem xalat i hem fet servir les nostres eines
per unir més els habitants del nostre poble i per gaudir
d'experiències com colònies, excursions, cercaviles i un llarga llista d'activitats úniques tant per als infants com per als
monitors o la gent del poble que les disfruta des de fora o
col·laborant-hi.

Moltes gràcies!

Per finalitzar, agraïm a totes aquelles persones que han
fet possible que l'esplai continuï viu 50 anys després. Que
l'energia que ens evoca mai s'acabi!

Informació facilitada per
l’Esplai Els Cargols
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Transperència, voluntat de servei i treball

Benvolgudes lectores,

tot possible benefici en el benestar dels avis i de les treballadores, la qual cosa garanteix benestar i uns preus molt
ajustats per als nostres clients.

Ens adrecem a vostès per parlar, una vegada més, del Cenacle i per explicar-los les nostres darreres novetats.

Les bases que va crear el nostre president fundador, Mn.
Josep Raventós, són la nostra pedra filosofal: respecte i esforç constant per l’atenció integral del resident, catalanitat
i, sobretot, caliu familiar i humanitat, tot i ser una residència gran. D’altra banda (i aquest fet és molt important), és
important el respecte per les creences de tothom. Tot i que
ens considerem una institució catòlica, sempre respectarem el fet religiós i la manera de pensar dels nostres avis.

El nostre secret és que no en tenim: transparència, voluntat
de servei i treball. Ja poden veure que quan un avi o àvia
ingressa al Cenacle, intentem que se senti com a casa.

Així, el treball en equip, la divisió del treball, l’atenció individualitzada a la persona i la tasca incansable dels professionals fan que per a nosaltres sigui imprescindible entendre
que treballem en una fundació, i això ens permet sobretot
no cercar el lucre, ja que les fundacions revertim per llei

Informació facilitada per la
Casa família El Cenacle
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A més, disposem d’un equip d’auxiliars formades, lluitadores i compromeses, grans persones i molt bones professionals que s’esforcen a seguir els principis fundacionals
exposats abans. El nostre personal de serveis és un model
de respecte, i tenim una cuina pròpia que ofereix la millor
alimentació als avis i, a més, personalitzada. Un servei de
bugaderia i neteja pròpia que en aquests temps de Covid
s’ha implicat al màxim amb l’aplicació dels protocols antiCovid per fer de la residència un lloc on aquesta malaltia
ho tingui difícil. I en darrer terme, un equip tècnic amb un
metge amb experiència i criteri, dos infermers entusiastes
de la seva feina, un servei de fisioteràpia que s’esforça cada
dia per preservar les capacitats dels residents i una gerència i administració que sempre estan per trobar sortides a
les dificultats diàries pròpies que sorgeixen en el dia a dia.
El nostre servei de psicologia, la nostra treballadora social i
la nostra animadora social s’encarreguen de manera abnegada a garantir l’equilibri entre la salut física i la salut psicoemocional. Un equip superior en nombre del que marca la
legislació vigent (però, a més, sacrificat i que garanteix atenció les 24 hores als nostres residents) i una direcció tècnica
que coordina les diverses línies de treball.

En primer lloc, cal dir que vam rebre la visita dels tres alts
representants del Departament de Drets Socials, la directora general de l’àrea Metro Sud del CATSALUT i el delegat
especial per temes de Covid de la Conselleria de Sanitat.
La seva impressió va ser molt positiva. Mantenim contacte
permanent amb ells via correu electrònic i telefòn, i com
que ja ens han visitat algunes vegades, ens coneixen molt.
Tot i el que significa la Covid, el que ha significat i el que significarà en l’esdevenidor, avui no toca parlar d’ell. Ens toca
parlar del que considerem que és la clau per entendre’ns a
nosaltres i que vostès coneguin el Cenacle, entendre perquè el nostre prestigi entre les institucions públiques creix
de manera exponencial i de perquè som una institució seriosa, rigorosa i amb cert prestigi.

Racó de les entitats
La ràdio: un nou repte per al
cesub

Unió Esportiva Subirats
Arranquem la temporada 2021-2022 amb força i amb algunes novetats importants.
Mantenim 14 equips entre les seccions de bàsquet i futbol, 8
dels quals federats. Amb un nombre total de jugadors i jugadores proper als 200.
En el cas del bàsquet , per primer cop tenim un equip federat
en categoria Cadet, i pel que fa al futbol 7 per primera vegada disposem de dos equips que estan competint a la 2a
Catalana, fins al moment lluitant i mantenint bons resultats. A
més, es manté l’Equip Sènior Femení per segona temporada
consecutiva. Aquests fets fan que el nostre municipi s’estigui
donant a conèixer a ciutats i comarques veïnes on fins aquesta temporada mai havíem competit.
A nivell esportiu, també per primera vegada, cal esmentar que
fins a quatre jugadors i jugadores del Club han estat pre-seleccionats per a l’Equip sub-12 de la Selecció Penedès -Garraf.
A més del tema esportiu, cal remarcar l’especial importància
de comptar amb un nou patrocinador per a les seccions de
bàsquet i futbol base a través de l’empresa M3. Aquesta empresa, situada al nostre municipi, ha facilitat que els jugadors i
jugadors disposem de noves equipacions esportives, les quals
mantenen els colors que identifiquen el nostre club (verd i
negre) i aporten un punt de renovació al disseny. A més, a les
noves samarretes incorporem el nom de tots els nuclis del
municipi amb l’objectiu de vincular-los a l’entitat. Tots fem UE
Subirats!!!

El Centre d’Estudis de Subirats ha acceptat la proposta dePenedès FM Subirats de preparar un programa mensual
en directe. Ja s’han fet dues emissions (octubre i novembre) parlant de les diferents seccions del CESUB (memòria
històrica, arquitectura rural i medi ambient, de moment).
Hem convidat el Francesc Ollé, de l’Associació Amics de Vallirana i del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat,
autor del llibre ‘El paisatge de la pedra a Vallirana’ i d’un
altre sobre l’N-340, presentat a Ordal en el seu moment.
Ens podeu escoltar a la ràdio els primers dissabtes de mes
a les 18.30h. Al cap de quinze dies es torna a emetre a la
mateixa hora, al 90.2 FM (Alt Penedès) i al 89.6 (Subirats).

racó dE LES entitats

Membres del CESUB han assistit als actes de commemoració dels 25 anys del Centre d’Estudis Beguetans, amb el
Hapenning d’Arquitectura i Paisatge: Femer de Formiguers,
celebrat a la masia de Cal Viudo de Begues (31-10-2021),
organitzat per l’artista de Land Art Víctor Mata. Recordem
que és també l’autor de l’obra ‘Marges de Cal Sala’ (el Pago),
inaugurada amb motiu dels 10 anys del CESUB gràcies a la
col·laboració de l’Ajuntament de Subirats.
(A la imatge: Artista Laia Estruch. Foto cedida per Land Art
Associació Catalunya)

Futbol 7 – Prebenjamí temporada 2021-2022

El CESUB ha donat suport als Encants de Ponent i a la seva
paradeta s’han venut exemplars dels Gotims i s’ha exposat
un àlbum de fotografies antigues d’alumnes de les escoles
d’abans. (Imatge de la parada del CESUB)

Per últim, volem aprofitar aquest espai del ‘Tot Subirats’ per
reiterar la crida que tots el nens i nenes del municipi vinguin a
provar les nostres activitats esportives. Una bona oportunitat
per a això serà el següent esdeveniment:

La junta del CESUB es reuneix cada primer dissabte de mes
al local del carrer Ponent de Sant Pau. Ara estem preparant
les Jornades de Memòria Històrica per al cap de setmana
del 21 al 23 de gener 2022.

Campus Tecnificació - Nadal 2021
Dates: setmana del 27 al 31 de desembre
Horaris: 9.30 a 14.00 h

Contacteu-nos per qualsevol idea o proposta a cesubirats@
gmail.com. La quota anual és de 25€ i ara som una seixantena de persones associades. Amb vosaltres serem més i
tindrem més capacitat d’acció.

Edats: De 4 a 16 anys
Preu: 65€ per als jugadors/es del club i 75€ per als no socis.

Informació facilitada peL CESUB

Informació facilitada per la Unió Esportiva 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 7 DE JuLIOL
DE 2021

tades pel grup ERC-AM i DOS VOTS EN CONTRA manifests pel
grup APS-CUP-AMUNT.

1.- PRENDRE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DEL GRUP
MUNICIPAL APS-CUP LA SENYORA MÒNICA CASAS ROS.
La senyora Mònica Casas Ros emet la promesa de respecte a
la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i pren possessió del càrrec de regidora.

11.- APROVAR EL NOMENAMENT DE LA JUTGESSA DE PAU TITULAR DE SUBIRATS.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
12.- MOCIÓ ENCAPÇALADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS I
LA PLATAFORMA VEÏNAL SUBIRATS MILLORA N-340 “MILLORA
DE L’N-340 PEL QUE FA ALS ENCREUAMENTS AL SEU PAS PEL
MUNICIPI DE SUBIRATS”.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

2.- APROVAR LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DELS
DIES 5 DE MAIG I 26 DE MAIG DE 2021 ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 3 DE MARÇ DE 2021.
Després de posar-les en consideració dels assistents a la sessió,
el senyor Ramon Carbonell sol·licita algunes esmenes, que són
acceptades, i les actes resten aprovades per unanimitat.
3.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
4/2021
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE
DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES DEL
NÚM. 113/2021 FINS ALS NÚM. 191/2021 AMBDÓS INCLOSOS,
DEL LLIBRE TELEMÀTIC.
Tots els regidors es donen per assabentats.

4.- APROVAR PROVISIONALMENT EL NOU TEXT REFÓS DEL PLA
ESPECIAL EN SÒL NO URBANITZABLE TALLER VALLDEPERAS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

14.- DONAR COMPTE EXPRESSA DE L’APROVACIÓ INICIAL PER
PART DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA REFOSA DEL PROJECTE D’URBANISME CASABLANCA SUD 1a FASE.
Tots els regidors es donen per assabentats.

5.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA DESAFECTACIÓ 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 votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

SOBREVINGUTS
S1.- APROVAR LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2022
Es vota per UNANIMITAT entrar-ho per urgència.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels grups
de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP I ERC-AM i DUES ABSTENCIONS manifesades pel grup APS-CUP-AMUNT

6.- APROVAR LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS CULTURAL
DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE LA SALA DEL CENTRE
CULTURAL I RECREATIU DE CA L’AVI UBICAT AL CARRER DR. BOFILL, NÚM.1 DEL NUCLI DE CA L’AVI
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

S2.- MOCIÓ ENCAPÇALADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
EN REBUIG AL MODEL DE CENTRALS EÒLIQUES I FOTOVOLTAIQUES A LES ZONES RURALS I EN FAVOR D’UN MODEL ENERGÈTIC SOSTENIBLE.
Es vota per UNANIMITAT entrar-ho com a urgència.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

7.- APROVAR LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS DE LES
OBRES D’OBERTURA DE TRES PORTES, ENTRE EL CAFÈ I EL MAGATZEM, A L’ATENEU AGRÍCOLA DE LAVERN
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

15.- PRECS I PREGUNTES.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 28 DE
JuLIOL DE 2021

8.- APROVAR PROVISIONALMENT EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL EN SÒL NO URBANITZABLE PE-SNU-5 “CERÀMICA D’ORDAL”
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
9.- APROVAR PRÈVIAMENT EL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA PER A CANVI D’ÚS D’UNS TERRENYS SITUATS A PROP DEL
NUCLI DE SANT PAU D’ORDAL, PER A DESTINAR-LOS A ESPAI
DE LLEURE
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació 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 INCLOSOS EN EL PROJECTE
NOVA DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS A LA URB. CAN ROSELL
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

10.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL POUM PEL CANVI DEL TRAÇAT D’UN TRAM DEL CAMÍ DEL
SOT
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, manifestats pels grups
de JUNTS PER SUBIRATS i PSC-CP, TRES ABSTENCIONS manifes-

3.- APROVAR INICIALMENT LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE LES OBRES CORRESPONENTS
A LA SUBSTITUCIÓ DE LLUMS ENLLUMENAT PÚBLIC A L’ÀMBIT
DEL POL. IND. CAN BAS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
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1.- PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 05/2021
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

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

4.- APROVAR INICIALMENT LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS SEPARATA ENLLUMENAT PUBLIC
MODERNITZACIÓ DEL POL. IND. CAN BAS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

8.- APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT REGULADOR DE
L’ÚS INTERIOR I EL FUNCIONAMENT DELS BUCS D’ASSAIG UBICATS A ST. PAU D’ORDAL.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 15 DE
SETEMBRE DE 2021

9.- ELECCIÓ DE LA JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA DEL MUNICIPI DE SUBIRATS.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

1.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DE LES
NOVES PISCINES MUNICIPALS D’ORDAL I EL PROJECTE DE FORMACIÓ DE PLATAFORMES DE CONTENCIÓ DE NOVES PISCINES
D’ORDAL
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

10.- MODIFICACIÓ DELS MEMBRES I L’HORARI DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

2.- APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
CONTINGUDES EN EL PROJECTE EXECUTIU DE LES NOVES PISCINES MUNICIPALS D’ORDAL I PROJECTE DE FORMACIÓ DE
PLATAFORMES DE CONTENCIÓ DE NOVES PISCINES D’ORDAL
I DISPOSAR L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE RETORN DE L’IVA REDUÏT DEL 10% AL SECTOR DE LA PERRUQUERIA, BARBERIA I ESTÈTICA.
S’aprova per UNANIMITAT deixar la proposta d’acord DAMUNT
LA TAULA.

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 29 DE SETEMBRE DE 2021

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC CONTRA L’INCREMENT DE
PREUS DE L’ELECTRICITAT I CRIDA A LA MOBILITZACIÓ.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

1.- APROVAR LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE 7 DE
JULIOL, 28 DE JULIOL I 15 SETEMBRE DE 2021.
Després de posar-les en consideració dels assistents a la sessió, les actes de la sessió assenyalades resten aprovades per
unanimitat.

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC DE REBUIG AL PROJECTE DE
LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE MOLT ALTA TENSIÓ A L’ALT PENEDÈS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

2.- APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 7/2021.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC PER ACABAR AMB LA DISCRIMINACIÓ DE LES DONES A L’ESPORT I AMB LA SENYALITZACIÓ
DEL COS DE LES ESPORTISTES.
S’aprova per UNANIMITAT deixar la proposta d’acord DAMUNT
LA TAULA .

3.- APROVAR LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA DESAFECTACIÓ 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 votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC PER LA NEGOCIACIÓ DE LA
INCORPORACIÓ DEL PERMÍS DE MENSTRUACIÓ I CLIMATERI A
L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS
S’aprova per UNANIMITAT deixar la proposta d’acord DAMUNT
LA TAULA .

4.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DE POUM DE SUBIRATS CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE
LES ALINEACIONS AL CARRER ST. JOSEP 26-28 DE CAN CARTRÓ.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

16.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I NEONATAL.
S’aprova per UNANIMITAT deixar la proposta d’acord DAMUNT
LA TAULA .

ple municipal

5.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM DE SUBIRATS CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DELS
ARTICLES 415 I 46 DE LA NORMATIVA DE RESIDUS.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de
JUNTS PER SUBIRATS i PSC-CP i CINC ABSTENCIONS manifestades pels grups ERC- AM i APS-CUP-AMUNT.

17.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE
DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES DEL
NÚM. 192/2021 FINS ALS NÚM. 284 /2021 AMBDÓS INCLOSOS,
DEL LLIBRE TELEMÀTIC.
Tots els regidors es donen per assabentats.

6.- APROVAR INICIALMENT LA MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA URBANA AL NUCLI DE SANT PAU D’ORDAL EXP.
2021_1875.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels grups
de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP i ERC-AM i DUES ABSTENCIONS manifestades pel grup APS-CUP-AMUNT.

18.- PRECS I PREGUNTES.
19.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE
REGIDOR DEL SENYOR MARCOS PÉREZ LÓPEZ, DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP.
Es pren coneixement de la renúncia.
20.-PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE
REGIDORA DE LA SENYORA LUISA SUEIRO IGLÉSIAS , DEL GRUP
MUNICIPAL JUNTS PER SUBIRATS .
Es pren coneixement de la renúncia.

7.- APROVAR L’INICI DE L’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL) DE LA “VIL·LA ROMANA DE CA
L’ESCUDER LAVERN SUBIRATS”. EXPT. 2021_1579
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La represa de l’activitat cultural, social i econòmica al nostre municipi
Unes pàgines que també es podrien dedicar a rellançar
projectes de desenvolupament rural o local, com els jocs
olímpics d’hivern, o projectes de gran envergadura cultural
com el Museu Hermitage a la ciutat de Barcelona. Amb tota
la feina que hi ha per fer, els partits que governen a la Generalitat, i socis eventuals com els Comuns, s’han dedicat a
predicar el discurs del “NO A TOT”. No a les renovables, no
al Hermitage, no a l’ampliació de l’aeroport.... Segurament
la cultura política d’avui, és la menys propícia i favorable
a la reflexió meditada, i a la ponderació de totes aquelles
variables i paràmetres que calguin per prendre una decisió
valenta i un lideratge ferm. En un moment en què el nostre
País, Europa i el món travessen un moment tan crític com
el què vivim cal la seguretat de Governs amb determinació i
un full de ruta a seguir que donin confiança a la ciutadania.
Més encara necessitem un govern que faci País, pensant en
el conjunt dels catalans.

Després de les campanyes de vacunació s’obre un nou escenari al nostre municipi, com també arreu de Catalunya.
La represa dels actes als nostres carrers i places, torna l’empenta i l’embranzida a les entitats i associacions. Ha sigut
l’esforç col•lectiu que hem fet entre tots, el que ens ha permès obrir aquesta nova etapa, amb què amb optimisme,
podem tornar a trobar-nos amb les nostres famílies i els
nostres veïns; i recuperar aquells actes tradicionals arreu
dels nuclis del nostre municipi. Però no podem oblidar
aquest esforç que hem fet, i mantenir-lo, per poder seguir
celebrant els actes esportius, culturals i tradicionals, que
ens fan ser més que un municipi; fins a esdevenir una gran
família. Seguim treballant per recuperar el calendari festiu,
que abans de la pandèmia celebràvem, unint la força del
teixit associatiu i el teixit empresarial, per consolidar el municipi com un referent a la comarca i a Catalunya.
El català és un bé de tots

Agraïment a laLluisaSueiro i al Marcos Pérez

Recentment han sortit les dades de la Generalitat, sobre
l’ús del català a Catalunya. Unes dades que d’entrada fan
esfereir, especialment per l’ús del català entre els joves. El
català és patrimoni de tots. I com un bé preuat, cal convidar
a tots aquells que no el parlen habitualment a què perdin
la vergonya, o aquella cosa que poden sentir i s’expressin
lliurement en català. Entre tots podem ajudar amb l’acompanyament a què puguem compartir aquesta llengua amb
tots aquells qui no la parlin regularment. Molt sovint la prohibició o els prejudicis són més contraproduents contra el
català, i no s’acaben donant els missatges en positiu, que
poden facilitar a canviar aquesta situació. Cuidem el català
com un valor de la nostra societat i un símbol del nostre
País. Fem bandera del català com si es tractés d’un element més del patrimoni de la humanitat, que cal preservar
i transmetre a les noves generacions de veïns del municipi.

En el Ple del mes de setembre van renunciar al càrrec de
regidors la Lluïsa Sueiro, de Junts per Subirats i el Marcos
Pérez, del Partit Socialista. Volem dedicar-los unes línies per
agrair-los la predisposició constant, i la seva gran tasca a
l’acció de govern d’aquest consistori que han realitzat des
del mes de maig de 2015.
La Lluïsa ha estat pilar fonamental en l’àmbit cultural del
municipi, sempre present en cadascun dels molts actes organitzats i col•laborats per l’Ajuntament. També ha estat
cabdal en el desenvolupament de polítiques d’igualtat i feministes del municipi.

El discurs del no a tot
L’any 2021 està sent l’any en què comença la llarga superació de la pandèmia, un any per escriure pàgines noves
a la història del nostre País. Pàgines dedicades a posar les
primeres pedres de les noves polítiques de desenvolupament sostenible per complir amb els acords de les Cimeres
pel Clima, des de Kyoto, fins a la més recent, de Glasgow.

Arrel d’aquestes renúncies, en el darrer ple municipal es
van incorporar com a nous regidors en Francesc Perea i en
Santi Fontanet.
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Al Marcos cal agrair-li la continuïtat en la tasca de sanejament de l’economia municipal iniciada des de l’any 2011 al
capdavant de la regidora d’Hisenda. Ha estat persistent i
constant en la confecció i en l’execució dels pressupostos
municipals durant aquest sis anys. Volem destacar la sintonia i l’entesa que sempre hem tingut i que en tot moment
s’ha treballat com un únic grup a l’equip de govern.

Grups municipals

Aquest 2021 l’equip de govern ha presentat novament les
ordenances, que són el pas previ per a poder fer el pressupost del 2022. Comptant la reducció dels ingressos per
l’eliminació del peatge de l’autopista, l’augment salarial per
conveni i la pujada del 4% del IPC, han decidit apujar les
majoria de les taxes un 3,2% de mitjana. En el context actual de postpandèmia cal una contenció, ja que els ciutadans
ja ens trobem amb una pujada abusiva i inacceptable del
preu de la llum, dels carburants i de les matèries primeres.
La taxa de la brossa puja també un 3,2% (però si comptem
els últims 3 anys ha pujat un 18,2%), i encara ens diuen que
el que paguem està per sota cost i que no cobrim més que
el 80% del servei. El cost de les llars puja un 10% i trobem
a faltar una taxa més progressiva de manera que pagui
menys qui menys té. A més, el Govern de la Generalitat,
liderat per Esquerra, ha anunciat per a l’any vinent la gratuïtat de P2, fet que suposarà un estalvi directe en el que
ha d’aportar l’Ajuntament i, per tant, potser no calia aquest
augment. Malgrat tot, hi ha alguna novetat interessant,
al nostre entendre, que és l’augment del 50% de l’IBI per
als pisos i cases buides, fet que farà que es pugui obtenir
indirectament el cens de pisos buits. Creiem, però, que la
mesura hauria d’anar acompanyada d’un incentiu a la rehabilitació als propietaris que el destinessin a lloguer social.
És per això que, en el context actual de baixada d’ingressos
i augment de despeses, així com la taxa dels pisos buits,
ens hem abstingut en la votació. Esperem per al proper any
poder treballar conjuntament amb l’equip de govern les ordenances i introduir els nostres criteris per tal de poder-hi
votar favorablement.

com en Serveis Socials amb les persones que necessitaven
dels seus serveis. Amb la voluntat d’aprendre vam anar a
molts cursets de la Diputació. En aquests cursets hi havia
homes i dones dels diversos partits polítics que governaven als ajuntaments de l’àrea de Barcelona. De seguida es
posava a la gent a la butxaca i es feia estimar. Incansable,
preguntava sempre amb la voluntat d’aprendre per després poder desenvolupar el que ens ensenyaven a favor
del nostre municipi.

Des d’aquestes línies volem fer també un petit homenatge al Pere Olivella, president de la secció local d’ERC Subirats i veí implicat amb el municipi fins al punt que sempre
havia figurat a les llistes d’Esquerra des de la seva aparició
al municipi i havia format part de la vida social i cultural de
Subirats.

El Pere és la demostració que si vols, pots.

Què ha representat el Pere per a tots nosaltres?

Descansa en pau i GRÀCIES per tot, Pere.

Va iniciar la gimnàstica per la gent gran, els tallers de la memòria, etc. El dia que celebràvem la Festa de la Gent Gran, ja
de bon matí acompanyava els avis i àvies... fins ben entrada
la nit, en què l’última veïna ja era a casa. Ell no fallava, sempre al peu del canó. Va coŀlaborar amb les altres regidories.
A la de Turisme, quan organitzàvem el Subirats Tasta’l, la
feina era des de primera hora del matí fins a última hora de
la tarda. Ell era dels primers a arribar i dels últims a marxar.
En podríem explicar multitud d’exemples. Vam riure molt,
amb ell. Es feia estimar i aconsellava, i els seus consells
ens servien per intentar fer les coses millor. “Sobretot, no
malgastem; penseu que els diners són de tots”. Així vam
intentar fer-ho durant els anys que vàrem governar per a
tots plegats.
El dia que algun historiador remeni els llibres per saber què
es va fer a l’Ajuntament en aquells anys es farà creus de
tota la feinada que el Pere va fer per a la millora de la qualitat de vida de tots plegats.

De tant en tant ens parlava del seu pare, que va ser regidor
els anys de la República. Segur que el seu pare s’hauria sentit orgullós de la feina que va fer. Tot un exemple a seguir,
així ha estat per a tots nosaltres el Pere Olivella i Massana.
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Ja l’any 1995 es va implicar amb el Grup d’Esquerra i fins
avui. Treballador incansable a favor tant de la gent gran
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Sobre el final de la map, la Mancomunitat de l’Alt Penedès
el que cal és un esforç cooperatiu intermunicipal per mirar
de contrarestar-ho i no plegar-nos a allò que és més fàcil.
Amb la tendència actual, els municipis tornaran a ser oficines de gestió al servei de la burocràcia, sense capacitat d’incidència i amb total dependència de les altes institucions
(incloent-hi els grans partits), que ho decidiran tot perquè
controlen els recursos.

El dia 22 de novembre es va iniciar el procés de dissolució de la Mancomunitat de l’Alt Penedès (MAP), entitat que
portava la gestió de l’Escola Intermunicipal (Inter) i alguns
projectes com el camí del Riu.
Amb el creixement de l’Inter, els nous instituts com el de
Sant Quintí o Gelida, el mal finançament de la Generalitat i
elements de mala gestió, el que va ser un espai creat des de
la cooperació entre municipis del Penedès Nord (Sant Sadurní d’Anoia, el Pla del Penedès, Sant Quintí de Mediona,
Sant Pere de Riudebitlles, Sant Llorenç d’Hortons, Gelida i
Subirats), s’havia convertit en una nosa i un problema.

El traspàs de l’Inter hauria pogut ser per a la MAP un punt
d’inflexió per recuperar i renovar un model de construcció des dels municipis, però els fets demostren que els qui
tenim de representants actuen en una altre direcció.
DINARS POLÍTICS, UN PRIVILEGI MÉS DE DIPUTATS I ALTS
CÀRRECS DE LES ADMINISTRACIONS QUE PAGUEM ENTRE
TOTS.

Però per què amb la finalització de l’Inter com a escola propietat dels municipis es posa la finalització a la MAP? Tindria
sentit mantenir la Mancomunitat de l’Alt Penedès sense el
motiu principal de la seva creació? Des de la CUP considerem que amb voluntat política i amb un model d’intercooperació entre municipis petits i mitjans, i alhora propers,
tindria tot el sentit del món mantenir viu un espai comú de
serveis. Els municipis que formen o hem format part de la
MAP, incloent-hi Sant Sadurní, som molt petits per assumir
per nosaltres mateixos alguns serveis, i altres organismes
com el Consell Comarcal o la Mancomunitat Penedès Garraf, són massa distants i heterogènies per atendre les prioritats d’una forma adequada i propera als nostres municipis. Estem parlant de transport públic, d’energia pública,
de gestió de residus, d’aigua, d’habitatge, serveis tècnics de
suport, serveis d’atenció a les persones, educatius, de promoció econòmica, perquè no d’urbanisme, etc. Un exemple
durant molts anys va ser l’Inter, però també el camí del Riu,
que s’inicia i es projecta inicialment dins d’aquest espai de
cooperació necessària entre municipis.

Quan la CUP va entrar el Parlament, una de les coses que va
sorprendre els diputats és que els convocaven més sovint
a dinars que a reunir-se a les sales i despatxos. La resposta
va ser que al Parlament hi anem a treballar, que les reunions es fan dins d’un horari de treball i a la feina, i que a
dinar ja quedem amb els amics i amb la família i amb qui
ens ve de gust compartir un àpat.
És cert que és un costum molt arrelada la d’aprofitar la distensió que hi pot haver al voltant d’una taula amb menjar
per poder parlar de tot i establir confiances, però en aquest
país de determinats costums se’n fa norma, sobretot a partir de certs càrrecs.

També tenim clar que la MAP no era un exemple de bona
gestió i transferència, i que per mantenir viu aquest espai
caldria reformar-la de dalt a baix. Començant per uns estatuts que no s’havien actualitzat des del 1987, però sobretot
a garantir una gestió eficient i mecanismes de participació i
seguiment més democràtics.

Des de l’APS-CUP considerem que són pràctiques que haurien de deixar de normalitzar-se i per això no hi participem
quan se’ns hi convida, de la mateixa manera que si anem
un concert o al Subirats Tasta’l ens paguem les entrades i
els tiquets de consumició.

Però davant unes institucions centralitzadores (Estat, Generalitat, Diputació) que actuen per una banda mirant de
desmantellar el sistema públic i per l’altre restant competències i capacitat de maniobra als municipis (per tant, restant capacitat de decidir als veïns i veïnes), considerem que
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Per això no és sorprenent que quan hi ha visites al municipi
es convoquin reunions al migdia i després continuïn amb
un dinar. És el que tenen els càrrecs alts i mitjans, que a
part d’un bon salari, retribucions complementàries i dietes,
també s’inclouen altres privilegis que per a la resta de treballadors i contribuents s’han de pagar i guanyar.

Grups municipals

L’Agrupació Socialista de Subirats té com a prioritat lluitar per aconseguir la plena igualtat entre dones i homes.
I això s’aconsegueix des de l’educació a les escoles i sense
discriminar en els jocs i l’esport. Pensem que des de petits
s’ha de dir als nens i nenes que no existeixen diferències en
els estudis, en el joc, en l’esport, el treball, etc. Que ningú
és propietat de ningú i que tots i totes tenen els mateixos
drets i les mateixes obligacions.

criminació que pateixen en diversos àmbits moltes dones,
les quals no s’atreveixen a denunciar per por o per falta
d’informació.

Aquí, al nostre municipi, hi ha pocs casos coneguts de maltractament envers les dones. Però amb això no ens hem de
conformar: l’objectiu ha de ser zero. Per això volem que les
dones que rebin qualsevol tipus de maltractament siguin
valentes i ho denunciïn.

També creiem molt important ajudar a integrar-se als nouvinguts al nostre municipi, perquè no se sentin marginats
vinguin d’on vinguin, i es puguin trobar un Subirats acollidor i respectuós amb els que venen d’un altre lloc a viure
amb nosaltres.

Només d’aquesta manera es pot erradicar el maltractament. El silenci no serveix; en tot cas, agreuja el problema.
Des de l’Ajuntament les dones afectades tindran el suport
que calgui perquè no se sentin abandonades.

Aquest any que està a punt d’acabar detectem que ha arrelat un vandalisme que fins ara passava quasi desapercebut. Contenidors fets malbé, bosses de brossa a terra i en
llocs on no s’han de posar, mobles i estris abandonats a la
via pública, instaŀlacions i mobiliari urbà malmès, etc. Subirats sempre ha sigut un municipi que ha cuidat les seves
instaŀlacions, i els que les han fet servir les han deixades
en perfecte estat. Ara detectem que d’un temps ençà no es
respecten aquestes instaŀlacions. Per sort, la majoria en té
molta cura. S’ha d’entendre que les paguem entre tots, incloent-hi les famílies dels que ho esgavellen com a diversió.
Des de l’Ajuntament es prendran les mesures que calguin
per evitar que això es vagi repetint.

Des de la Regidoria de Serveis Socials volem animar que la
gent que se senti discriminada per raons de raça, creença o
sexe ens ho faci arribar per poder rebre el suport necessari
per resoldre el problema.

GRuPS MuNICIPALS

Es per això que els/les Socialistes hem lluitat, lluitem i lluitarem per aconseguir la plena igualtat entre homes i dones.
Està molt bé que se celebri el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, com es va fer el passat
25 de novembre. Però ens preguntem: I l’endemà? S’ha de
lluitar perquè no calgui celebrar aquests dies, i en el dia
a dia erradicar d’una vegada per sempre la violència i dis-
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A continuació detallem les properes activitats previstes, sempre condicionades a l’evolució de la pandèmia per
la Covid-19 i les mesures vigents en matèria de salut pública.

DIvendres 24 de desembre
Ordal - Nit de nadales, torrons i cava

Dissabte 25 de desembre

Lavern - 25 desembre. Solemne missa de Nadal a les 10h.
Lavern - Quinto de Nadal. Dia i hora a determinar.

Diumenge 26 de desembre

Sant Pau d’Ordal - Recollida de cartes per part del Patge Reial a Sant Pau d’Ordal.
Lavern - 19h Cavalcada de Ses Majestats les Patges d’Orient per recollir les cartes dels nens i nenes.
Benvinguda a la Sala de l’Ateneu.
Ordal - Concert de Sant Esteve amb ‘Essència de Gospel’ a les 19h

Divendres 31 desembre

Lavern - Sopar de Cap d’Any a l’Ateneu

diumenge 2 de gener de 2022

Ordal - Quinto de Nadal (Organitzat per Ordalencament)

Dimarts 5 de gener

Can Batista - Can Cartró - Ca l’Avi - Cavalcada de Reis
Els Casots - 18h. Cavalcada de Reis
Lavern - 19h. Cavalcada de SSMM els Reis d’Orient. Benvinguda a la nova plaça del Cafè i repartiment
de joguines casa per casa.
Ordal - Cavalcada de Reis pels carrers del poble

Dissabte 8 de gener

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:
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Lavern - Concert del Cor Soleia de Lavern a l’Església parroquial.
Quinto de Nadal. Dia i hora a determinar.
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Detall de les rajoles de punta aguantades amb morter al Restaurant Sol i Vi

Portes obertes a les llars d’infants (20 de març)
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fills, a la parella, a la família… M’agrada estimar, soc feliç estimant. Cadascú és com és”.

