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Dades d’interès

MUNICIPI

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

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

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

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

COMARCA

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

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

SERVEIS SOCIALS
(cal concertar visita prèvia trucant al 93 899 30 11)
Treballadores socials – dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13 h
Educador social – dijous de 10 a 13 h
Integradora social – dijous de 9 a 13 h

SERVEI dE jOVEnTuT
(Tel. 628 26 44 81) 
Ordal - dilluns i divendres de 16 a 20 h
Sant Pau d’Ordal - dimecres de 16 a 20 h

SERVEIS TÈCnICS
(cal concertar visita prèvia trucant al 93 899 30 11)
Arquitecte (sòl urbà) – dijous de 10 a 13 h
Arquitecte (sòl no urbà) – dilluns de 10 a 13 h
Aparellador – dilluns i dimarts de 10 a 13 h
Enginyer – dimecres de 10 a 13 h
Tècnica de medi ambient – dijous i divendres de 10 a 13 h

OfICInA dE TuRISmE
ESTACIÓ VITIVInÍCOLA dE LAVERn-SuBIRATS
(Tel. 93 899 34 99) 
Horari d’hivern (d’octubre a març): de dimarts a dissabte de 10 a 
15 h. Diumenge i festius de 10 a 14 h. Dilluns tancat.
Horari d’estiu (d’abril a setembre): de dimarts a dissabte de 9 a 14 
h i de 16 a 18 h. Diumenge i festius de 10 a 14 h. Dilluns tancat.

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

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

CASSA (OfICInA A L’AjunTAmEnT dE SuBIRATS)
A causa de la pandèmia no s’atendrà presencialment fins a nou 
avís. Servei d’atenció telefònica: 93 122 73 33. Oficina virtual 
www.cassa.es

juTjAT dE PAu
Secretari judicial – divendres de 10 a 12 h
Jutge de pau – divendres de 12 a 13 h

OfICInA dE CORREuS (SAnT PAu d’ORdAL)
De dilluns a divendres de 9 a 10 h

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

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

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

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

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

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

Benvolguts veïns i veïnes,

Semblava que el 2022 seria un bon any. Pot-
ser un any de sequera, però amb la sequera 
hi sabem conviure: és un escenari conegut als 
països mediterranis. El que gairebé ningú es 
podia imaginar després de dos anys de pan-
dèmia Covid i d’arrossegar uns quants anys 
de crisi econòmica és viure el pitjor episodi a 
Europa després de la Segona Guerra Mundial; 
és cert que hem viscut la crisi dels Balcans i les 
diferents guerres que es van produir a l’antiga 
Iugoslàvia, però el que cap persona podia sos-
pitar era que ara ens vindria una altra guerra al 
cor d’Europa. I que una potència mundial com 
Rússia lideraria una guerra contra un poble 
com l’ucraïnès posant en risc l’ordre mundial.

Segurament des d’Occident no hem fet prou 
bé les coses, de ben segur que alguna cosa no 
s’ha fet bé des de la guerra que es va produir 
a Crimea (i el tractat de Minsk), i com Occident 
va menystenir el problema que es produïa a la 
zona prorussa d’Ucraïna, però res justifica una 
guerra. Sempre cal trobar el diàleg. I quan es 
diu sempre, és sempre! Rússia està cometent 
una gran errada que, com sempre, pagaran les 
classes humils a Rússia, i sobretot a Ucraïna.

Escric aquest escrit després d’haver anat a la 
concentració contra la guerra que s’ha fet a 
la plaça de l’Ajuntament de Vilafranca, trist i 
abatut de veure les cares de tristor, de sentir 
des del cor d’una població majoritàriament 
femenina i infantil, el cant de l’himne nacional 
d’Ucraïna amb veus trencades. En algun mo-
ment m’ha vingut al cap algun mal record i he 
pensat que res és comparable, però de ben 
segur que els problemes cal solucionar-los. No 
es poden enquistar, i tots hem de saber reacci-
onar i dialogar malgrat les diferències. I la de-
mocràcia és sempre la millor solució.

No em considero una persona bel·licista. D’en-
trada no vaig poder votar si volia o no pertà-
nyer a l’OTAN, però hauria votat “no”, en el seu 
moment. Però el que sí que tinc clar ara mateix 
és que tots els països on hi ha democràcies 
plenes han d’actuar amb contundència per evi-
tar aquesta guerra, i actuar amb contundència 
no és no deixar participar Rússia a l’Eurovisió 
o no deixar participar els esportistes russos 
en les seves competicions. Actuar amb con-
tundència és perseguir la corrupció que els ha 
pres la llibertat i la democràcia a aquest països.

La dependència que té Europa de Rússia és 
fruit d’una sèrie d’errors que també han comès 
els països occidentals, perquè segurament fer 
negocis amb aquestes oligarquies, en el fons a 
molts els va sortir bé. Era més barat, i alguns 
presidents d’estat o grans famílies europees 
estaven darrere l’espoli que es va produir a 
l’antiga URS, buidant de diners el tresor públic 
i malvenent estructures d’estat a un 2% de la 
població que controla el país, i que ha generat 
grans fortunes que fins ara voltaven impunes 

per mig Europa i amb grans creuers de luxe 
per la costa catalana.

Cal posar ordre. És clar que el món capitalis-
ta no ha resolt la crisi que es va produir a l’Est 
l’any 1989, i que les dictadures no són mai go-
verns amics amb els quals es puguin fer nego-
cis, ni tenir dependències com el gasoducte de 
Gazprom, que es va finançar amb diner públic 
europeu i que va imposar fa uns anys un go-
vern alemany.

A partir d’aquest gasoducte que va entrar en 
funcionament pel Bàltic a finals de l’any passat, 
Ucraïna ja no era imprescindible en la geopolí-
tica dels negocis. El que els grans oligarques i 
multinacionals no van calcular és que un dic-
tador en potència, un exagent de la KGB criat 
a les cuines dels grans dictadors de la URSS (el 
seu avi va cuinar per a Lenin, Stalin i Khruschov 
i sap què es cuina al Kremlin) voldria recupe-
rar aquell vell somni de la URSS que de jove va 
viure. 

Per desgràcia, en el cas de Putin les menges 
són preparades per un membre del personal 
de seguretat i no per un xef com el seu avi.

Demanem i reclamem la pau. Diguem “No a 
la guerra!” i donem el màxim suport al poble 
ucraïnès i a totes les democràcies, però no 
criminalitzem tota la població russa. De ben 
segur que molts també viuen el malson i han 
tastat les menges que els ha preparat aquest 
assassí.

A l’arribar a casa no he pogut més i he llegit 
l’himne que cantaven les dones i els infants a la 
plaça de l’Ajuntament de Vilafranca:

(...)

Ucraïna encara no és morta, ni la seva glòria ni 
la seva llibertat.
A nosaltres, companys ucraïnesos, el destí ens 
somriu una vegada més.
Els nostres enemics s’esvairan com la rosada 
al sol,
i governarem, germans, en una terra lliure prò-
pia.

(...)

De tot cor desitjo que s’aturi aquesta guerra, 
que encara generarà més diferències i portarà 
pobresa, i que amb diàleg i democràcia es re-
solguin els desacords.

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

Data d’impressió:
Març del 2022

Publicacions Penedès, SA

Impressió:
Llop-ART, S.C.P.

D.L.: B-25.354-1979
Pere Pons i Vendrell
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L’Orió Cabo Atzerà és el primer subiratenc del 2022

El primer nadó nascut a Subirats aquest 2022 ha sigut 
l’Orió, que va néixer el dia 25 de gener i és el segon fill del 
Jorge i la Laura, veïns de Ca l’Avi. 

El regidor Santi Fontanet va rebre l’Orió i la seva família a 
l’Ajuntament de Subirats per donar-li la benvinguda al mu-
nicipi.

Com a tots els infants que neixen a Subirats, se’l va obse-
quiar amb un paquet de bolquers, i com a primer nadó de 
l’any se li va lliurar un diploma.

Incivisme que no s’atura

Seguim patim una onada d’actes vandàlics a Subirats i 
fèiem una crida al civisme i la convivència. 

Seguim dedicant un espai a l’apartat de notícies perquè, 
malauradament, aquests actes continuen: pintades, brossa 
fora dels contenidors, abocaments en llocs no autoritzats, 
mobiliari urbà malmès... i volem seguir conscienciant que 
aquestes bretolades generen importants despeses econò-

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

Des de l’Ajuntament continuarem denunciant i perseguint 
aquests actes, que no tenen cabuda en una societat cívica i 
responsable com la nostra.  
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EdICTE
Es fa públic que han esdevinguts aprovats definitivament els següents projectes d’obres municipals:

• Exp. 753/2021: Projecte d’Ordenació de la zona esportiva d’Ordal (Subirats).

•  Exp. 1818/2021: Text refós del Projecte de la Nova piscina d’Ordal i Projecte de Formació de Plataformes de con-
tenció de noves piscines d’Ordal.

•  Exp. 10032/2020: Aprovació definitiva del nou text del Projecte d’urbanització d’un tram del carrer Pau Ayxelà 
d’Ordal.

•  Exp. 2021/283: estabilització del talús i ampliació de l’àrea d’aparcament recollida a la  “MEMÒRIA VALORADA 
CONSTRUCCIÓ D’UN MUR D’ESCULLERA A L’APARCAMENT DE SANT PAU AL T.M. SUBIRATS”.

•  Exp. 2021/2454:  Aprovació definitiva de dos pressuposts i sis memòries valorades per incloure al PPTP del con-
curs de concessió del servei municipal de subministrament d’aigua del TM de Subirats.

• Exp. 1875/2021: Aprovació definitiva la millora de la senyalització viària urbana al nucli de Sant Pau d’Ordal.

Subirats, 24 de gener de 2022

Pere Pons i Vendrell
Alcalde-president

Benvinguda als últims nadons de Subirats del 2021
En l’última edició de la revista sortien publicats tots els nadons del 2021 fins a la data del tancament de l’edició i faltava 
donar la benvinguda als darrers de l’any:

Des d’aquí felicitem les famílies i donem la benvinguda als nadons. 

NOA VEGA DÍAZ
18/10/2021 - CAN ROSSELL

JORDINA BENACH LLORET
11/11/2021 - LAVERN

ATZAR ROVIRA ROSINES
24/12/2021 - EL PAGO
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Es renoven els plafons dels Espais de Memòria de Subirats
Recentment s’han substituït els vinils de tres plafons infor-
matius dels Espais de Memòria Històrica a Subirats que 
s’havien deteriorat pel pas del temps i l’exposició a les in-
clemències meteorològiques. 

Els plafons informen dels fets ocorreguts durant la Guerra 
Civil a Subirats i expliquen la ruta del front al Penedès al 
seu pas pel municipi.

Els elements es troben al nucli del Pago i a les trinxeres de 
la Serra d’Ordal, concretament davant del Centre d’Inter-
pretació Última Defensa de Barcelona, a l’altra banda de 
l’N-340 i en el camí a les trinxeres.

Aquesta instal·lació ha estat promoguda per l’Ajuntament 
de Subirats amb el suport de la Diputació de Barcelona 
dins del programa de Memòria Democràtica.

Reunió amb els membres de l’Associació Catalana d’Esperanto

El passat mes de gener es va fer una reunió amb l’Associ-
ació Catalana d’Esperanto per obrir ponts de treball entre 
l’Ajuntament i l’associació per difondre l’esperanto. Durant 
la reunió es va explicar el projecte de museïtzació de l’Espai 
Esperanto de Subirats, les obres dutes a terme per portar 
el fons de la família Hernández a l’arxiu municipal de l’Ajun-
tament i el projecte de senyalització de la Ruta de l’Esperan-
to per Sant Pau d’Ordal. L’Associació Catalana d’Esperanto, 
amb la voluntat d’estar implicats i tenir un paper actiu, va 
posar a disposició de l’Ajuntament els seus recursos i conei-
xement. El següent pas és fer un conveni de col·laboració 
entre ambdues part per establir sinergies i acords.

Subirats en Flor
El diumenge 8 de maig, l’Ajuntament de Subirats celebrarà 
una nova edició del Subirats en Flor, la festa de la primavera 
per guarnir i embellir les façanes dels diferents pobles, nu-
clis i masies del territori. Amb aquest esdeveniment festiu, 
l’Ajuntament de Subirats vol incentivar la cura per l’embelli-
ment del municipi i reconèixer la dedicació i interès mostrat 
pels subiratencs i subiratenques per la cura del paisatge. 
Entre les 9.30 i les 13.30 hores, l’Ajuntament convida els 
veïns i veïnes del municipi a participar del Subirats en Flor, 
tot recollint el seu lot de flors a l’estació de tren de Lavern. 
Per poder recollir-les cal emplenar i retallar la butlleta que 
trobareu en aquesta revista i el dia de la celebració deposi-
tar-la en el punt de lliurament de flors habilitat per a l’oca-
sió. 

Foto: Maria Rosa Ferré
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A Subirats, mou-te de manera sostenible 
Compartim una part del material de la campanya de comu-
nicació “A Subirats, mou-te de manera sostenible”. Es trac-
ta d’un fullet promocional que recull la informació sobre la 
mobilitat en bicicleta i a peu a través del carril de vianants 
com a eix principal que connecta els nuclis de població 
transversalment i fa que el municipi sigui més accessible 
per a vianants i bicicletes. Aquest nou material serveix per 
a la difusió de la mobilitat sostenible, segura i saludable-
al municipi, i el compromís amb el planeta i les persones. 
El material publicitari està disponible al web de turisme i 
en els equipaments municipals i establiments turístics del 
municipi. Per la mateixa campanya s’ha creat un vídeo amb 
il·lustracions per a xarxes socials.

Subirats en Flor
Subirats en Flor
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Subirats, present a la Taula
de Sostenibilitat Biosphere

El passat mes de gener, 
Subirats va participar 
en la Taula de Sosteni-
bilitat del Compromís 
per a la Sostenibilitat 
Turística Biosphere en 
el territori. El Consorci 
de Promoció Turística 
del Penedès exerceix d’ens gestor del projecte a la comar-
ca de l’Alt Penedès. Des de l’Ajuntament donem suport al 

Nova cartellera de punts de pernoctació a Subirats
 
Recentment, s’ha col·locat un plafó informatiu a 
l’àrea d’autocaravanes de Subirats per donar a 
conèixer la xarxa d’establiments turístics que ofe-
reixen servei de pernoctació en les seves instal-
lacions. L’actuació ha inclòs la col·locació d’una 
cartellera amb un mapa i una breu descripció en 
diferents idiomes que incorpora la ubicació dels 
cellers amigables al municipi adherits al producte 
“Subirats en autocaravana”: Cava Guilera, Celler 
Eudald Massana, Hotel-Restaurant Sol i Vi, Sabaté 
i Coca i Cellers Carol Vallès. Amb aquest element 
es pretén millorar la connexió i facilitar el recorre-
gut per arribar als diferents espais privats amiga-
bles que ofereixen el servei de manera gratuïta al 
municipi. 

Subirats en Flor

projecte i animen noves empre-
ses i establiments turístics del 
municipi a adherir-s’hi per un tu-
risme més sostenible i responsa-
ble. Per conèixer la metodologia i 
el procés d’adhesió, la Diputació 
de Barcelona ha creat una nova 
‘landing’ corporativa sobre Turis-

me Sostenible on podeu consultar tota la informaciósobre 
el programa: turismesostenible.barcelona.
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Propostes a Subirats per al 
turisme familiar

Serveis turístics de l’Ajuntament de Subirats treballa en la 
creació i desenvolupament d’accions destinades a millorar 
l’oferta de turisme familiar en la destinació i prioritza dos 
productes turístics de nova creació. Per una banda, el joc 
del Castell de Subirats, dins del projecte singular Penedès en 
família, i per l’altra el joc de pistes familiar per fer a Subi-
rats, consistent en una gimcana digital. Totes dues accions 
estan recollides en el pla d’accions 2022, on hem prioritzat 
propostes destinades a la creació de producte pensat per a 
un públic familiar i de proximitat. Així mateix, es contactarà 
amb els cellers per integrar les seves activitats adreçades a 
famílies dins del programa. 

Programa Punts d’Informació 
Turística

Subirats va participar en la sessió per explicar el progra-
ma Punts d’Informació Turística. Es tracta d’un programa 
impulsat per la Diputació de Barcelona i gestionat a la co-
marca pel Consorci de Promoció Turística del Penedès que 
consisteix a dotar el territori del màxim nombre de punts 
d’informació turística complementaris on el turista tingui 
possibilitat de ser informat de l’oferta turística existent. 
Des de Subirats donem suport al projecte a través de l’ofi-
cina de turisme i animem a ampliar la xarxa de punts d’in-
formació. Aquests punts poden ser establiments públics o 
privats. Sumarroca, Albet i Noya, Celler Eudald Massana i 
Bikemotions ja formen part del programa i disposen d’un 
sistema de reconeixement del servei d’informació que es 
dona al client. Si com a establiment esteu interessats a ad-
herir-vos-hi, la convocatòria està oberta i us podem infor-
mar de com fer el tràmit. 

Passejades per lliure o guiades per viure Subirats
La primavera presenta l’escenari perfec-
te per practicar passejades en família i 
Subirats compta amb recorreguts fàcils 
de realitzar.

Descobriu el cicle de sortides per la 
natura amb les passejades per lliure o 
guiades per la terra del préssec d’Or-
dal. Hi ha sortides el mes de març per 
contemplar la floració dels presseguers, 
i al mes d’abril i maig per conèixer els 
treballs que es realitzen al camp, l’acla-
rida i la collita. També podeu gaudir de 
caminades per descobrir el patrimoni 
de la pedra seca o gaudir de l’Aplec del 
Pa i l’Empenta al castell. Podeu consul-
tar prèviament tota la informació de les 
passejades i caminades guiades 2022 a 
l’Oficina de Turisme o demanar infor-
mació dels camins i rutes de Subirats 
per fer-les per lliure.

Requisits generals passejades guiades: 
Cal reservar prèviament. Les places són 
limitades, segons ordre d’inscripció i 
fins un dia abans de l’activitat. Cal dur 
calçat còmode i aigua.

Calendari sortides 2022
Dia Hora Durada Passejada

De l’1al 15 de març Per lliure al teu ritme, a 
qualsevol hora

Diferents itineraris, 
entre 1 i 2 hores

La fl oració del préssec d’Ordal

23 i 24 d’abril A les 10 i a les 12 hores 1 hora i 30 min. L’aclarida del préssec d’Ordal

30 d’abril A les 10 hores 2 hores Caminada de la pedra seca

1 de maig 8.30 h 2 hores i 30 min. Caminada popular Aplec del Pa i l’Empenta
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Àrea de Promoció Econòmica i Serveis

SERVEIS I MANTENIMENT

Condicionament del camp de futbol del nucli de Lavern

Sistema de sanejament de la urbanització de Can Rossell

El sistema de sanejament de referència ge-
nera dos abocaments, dels quals, el princi-
pal (abocament 1, Oest), recull 79 parcel·les, i 
desguassa a un sistema de depuració format 
per filtre percolador i pou clarificador (DEPUR-
NORD), que està resultant  insuficient per as-
solir els paràmetres de sortida de l’aigua de-
purada que actualment està exigint l’ACA, ja 
que amb els cabals que s’aboquen actualment 
només poden obtenir reduccions de contami-
nants entre el 60 i 70%.

Per tal d’assolir els paràmetres de sortida de 
l’aigua depurada, l’Ajuntament ha acordat 
ampliar aquest sistema de depuració amb un 
sistema de filtres subsuperficials, que assolei-
xin unes característiques de l’aigua depurada 
que permeti assolir els paràmetres exigits per 
l’ACA. Aquest sistema és el mateix de la depu-
radora de Cantallops, que es va construir l’any 
2017 i que està funcionant correctament.

S’han contractat i s’han iniciat les obres cor-
responents. Es preveu que s’acabin a finals del 
mes de març vinent.

Durant la primera quinzena de febrer s’han dut a terme les 
feines de condicionament de la tanca lateral del camp de 
futbol de Lavern que és contigua al pati posterior dels habi-
tatges senars de l’avinguda de la zona esportiva de Lavern.

Les feines de condicionament preveien la poda de les mo-
reres i la desbrossada de la vegetació que afectava la tanca, 

però durant l’execució dels treballs es va haver de substitu-
ir part de la tanca metàl·lica, que es trobava malmesa per 
efecte de la bardissa existent.

Amb aquesta actuació es buscava controlar la brancada 
que ultrapassava la tanca que limita la zona esportiva i faci-
litar el futur manteniment del camp de futbol.

Àrea d’intervenció Poda de moreresTram de filat substituït
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Renovació de l’enllumenat públic del polígon industrial Can Bas

Aquest enllumenat públic, que data dels anys 80, estava 
molt deteriorat i obsolet i tenia avaries freqüents, cosa que 
va motivar que es redactés un projecte de renovació que es 
va presentar al Pla d’Obres i Serveis de Catalunya dels anys 
2021-2024 i a un programa de fons europeus FEDER. Es van 
obtenir subvencions en els dos programes.

El Pla d’Obres ha subvencionat una actuació consistent a 
substituir el quadre de comanament i protecció de la instal-
lació, 25 bàculs en mal estat (aproximadament un 60% del 
total) i uns 1.300 metres de cable soterrat (aproximada-
ment, un 70% del total). Aquesta actuació ja s’ha realitzat 
i ha permès eliminar les avaries freqüents que es produïen 

pel mal estat de les instal·lacions, així com garantir la cor-
recta il·luminació nocturna del polígon.

El programa FEDER d’estalvi energètic en l’enllumenat pú-
blic, coordinat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, sub-
venciona la substitució dels 42 punts de llum existents (ac-
tualment amb làmpades de vapor de sodi d’alta pressió de 
110 W) per llums leds de 60 W, cosa que permetrà un estalvi 
de consum elèctric del 45% i que els llums instal·lats siguin 
de la tecnologia més actual.

Properament es contractarà aquesta actuació, i es preveu 
que estigui acabada a la segona quinzena del mes d’abril.

Reparació d’una avaria a la xarxa de distribució 
d’aigua a les vies del TGV

El dia 10 de febrer es va detectar una fuita a la canonada 
que porta aigua a Can Batista en el seu pas per sota de 
les vies del TGV, al costat del pont sobre el camí que va de 
Sant Pere de Lavern a la carretera C-243, a l’altura del Sol 
i Vi. Aquest pas sota la via el va executar l’empresa cons-
tructora de la plataforma de vies del TGV, i el tub va quedar 
ensorrat a una fondària de 6 metres per sota d’aquesta 
plataforma, de manera que resulta inaccessible i no es pot 
reparar.

Vista l’emergència, es va instal·lar un ‘by-pass’ provisional 
que es va col·locar superficialment sobre el terreny per eli-
minar la fuita i evitar que l’aigua perduda contaminés la 
plataforma de vies.

Posteriorment, la setmana del 14 al 18 de febrer es va pro-
cedir a la instal·lació de 360 metres de nova canonada so-
terrada pel camí esmentat i per sota del pont del TGV,  cosa 
que va deixar anul·lada completament la canonada antiga 
equivalent i el tram que estava soterrat sota les vies, que 
era inaccessible i que tenia les fuites esmentades.
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Zona de descans al carrer del Comte de Lavern

L’espai sense edificar situat al número 67 d’aquest carrer 
estava ocupat per la plantació d’uns xiprers que amb els 
anys s’havien fet molt alts i perillosos. El poble de Lavern no 
disposa de gaires llocs disponibles on es puguin fixar bancs 
per al descans i per estar-se als mateixos carrers, sigui per 
l’amplada de voreres i carrers o pel pendent que tenen.

L’Ajuntament va establir un conveni amb els propietaris per 
tal de poder fer servir part d’aquest espai com a àrea de 
descans per al veïnat i, alhora, millorar l’aspecte d’aquell 
tram del carrer.

Els xiprers s’han talat amb molta cura de no afectar les 
conduccions d’electricitat i telefonia aèries que hi ha, mit-
jançant una empresa especialitzada i aparell elevador ade-
quat, i es formarà una bancada d’obra reculada respecte de 
l’alineació de la vorera que permetrà poder descansar i ser 
un punt de trobada a les persones que van caminant d’una 
banda a l’altre del poble de Lavern.

El cost de la millora serà de 8.705 €.

PLANIFICACIÓ, OBRES I uRBANISME

Formació d’esplanada per a aparcament
de vehicles a Can Batista

L’Ajuntament disposa d’un terreny cedit temporalment 
mitjançant acord amb la propietat, amb l’objectiu de poder 
disposar de més espai d’aparcament de vehicles i amb la 
finalitat de descongestionar el carrer central del poble dels 
vehicles que s’hi aparquen.

El terreny està situat a l’extrem sud del poble, al costat del 
camí de Can Batista a Sant Pere de Lavern i un vial lateral 
que es troba asfaltat. La seva superfície és d’uns 450 m2, 
i les seves dimensions aproximades són de 28 metres de 
llargada per 16 d’amplada.

S’ha condicionat l’espai fent el rebaix del terreny i formant 
una base compactada amb tot-u. Al perímetre s’ha col·locat 
una tanca d’un metre amb muntants i travessers de rodons 
de fusta, i les places d’aparcament queden marcades amb 
travesses de fusta ancorades al terreny.

La capacitat de l’aparcament serà de 15 vehicles amb apar-
cament en bateria i places situades en dues franges. El cost 
de la millora serà de 9.390 €.
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 Les obres de reurbanització de l’antiga travessera de la car-

retera BV-2428 al seu pas pel poble de Sant Pau avancen a 
bon ritme.

A l’anterior revista es va explicar que es tracta del tram 
núm.1 (corresponent al fragment del carrer Sant Pere que 
enllaça amb la carretera en direcció a l’N-340) i el tram 
núm.6 (corresponent al vial de sortida continuació del car-
rer de Ponent fins a la carretera en direcció a Lavern).

Al tram núm.6, l’itinerari de vianants va acompanyat d’una 
plantació d’arbrat en filera i augment de l’amplada total de 

la plataforma, fet que ha comportat haver d’expropiar prè-
viament les parts afectades de les finques agrícoles.

Al tram núm.1 la tala dels plataners de la banda de les fin-
ques ha fet malbé les conduccions d’enllumenat i d’abas-
tament d’aigua, que es renovaran. S’aprofitarà per distan-
ciar els fanals de la vorera renovada per tal d’il·luminar 
adequadament tota l’amplada de la via, inclòs l’itinerari de 
vianants.

Obres en curs als trams 1 i 6 de la travessera
de Sant Pau d’Ordal

Obres per a la instal·lació d’un ascensor
a la passarel·la d’Ordal

El dia 27 d’octubre de 2021 es va aprovar inicialment el 
projecte per a la instal.lació d’un ascensor per a l’accés a 
la passarel·la d’Ordal, que es va exposar al públic. Durant 
el període d’exposició s’hi van presentar al·legacions, algu-
nes de les quals van ser acceptades i, com a conseqüència 

d’aquesta acceptació, s’ha modificat el projecte en alguns 
aspectes.

Es preveu que aquest projecte sigui aprovat i es convoqui 
un concurs per a l’execució de les obres.
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Claraboia renovada a l’Ajuntament

S’ha renovat la claraboia que protegeix el pati a cel obert 
del consultori de Sant Pau d’Ordal, el qual va quedar afectat 
per les obres d’ampliació de l’arxiu municipal fa uns anys, 
per tal d’adequar-lo a l’alçada final del que serà la propera 
reforma per a l’Espai Esperanto de Subirats.

La solució constructiva ha estat tal que permetrà executar 
les obres sense afectar més aquest lluernari. L’anterior es 
trobava deteriorat a nivell d’estructura metàŀlica, panells de 
vidre armat i fixacions, de manera que ha estat necessari 
renovar-lo completament.

El cost de la millora ha estat de 7.865 €.

Una vegada aprovat el projecte d’urbanització de la fase 1 
del polígon d’actuació urbanística PAU-8 Casablanca Sud, 
va estar exposat al públic, donant lloc a la presentació d’al-
legacions al projecte, algunes de les quals van ser estima-
des i d’altres es van desestimar. 

Una vegada respostes les al·legacions, l’Associació de Pro-
pietaris Afectats per les Obres de la Fase 1 Casablanca Sud 
presenta un recurs de reposició a l’aprovació definitiva.

Una vegada aprovat definitivament el projecte d’urbanit-
zació, es pot convocar un concurs per a la licitació de les 
obres que permetria procedir a escollir una empresa per a 
executar-les i iniciar-les tot seguit. Tanmateix, vist el recurs 
presentat, l’Ajuntament ha optat per convocar els veïns 
afectats per exposar els criteris per al repartiment de quo-
tes i el contingut del projecte d’urbanització aprovat.

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

Obres de construcció de la 
nova piscina d’Ordal

El projecte de la nova piscina d’Ordal va ser aprovat inici-
alment i exposat al públic. Durant el període d’exposició 
s’hi van presentar al·legacions, algunes de les quals van ser 
recollides, i es va aprovar definitivament el projecte.

Per a l’execució de les obres es va convocar un concurs 
obert sobre el qual van demanar informació vuit empre-
ses, però cap va fer oferta. Consultades sobre el motiu, van 
comunicar que els costos dels materials de construcció ha-
vien pujat molt els darrers temps i que el pressupost del 
projecte havia quedat baix.

S’està treballant en diferents fórmules per poder fer viable 
l’execució de l’obra.

Obres de la xarxa de 
clavegueram de la 

urbanització
La Muntanya Rodona

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la diputació 
de Barcelona, a sol·licitud de l’Ajuntament de Subirats, ha 
iniciat el cobrament de la primera quota de les obres de 
la xarxa de clavegueram de la urbanització La Muntanya 
Rodona. Aquest cobrament es realitza per poder iniciar els 
treballs, que es preveu que comencin el mes de març vi-
nent. Posteriorment, a mesura que vagin avançant els tre-
balls, s’anirà fent el cobrament de la resta de quotes.
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DIA FESTIU:  RECOLLIDA GENERAL:

- Dijous 14 abril  - Dimecres 13 abril

- Divendres 15 abril  - Dissabte 16 abril

- Dilluns 18 abril  - Dimarts 19 abril

- Dilluns 6 juny  - Dimarts 7 juny

- Divendres 24 juny  - Dissabte 25 juny

- Dilluns 15 agost  - Dimarts 16 agost

- Dimecres 12 octubre  - Dijous 13 octubre

- Dimarts 1 novembre  - Dimecres 2 novembre

- Dimarts 6 desembre  - Dimecres 7 desembre

- Dijous 8 desembre   - Divendres 9 desembre

- Dilluns 26 desembre  - Dimarts 27 desembre

VARIACIÓ 
HORARIS PORTA 

A PORTA PER 
DIES FESTIUS -  

any 2021 
 

A continuació s’indica la relació de festius del 2021 (en els que 
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. 
 
DIA FESTIU...    RECOLLIDA GENERAL... 
 
- Dijous 1 abril     Dimecres 31 març 

- Divendres 2 abril    Dissabte 3 abril 

- Dilluns 5 abril     Dimarts 6 abril 

- Dissabte 1 maig    Dilluns 3 maig 

- Dijous 24 juny    Divendres 25 juny 

- Dissabte 11 setembre   Dilluns 13 setembre 

- Dimarts 12 octubre   Dimecres 13 octubre 

- Dilluns 1 novembre   Dimarts 2 novembre 

- Dilluns 6 desembre   Dimarts 7 desembre 

- Dimecres 8 desembre    Dijous 9 desembre 

- Dissabte 25 desembre   Dilluns 27 desembre 

 
 

*Es recorda que durant aquests dies, l’horari habitual de recollida pot 
veure’s modificat ja que cal recórrer tot el municipi.  
Cal treure la brossa la nit anterior (o abans de les 5h). 

 

Variació horaris porta a porta 
per dies festius -  any 2022

A continuació s’indica la relació de festius del 2022 (en els que 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.

MEDI AMBIENT I MÓN RuRAL

* Es recorda que durant aquests dies, l’horari habitual de recollida pot veure’s modificat ja que cal recórrer tot el 
municipi. 

Cal treure la brossa la nit anterior (o abans de les 5h).
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La vespa asiàtica (‘Vespa velutina nigrithorax’) és una espècie 
invasora d’origen asiàtic que s’ha anat expandint per nombro-
sos indrets, i des de fa un parell d’anys ja se n’han detectat al-
guns nius a Subirats, motiu pel qual s’ha establert un protocol 
municipal d’actuació.
Cal destacar el cicle biològic de l’espècie: a la primavera les 
reines que hagin sobreviscut a l’hivern fundaran una nova 
colònia elles soles, construint petits nius, que s’anomenen 
embrionaris o primaris. En aquest niu, la reina cria les prime-
res vespes obreres, que més endavant construiran el niu se-
cundari o definitiu, molt més gran i sovint a les capçades dels 
arbres (especialment de ribera). 
A l’hivern només sobreviuen les reines (que s’han amagat), 
totes les obreres moren i els nius queden inactius. És per això 
que a Subirats es pot observar algun niu en què no s’hi ha 
actuat, com per exemple el que es veu des del pont de la car-
retera, al costat de l’església de Lavern. Aquest niu, de mida 
considerable, es va detectar al desembre i va quedar molt vi-
sible quan l’arbre va perdre les fulles. Seguint el que estableix 
el protocol municipal NO calia fer-hi cap actuació (és un niu 
inactiu, allunyat de zones freqüentades i que no representa 
cap perill).

Amb l’arribada del bon temps i l’activació d’aquesta espècie 
l’Ajuntament de Subirats torna a demanar la col·laboració ciu-
tadana per detectar els nius de vespa asiàtica actius, de nova 
creació al municipi. Així doncs, els veïns i veïnes del municipi 
que detectin un niu de vespa asiàtica, ho han de comunicar 
a l’Ajuntament (prioritàriament mitjançant el mail mediambi-
ent@subirats.cat) i aportar tots els detalls possibles: ubicació 

exacta i característiques del niu (el lloc on es troba, si és gran 
o petit, si està o no a molta altura...), i si és possible, alguna 
fotografia.

Si el niu es troba en terrenys particulars, correspondria al pro-
pietari gestionar-ne la retirada. Per aquest motiu s’ha obert 
una campanya de subvencions per a la retirada de nius de 
vespa asiàtica dirigida als particulars. Ja està vigent i té dues 
variants: 
-  subvenció econòmica per a aquells particulars que hagin 

contractat a una empresa especialitzada (que disposi de 
número de registre corresponent al ROESP ambiental) per 
retirar un niu a la seva propietat

-  Retirada del niu (l’Ajuntament serà directament qui contracti 
i pagui una empresa especialitzada)

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

Parament de trampes per a la vespa asiàtica
A més, durant els mesos entre març i maig s’han ubicat diver-
ses trampes pel territori de Subirats que contenen un líquid 
especial que resulta atraient per tal de poder capturar vespes 
asiàtiques reines i així contribuir a un menor establiment de 
nius d’aquesta espècie per tal de minimitzar les molèsties i 
riscos ocasionats. Es compta amb el suport expert de l’apicul-
tor Francesc Mallofré i la col·laboració de l’ADF Subirats per 
dur-ho a terme (col·locació i seguiment de les trampes). Els 
agraïm la seva ajuda.

Fotografies: N.Vicens

RESERVA’T LA DATA!

21 i 22 de maig, FESTA DEL MEDI AMBIENT
Des del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Subirats ja estem treballant en la propera edició 
de la Festa del Medi Ambient. Es programaran diferents actes per a la tarda del dissabte 21 i el matí del diumenge 
22 de maig al nucli de Lavern.

uS HI ESPEREm!
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La junta de govern del passat 2 de febrer va aprovar l’ad-
judicació de les obres d’arranjament de camins correspo-
nents al PPI (pla de prevenció d’incendis) per aquest 2022.  
És una actuació de millora del ferm i desbrossada dels mar-
ges dels camins que es fa anualment en diferents camins 
del municipi per a una correcta prevenció dels incendis fo-
restals. 
Aquesta actuació s’està duent a terme entre març i abril 
per deixar en bones condicions els camins abans de l’època 
estival i per permetre còmodament el pas de vehicles d’ex-
tinció en cas d’incendi.
Els camins inclosos dins de l’actuació d’aquest 2022 són els 
següents:

- Camí Maset del Parellada al Montcau
- Camí Can Parellada a la urb. Martivell
- Camí de la Muntanya del Senyoret
- Camí de la serra del Pi de Moió
- Camí de Can Parellada a l’Avenc d’Ordal
- Camí de Can Vidal al Maset de Can Ros
- Camí de la Residència al Maset de Can Ros

Aquesta actuació està subvencionada en un 95% per la Di-
putació de Barcelona, i el 5% restant  va a càrrec de l’Ajun-
tament. El pressupost total és de 16.090€.

Arranjament de camins municipals per a la Prevenció 
d’incendis Forestals (PPI)

Campanya: Subirats també diu “adeu als plàstics”

Subirats ha acollit la campanya 
“Adeu, plàstics” de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf per prevenir els re-
sidus i donar alternatives al plàstic 
d’un sol ús.
La campanya es va dur a terme 
entre el 28 de febrer i l’11 de març 
i va comptar amb l’exposició “Prou 
plàstics”, que presenta de manera 
dinàmica i visual la problemàtica 
que generen per al medi ambient 
i l’ecosistema l’ús dels plàstics que 
només fem servir una vegada i des-
prés llencem. 
Així mateix, durant diversos dies es 
va habilitar un punt informatiu en 
què hi havia la possibilitat de pren-
dre part en jocs i reptes al voltant de 
la temàtica i s’obsequiava amb am-
polles reutilitzables totes les perso-
nes participants.
Es va realitzar un taller obert a la po-
blació per a la confecció d’un embol-
call reutilitzable. I als centres educa-
tius es va dur a terme el taller “Zero 
plàstics a l’esmorzar” per acostar la 
campanya als infants del municipi.
La campanya va estar complementada a través de les xar-
xes socials de l’Ajuntament mitjançant la campanya digital 
“Plàs-tic”, en què s’animava la ciutadania a acabar amb el tic 
d’usar i llençar, a partir de la utilització de materials reutilit-
zables, reduint així els residus que generem. Els missatges 
de la campanya se centraven en frases que sovint s'utilitzen 
a petita escala per ‘disculpar’ el fet d’utilitzar materials d’un 

sol ús, i mitjançant aquest tòpics es 
mostraven les conseqüències am-
bientals que es produeixen a gran 
escala de la suma de petites decisi-
ons individuals.

Els plàstics no desapareixen
Més del 90% dels objectes que ens 
envolten estan fets amb plàstic, i la 
majoria de plàstic que es produeix 
s’utilitza per fabricar envasos d’un 
sol ús. Es calcula que un terç dels 
plàstics que utilitzem s’escapen 
dels nostres sistemes de recolli-
da, és a dir, no se separen correc-
tament i no acaben als circuïts de 
reciclatge. Per tenir una idea, l’any 
2021 la Mancomunitat va tractar 
5.873 tones d’envasos a la planta 
de selecció.
Un cop al medi ambient, no desa-
pareixen, simplement es tornen 
cada vegada més petits, de mane-
ra que prolonguen la seva vida un 
segle o més al medi i s’introdueixen 
en la nostra cadena alimentària. 
Estudis recents mostren que més 

del 90% de l'aigua embotellada i el 83% de l'aigua de l'ai-
xeta contenen microplàstics. Els plàstics d’un sol ús no són 
una bona opció ni des del punt de vista econòmic ni am-
biental. Durant molt de temps els hem incorporat com a 
consum habitual. Cal, doncs, repensar un model que con-
templi productes més factibles que fomentin una econo-
mia circular i sostenible.

  
 

 

CAMPANYA: SUBIRATS TAMBÉ DIU «ADEU ALS PLÀSTICS» 

Subiratsha acollit la campanya «Adeu plàstics» de la Mancomunitat Penedès-Garraf 
per prevenir els residus i donar alternatives al plàstic d’un sol ús. 

La campanyaes va dur a terme entre el 28 de febrer i l’11 de març, comptantamb 
l’exposició «Prou plàstics», que presenta de manera dinàmica i visual la problemàtica 
que generen pel medi ambient i l’ecosistema, l’ús dels plàstics que només fem servir 
una vegada i després llencem.  

Així mateix, es va habilitar un punt informatiu durant diversos dies, en el que hi havia la 
possibilitat de prendre part en jocs i reptes al voltant de la temàtica i s’obsequiava amb 
ampolles reutilitzables a totes les persones 
participants. 

Es va realitzar un taller obert a la població per a la 
confecció d’un embolcall reutilitzable. I en els centres 
educatius es va dur a terme el taller “Zero plàstics a 
l’esmorzar” per acostar la campanya en els infants del 
municipi. 

La campanya va estar complementada a través de les 
xarxes socials de l’Ajuntament mitjançant la campanya 
digital «Plàs-tic», en què s’animà a la ciutadania a 
acabar amb el “tic” d’usar i llençar, a partir de la 
utilització de materials reutilitzables, reduint així els 
residus que generem. Els missatges de la campanya, 
se centraven en frases que sovint s'utilitzen a petita 
escala per “disculpar” el fet d’utilitzar materials d’un sol 
ús, i mitjançant aquest tòpics ens mostraven les 
conseqüències ambientals que es produeixen a gran 
escala de la suma de petites decisions individuals. 

 

Els plàstics no desapareixen 

Més del 90% dels objectes que ens envolten estan fets amb plàstic, i la majoria de 
plàstic que es produeix, s’utilitza per a fabricar envasos d’un sol ús. Es calcula que un 
terç dels plàstics que utilitzem, escapen dels nostres sistemes de recollida, és a dir, no 
se separen correctament i no acaben als circuïts de reciclatge. Per tenir una idea, l’any 
2021, la Mancomunitat va tractar 5.873 tones d’envasos a la planta de selecció. 

Un cop al medi ambient, no desapareixen, simplement es tornen cada vegada més 
petits, prolongant la seva vida un segle o més al medi, i introduint-se en la nostra 
cadena alimentària.  

Estudis recents mostren que més del 90% de l'aigua embotellada i el 83% de l'aigua 
de l'aixeta contenen microplàstics. Els plàstics d’un sol ús no són una bona opció 
ni des del punt de vista econòmic ni l’ambiental. Durant molt de temps els hem 
incorporat com a consum habitual. Cal, doncs, repensar un model que contempli 
productes més factibles que fomentin una economia circular i sostenible. 
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DuPROCIM de Subirats

El DUPROCIM (document únic de protecció civil) és un document legal, consultiu i executiu, que aglutina tots els aspectes de 
salvaguarda dels béns i població del municipi. Concretament, en el cas de Subirats engloba els següents riscos: territorials, 
incendis forestals, nevades, inundacions, sísmics, transport de mercaderies perilloses i ventades.

 

El DUPROCIM de Subirats va ser redactat per una consultoria especialitzada, amb el suport tècnic del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès. Es va aprovar per ple municipal el 5 de maig de l’any passat i va passar per un període d’exposició pública. Se’n va fer 
l’aprovació definitiva (7 de juliol) i finalment es va transmetre a la Generalitat de Catalunya perquè procedís a l’homologació i 
així finalitzar el procés.

Finalment, la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va homologar el DUPROCIM de Subirats el 10 de desembre de 2021, 
i per tant ja està vigent.

Actualment, s’està treballant en la implantació del document a nivell d’Ajuntament per fer-lo totalment operatiu i que totes les 
persones implicades sàpiguen com caldria actuar. Per aquest motiu pròximament es durà a terme una campanya informa-
tiva a la població, especialment una comunicació als veïns i veïnes de les urbanitzacions, sobre actuacions en cas d’incendis 
forestals.

DUPROCIM DE SUBIRATS 

El DUPROCIM (document únic de protecció civil) és un documentlegal, consultiu i executiu, que 
aglutina tots els aspectes de salvaguarda dels béns i població del municipi. Concretament en el 
cas  de  Subirats  engloba  els  següents  riscos:  territorials,  incendisforestals,  nevades, 
inundacions, sísmic, en eltransport de mercaderies perilloses i per ventades. 
 

 

 

El DUPROCIM de  Subirats  va  ser  redactat per una  consultoria especialitzada, amb el  Suport 
tècnic del Consell Comarcal de  l’Alt  Penedès.  Es  va  aprovar per ple municipal  el  5 de maig 
del’any passat i va passar per un període d’exposició pública, se’n va fer l’aprovació definitiva 
(7 de juliol), i finalment es va transmetre a la Generalitat de Catalunya per a que procedís a la 
homologació i així finalitzar el procés. 

Finalment, la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va homologar el DUPROCIM de Subirats 
el 10 de desembre de 2021, i per tant ja està vigent. 

 

Actualment, s’està treballant en la implantació del document a nivell d’Ajuntament, per fer‐
lo  totalment  operatiu  i  que  totes  les  persones  implicades  sàpiguen  com  caldria  actuar.  Per 
aquest  motiu  pròximament  es  durà  a  terme  una  campanya  informativa  a  la  població, 
especialment una comunicació als veïns i veïnes de les urbanitzacions, sobre actuacions en cas 
d’incendis forestals. 

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

S’habilita un punt d’accés gratuït per fer 
tràmits i gestions telemàtiques 

Des de fa unes setmanes s’ha habilitat un punt d’accés gra-
tuït per fer tràmits i gestions telemàtiques amb qualsevol 
administració.

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana hi ha disponible per a la ciu-
tadania un ordinador amb teclat i connexió a internet que 
permet fer tràmits i gestions de manera telemàtica.

A més, el punt d’accés compta amb el suport del personal de 
l’OAC per ajudar aquelles persones que ho necessitin a realit-
zar els seus tràmits amb l’Ajuntament de Subirats mitjançant 
la Seu Electrònica. 

Àrea de Territori / Àrea de Serveis Generals
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Àrea de Ciutadania

ESPORTS I SALuT

Millores en instal·lacions esportives
El passat mes de desembre es va implementar un nou equi-
pament esportiu, un parc de cal•listèniaper realitzar activi-
tat física a l’aire lliure.

Els parcs de Cal•listènia són uns jocs d'exterior fixos per 
fer exercicis físics utilitzant el propi pescorporal. Aquesta 

disciplina d'entrenaments ajuda a desenvolupar la força i 
enfortir els músculs.
El nou parc ubicat a la zona verda del carrer Pujol de Sant 
Pau d’Ordal consta de 7 elements individuals (paral•leles, 
escala horitzontal, flexions, espatlleres, pols, abdominals i 
pont de mico) 

Explotació de la piscina municipals de Subirats 
per a la temporada de bany d’estiu 2022

El proper mes d’abril és publicaran les bases per l'adjudica-
ció, mitjançant Concurs Públic, de l’adjudicació del servei de 
la Piscina Municipal d’Ordal i de la Piscina Municipal de Sant 
Pau per la temporada d’estiu 2022.

Trobareu a la web de l’Ajuntament: www.subirats.catles 
dates per realitzar la presentació de la documentació i els 
barems de puntuació.
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El passat mes de desembre es van iniciar els primers tallers 
de marxa nòrdica per a la gent gran al municipi de Subirats, 
activitats dins del recurs de la Diputació “cicle de passejades 
de la gent gran”, del qual som municipi de nova incorpora-
ció.

Aquests quatre tallers estan pensats per adquirir els con-
ceptes bàsic en la iniciació a la marxa nòrdica. A partir de 
novembre realitzarem quatre sortides per temporada, tres 
a altres municipis de la província de Barcelona, i una al nos-
tre municipi, on farem d’amfitrions.

Primer any (2021-2022): 
•  Desembre: 1r taller d’iniciació al camp de futbol municipal 

de Sant Pau 
•  Febrer: segon taller de l’oficina de turisme al castell de 

Subirats, i tercer taller a Collserola.
•  Març: quart taller al corredor del Montnegre.

A partir de novembre iniciarem els intercanvis i trobades 
2022-2023 amb altres municipis de la província de Barce-
lona.

Us animem a participar dels tallers i de les sortides. Troba-
reu tota la informació a la web de l’ajuntament i a la resta 
de canals de comunicació municipal.
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Tallers online per a famílies

Calendari de preinscripció i matrícula 
per al curs 2022-2023

Des de la Regidoria d’Ensenyament s’ha organitzat un cicle 
de tallers online adreçats a les famílies amb infants i ado-
lescents.

Es tracta d’una proposta de tallers vivencials, actius i partici-
patius amb material de suport impartits per l’Aroa Beltrán.

Les dates i tallers són:

Dimarts 29 de març a les 18.30 h 
Aprenent a conviure amb les pantalles.

Dimarts 26 d’abril a les 18.30h 
Fomentar l’autonomia. Deixar fer i deixar ser!

Dimarts 31 de maig a les 18.30 h 
Cooperació en família. Crear un ambient participatiu

Com cada any, les famílies amb infants fins a tres anys podran visitar les llars municipals de Subirats a la Jornada de portes 
obertes que es realitzarà el dissabte 2 d’abril, amb l’objectiu que les persones que hi estiguin interessades puguin veure les 
instal·lacions i conèixer el projecte educatiu.

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

LLAR d’InfAnTS L’ESQuIROL C/ Ponent, 28 - St. Pau d’Ordal - T. 93 899 33 93

LLAR d’InfAnTS ELS CARGOLS C/ del Bosc, s/n - Lavern - T. 93 899 42 11

LLAR d’InfAnTS ELS PARdALS C/ del Pi, 1 - Ordal - T. 93 817 91 32 (Ext. 4) 

El calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2022-2023 és el següent:

•  Publicació de l’oferta: entre el 4 i el 6 de maig de 2022

•  Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos

•  Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2022

•  Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2022

•  Sorteig del número de desempat: entre el 9 i l’13 de juny de 2022

•  Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, 
de la llista d’espera: 15 de juny de 2022

•  Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2022, ambdós inclosos

Per a més informació del procés de preinscripció i matrícula podeu consultar el web municipal (www.subirats.cat/preins-
cripciollars), on trobareu tota la informació detallada. Si teniu dubtes podeu escriure a l’adreça de correu electrònic direc-
ciollarsinfants@subirats.cat.  
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RACÓ DE LES ESCOLES 

Escola Subirats (Lavern) 
SORTIdA dE ZER

El passat divendres dia 4 de febrer els infants d’Espígols 
i Farigoles vam anar d’excursió al Museu de Ciències de 
Barcelona juntament amb els infants d’educació infantil de 
l’Escola Montcau.  En concret, vam visitar dues exposicions: 
“Bebès animals” i “Planeta Vida”. La primera de les expo-
sicions ens ha donat peu per iniciar un projecte on treba-
llarem, des de l’escola, diferents animals. A més, aquesta 
excursió també ens va permetre conèixer una mica millor 
els nostres companys i companyes de l’escola d’Ordal. Anar 
a Barcelona va ser tot una experiència i, a part, ens ho vam 
passar molt i molt bé.



24

E
N

S
E

N
Y

A
M

E
N

T

Àrea de Ciutadania

EL nOm dE LES nOSTRES CLASSES

Aquest curs hem decidit posar un nom fix a les nostres clas-
ses relacionat amb llocs de l’entorn proper d’Ordal. Així, al 
llarg de l’escolaritat tots els nens i nenes podran anar conei-
xent diferents espais propers al poble.

Els nens i nenes d’Educació Infantil van anar d’excursió a 
buscar els noms de les seves dues aules: INFANTIL A, l’al-
zina i, INFANTIL B, La Font dels roures. De camí, van poder 
observar el paisatge i els colors tan bonics de la tardor, així 
com també gaudir d’un esmorzar plegats i descobrir quins 
arbres representen les seves aules: les alzines i els roures. 

Els nens i nenes de la classe de cicle inicial van anar d’ex-
cursió a la Fonteta. Aquest és el nom escollit per la classe. 
Van poder gaudir d’una bonica passejada tot observant la 
tardor, els seus colors i els animals que surten en aquesta 
època. I van acabar fent una petita meditació a sota els pla-
taners, que fan de la Fonteta un lloc molt màgic.

Cicle mitjà és a l’aula de Les Planes. Un nom ben curiós per 
a unes muntanyes, no us sembla? Des de la finestra de la 
nostra aula es veu com aquesta part de la serra d’Ordal no 
té un cim definit, sinó que és un seguit de muntanyes es-
capçades, planes per la part de dalt. D’aquí el nom. A la pri-
mavera hi anirem d’excursió i hi podrem veure tot el poble, 
Montserrat i fins i tot el Pirineu! 

Els nens i nenes de la classe de cicle superior vam anar a 
conèixer l’entorn de l’Avenc, el nom de la nostra classe. 
L’Avenc és una cova oberta, ampla, plena de pedres i amb 
unes formacions geològiques ben curioses anomenades 
estalactites. Vam aprofitar la sortida per jugar i gaudir de la 
bellesa d’aquest espai a la tardor.

Escola El Montcau (Ordal) 
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Escola Sant Jordi (Sant Pau d’Ordal) 

fESTA mAjOR A L’ESCOLA         

El passat divendres 28 de gener a l’escola vam realitzar una sèrie d’activitats per celebrar la Festa Major. Al matí l’AMPA ens 
va convidar i va preparar una xocolatada amb coca per a tots plegats, al pati. Tot seguit ens va visitar el Drac Petit i va ballar 
amb l’acompanyament del so del timbal i les gralles. Va ser una prèvia de Festa Major ben dolça i alegre. 

A la tarda, les nenes i els nens de l’escola varen agafar els fanalets de paper que havien elaborat per Nadal i van anar a fer 
la instal·lació a la vinya. Novament, en fer-se de nit, va ser màgic i sorprenent veure l’efecte de la llum en aquest espai tan 
nostre i tan valorat per nosaltres.

Esperem que el poble pogués gaudir també d’aquesta instal·lació artística. Aquí en podeu veure algunes imatges. Va ser un 
bon inici de Festa Major en el qual l’escola va tornar a sentir aquesta germanor i l’alegria de retrobar-nos.

RACÓ DE LES LLARS D’INFANTS DE SuBIRATS

El joc lliure a les llars d’infants de Subirats
Des de les llars d’infants de Subirats pensem que el joc lliure 
és la base de tot aprenentatge. Creiem en els aprenentatges 
significatius i vivencials dels infants on el coneixement apa-
reix des dels seus propis interessos a través dels materials i 
objectes amb què interactuen. 

Cada racó i cada material està pensat per atendre i poder 
satisfer les necessitats evolutives en què es troba cada nen 
i cada nena. Han de poder provocar l’interès i la curiositat 
natural dels infants, motivant-los per crear situacions de joc 
on elaborin coneixement per ells mateixos. Per això donem 
gran importància al contingut i l’estètica dels diferents es-
pais.

És important tenir en compte que la creativitat sorgeix a 
partir de la seva imaginació, d'atorgar a diferents materials 
qualitats que no són les originals.

Com que el coneixement neix dels seus interessos, és ne-
cessària l’observació de les educadores per tal de preveure 

allò que necessiten. Nosaltres observem les necessitats que 
puguin sorgir per tenir-les en compte, per poder donar nous 
recursos si són necessaris i per variar el material a mesura 
que ho necessitin.

A través de l’observació directa, nosaltres podem anar des-
cobrint com desenvolupen estratègies, quines són les seves 
preferències i com va evolucionant aquest joc lliure, passant 
d’un joc més manipulatiu (tocar, omplir, buidar, apilar...) a 
un altre més elaborat i simbòlic.

El protagonista del joc és sempre l’infant, ja que són ells els 
que decideixen lliurement quin material volen fer servir i 
com el faran servir en cada moment, augmentant d’aquesta 
manera la seva autonomia i fomentant una concepció d’au-
toimatge positiva.

El joc lliure és un dret de la infància, i a través d’ell no només 
exploren l’espai. També es descobreixen a si mateixos i les 
relacions amb els iguals. E
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Àrea de Ciutadania

PATRIMONI CuLTuRAL DE SuBIRATS

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

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

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

Carrer i masia de Ca l’Almirall
uBICACIÓ
Comarca: Alt Penedès
Lloc/Adreça: Ca l’Almirall (Lavern)
Coordenades:
Latitud: 
41.39024
Longitud: 
1.76475
UTM Est (X): 
396728
UTM Nord (Y): 
4582815

CLASSIfICACIÓ 
Àmbit: patrimoni immoble
Tipologia: Conjunt arquitectònic
Estil/època: Contemporani
Segle: XX
Estat de conservació: Bo
Ús actual: Residencial
Titularitat: Privada

dESCRIPCIÓ
Petit  nucli de cases sorgit al voltant de la masia Torrent 
de Figuerola o de Ca l’Almirall de Figuerola, d’origen baix-
medieval. Aquesta és una edificació de planta rectangu-
lar, de dos pisos, amb teulada a dues vessants coberta 
amb teula àrab. Actualment presenta les parets arrebos-
sades de guix blanc a l’exterior, si bé en algunes finestres 
es pot veure el marc de carreus de pedra. Destaca, a la 
planta baixa, una arcada apuntada de pedra treballada, 
que testimonia l’antiguitat de la masia. Un portal d’arc de 
mig punt adovellat dóna accés a aquesta planta, d’altra 
banda perfectament adaptada per a l’entrada dels car-
ros. També a la planta baixa es conserven les estances 
i estris per a l’elaboració de vi, com el cup, una premsa 
manual de fusta i ferro, i la que es considera la primera 
premsa hidràulica d’oli del Penedès. A la part esquerra de 
la façana hi ha adossat un cos en forma de torre quadra-
da de 5 x 5 metres amb murs d’un metre de gruix, tot ell 
molt modificat, d’origen medieval, que encara conserva 
algun merlet.

Pel  que fa al conjunt de cases limítrofes a la masia, les 
primeres daten de la primera dècada del segle XX, i esta-
ven destinades als treballadors de la masia.

Observacions: 

La masia és coneguda per la gent del poble com a Ca la 
Tomasa, i l’edificació de la masoveria com a Cal Moro.

HISTÒRIA 
El  primer propietari de la masia de qui es té notícia era el 
senyor Torrent de Figuerola, qui ja participava en la polí-
tica municipal. Després la propietat va passar a la família 
Almirall, fins que la va comprar el senyor Pau Raventós 
Duran, quan el seu penúltim propietari, el senyor Alvares, 
es va arruïnar i el senyor Manuel Duran Bas, comissionari 
dels creditors del senyor Alvares, li va vendre la masia i la 
meitat de les terres.

Les  primeres cases limítrofes a la masia que es van cons-
truir són les que el senyor Pau Raventós va destinar als 
seus treballadors; són dues cases de l’any 1911, conegu-
des amb els noms de Cal Royo i Cal Modest. La tercera es 
va edificar després de la Guerra Civil, coneguda com a Cal 
Tofolet. També hi trobem dues cases més: una constru-
ïda l’any 1943 pel senyor Jaume Colet i la del seu costat, 
edificada dotze anys més tard.
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Acte de restitució jurídica a les víctimes
del franquisme a Subirats 

El  diumenge 3 d’abril tindrà lloc a Sant Pau d’Ordal l’ac-
te de restitució jurídica de les víctimes del franquisme a 
Subirats. Fins a un total de seixanta-dues persones han 
estat localitzades pel Departament de Justícia de la Ge-
neralitat de Catalunya. En col·laboració amb el CESUB, 
es treballa per localitzar-ne les famílies per convidar-los 
a aquest acte, en què s’entregaran els certificats de nul-
litat dels judicis del franquisme. L’any 2017 el Parlament 
de Catalunya va aprovar una llei que reconeixia la nul-
litat dels judicis entre la Guerra Civil i la mort de Franco. 

L’acte  estarà presidit per la consellera de Justícia, l’Hono-
rable Lourdes Ciuró i Buldó, amb l’alcalde, Pere Pons, el 
director del Memorial Democràtic, el Sr. Vicens Villatoro, i 
el president del Centre d’Estudis de Subirats, Josep Mata 

Massana. Després dels parlaments, hi haurà l’entrega dels 
certificats a totes aquelles famílies presents a l’acte, que es-
tarà amenitzat per una actuació musical. 

Aquest  acte vol reconèixer tots aquells veïns de Subirats 
represaliats durant la Guerra Civil i els quaranta anys de 
dictadura del general Franco, amb judicis sumaríssims, i 
que van lluitar perquè avui es puguin garantir les llibertats 
democràtiques. 

A  la vigília, el dissabte 2 d’abril, tindrà lloc a Ordal la gima-
cana organitzada per l’Esplai els Cargols i l’Esplai Sol Ixent, 
que no es va poder fer durant les Jornades de Recuperació 
de la memòria, a l’Ateneu Ordalenc. 

S’ha aprovat la restauració de l’escultura que
 homenatja a Muriel Casals 

L’Ajuntament ha aprovat la partida per restaurar l’escul-
tura que, juntament amb una placa commemorativa, in-
tegra l’Espai Muriel Casals. Un artista de Sabadell, Ramon 
Aumedes, conjuntament amb els seus col·laboradors, 
serà l’encarregat de reparar-la seguint la tècnica de 
la seva autora, la veïna de Lavern Lesley Yendell.

Des de fa tres anys l’escultura no lluïa al seu pedestal ori-
ginal per l’atac vandàlic que va patir. És per això que la vo-
luntat del consistori és restituir-la per la importància que té 
aquest espai per al municipi, inaugurat el setembre de 2017.

De fet, a banda de reparar els danys de l’original, s’ha en-
carregat també que se’n faci una rèplica. D’aquesta mane-
ra, l’Ajuntament pot custodiar l’original i donar encara més 
rellevància al monument i a la figura que vol homenatjar, 
ja molt destacada pel conjunt de la ciutadania a Catalunya.

Finalment, cal dir que a la placa, la inscripció, que subrat-
llava els valors i la lluita social i de país de Muriel Casals, 
està inscrita en català i també en esperanto. I és que són 
valors que lliguen amb els que van inspirar aquesta llen-
gua, i per tant també formen part de la ruta que dona a 
conèixer tant la llengua esperantista com el seu creador, 
així com el promotor d’aquesta llengua a Subirats, el far-
macèutic Lluís Hernández, i els veïns que van aprendre-la.
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Comença el procés per declarar BCIL la capella dels Casots 

Des de les regidories de Cultura i Urbanisme s’ha posat la 
primera pedra per declarar bé cultural d’interès local la ca-
pella de la Maternitat de la Mare de Déu dels Casots. Un 
edifici emblemàtic al nucli que malgrat no tenir un llarg re-
corregut històric podrà gaudir d’aquesta protecció per la 
seva conservació i posada en valor. 

La capella, que va ser construïda als anys seixanta i és de 
titularitat privada, té valor per als veïns, que van participar 
en la seva construcció. Un cop el Bisbat ha certificat que 

deixa de fer-hi culte i d’acord amb la propietat a cedir-la a 
l’administració pública, es podrà rehabilitar per adequar-la 
com a zona verda i equipament municipal. 

Aquest passat mes de gener es van fer els tràmits per sol-
licitar que el Consell Comarcal n’aprovi la declaració com a 
BCIL. Serà el primer pas per donar dignitat a aquest edifici 
i a l’entorn, tal com es mereix. I, així mateix, també servirà 
com a reconeixement als veïns que van contribuir que po-
gués ser una realitat en el seu moment.  

Àrea de Ciutadania

Subirats estudia el seu nomenclàtor per
incloure-hi noms de dones 

El passat mes de febrer es van iniciar els treballs d’estudi i 
anàlisi dels carrers sense nom existents al nostre municipi 
amb la finalitat de posar en relleu dones que al llarg de la 
història de Subirats han estat importants per la seva perse-
verança i esforç a millorar el municipi, tant des del punt de 
vista social com també econòmic o polític. 

Amb aquesta finalitat, es va crear un grup de treball liderat 
per les regidories d’Igualtat i Cultura i amb la participació 

de representants dels grups polítics del PSC, ERC i la CUP, 
així com també de membres del Centre d’Estudis de Subi-
rats (Cesub).

Es faran unes sessions participatives per treballar amb 
cada nucli les diferents propostes que sorgeixin.

PARTICIPACIÓ CIuTADANA

Al municipi ha començat un nou any que ha de ser l’any en 
què ens acostem molt a la normalitat prepandèmia. Per 
això, des de l’Ajuntament aquest any l’aposta és donar tot 
el suport a la cultura. Ha començat amb les festes nada-
lenques i les cavalcades de la nit de Reis, la més màgica de 
l’any. Ha seguit, a més, amb el suport de l’Ajuntament a la 
recuperació de la memòria històrica amb les Jornades de 
Recuperació de la memòria, organitzades pel Centre d’Es-
tudis de Subirats. La gimcana, però, finalment es farà el 2 

Reactivem la cultura a Subirats

d’abril en el marc de l’Acte de Recuperació Jurídica del dia 
3 d’abril.

A més, Subirats continua participant de la 31a Roda de Te-
atre. El dia 20 de març, a Can Rossell, actuaran el grup de 
teatre El Molí, de Santa Margarida i els Monjos, amb l’obra 
‘21.30 pm’, un text de nova creació fet per Carles Casas i que 
es va estrenar per primer cop a Cal Bolet. 
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Àrea de Servei a les Persones

GENT GRAN

Exposició de fotografia i pintura

L’autora de les fotografies de l’exposició de la Sala Poliva-
lent, Neus Villar, va explicar el projecte i va fer una pre-
sentació sobre el significat de les fotografies. Va ser una 
exposició fluïda, molt participativa i inspiradora. Neus Vi-
llar és estudiant de Belles Arts (no sé si encara ho estu-
dia). A les participants del taller d’estimulació cognitiva 
les va invitar a participar al concurs d’Instagram per tro-
bar els llocs de Sant Pau d’Ordal on hi ha les localitzaci-
ons de les fotografies. Es poden penjar amb el hashtag
#santpaudordalfm2022

Seguidament els participants van anar a l’altell del Centre 
Agrícola, on els esperava el Jaume, autor de les 54 obres 

d’art que va fer durant el confinament de la pandèmia i que 
actualment segueix fent.

Se li va preguntar si sabia pintar i dibuixar amb anterioritat 
i va dir que quan tenia 14 anys els dijous feia classes de 
dibuix, i ell no hi faltava mai. Després va deixar de dibuixar, 
fins que la pandèmia va iniciar altre cop aquesta ocupació 
tant significativa i gratificant per a ell.

També va comentar que els dibuixos en blanc i negre eren 
d’un llibre que va trobar per casualitat al terra d’un conte-
nidor.

El passat dimarts dia 15 de febrer, a la nova sala polivalent 
del Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal va tenir lloc la pri-
mera xerrada del cicle de xerrades de benestar personal 
destinada a persones grans, a càrrec del psicòleg Martí Gar-
cía. En aquesta primera trobada hi van assistir un total de 
25 persones de tot el municipi de Subirats. 

La sessió va ser molt participativa i les assistents van gaudir 
de la sessió “El bon dormir”, on el psicòleg va fer recomana-
cions de com podem dormir millor en els temps que corren. 

Les següents sessions es realitzaran als següents pobles:

15 de març a les 17h al local de Can Rossell

13 d’abril a les 16.30h a l’ateneu de Lavern

9 de maig a les 17h al Subigran d’Ordal

13 de juny a les 17h al local de Can Batista

Així mateix, es realitzaran dues sessions d’escriptura creati-
va a càrrec del psicòleg. Es faran:

 El 28 de març a les 17h al local de Can Rossell

El 7 de juny a les 17h a la Sala polivalent del Centre Agrícola 
de Sant Pau d’Ordal. 

Igualment, el dia 4 de març s’inicia el projecte de recupe-
ració de la memòria històrica i de patrimoni cultural dels 
safareigs de Sant Pau d’Ordal. 

Xerrades de benestar personal
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Àrea de Servei a les Persones

JOVENTuT

Subvencions per al pagament del lloguer 
per a les persones grans

BENESTAR SOCIAL

El Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
tramita les subvencions de l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya per a les persones grans

Fins al 29 d’abril, les persones de 65 anys o més, que tin-
guin un contracte de lloguer a l’Alt Penedès (excepte a Vila-
franca i Sant Sadurní),  poden sol·licitar una subvenció per 
al pagament del lloguer corresponent a tot l’any 2022.

L’import màxim de lloguer mensual per a l’Alt Penedès 
és de 800 €, ampliables a 900 € en el cas que hi hagi un 
membre de la família amb discapacitat. Si les persones 
sol·licitants compleixen els requisits de la convocatòria, les 
subvencions poden anar de 20 a 200 € per mensualitat.

A la convocatòria de 2021, es van concedir 42 subvencions 
a l’Alt Penedès per un import total de 87.066 €.

Les subvencions es poden sol·licitar per internet a través 
del tràmit telemàtic que hi ha a la pàgina d’inici de la web 
del Consell Comarcal (ccapenedes.cat). La tramitació tele-
màtica evita desplaçaments i esperes; a més, es pot obtenir 
suport per a la tramitació trucant al telèfon 93 890 00 00 
ext. 464 i 465.

De forma excepcional, es poden tramitar de manera pre-
sencial a la seu del Consell Comarcal. Per a la tramitació 
presencial, cal demanar cita prèvia a través de la web del 
Consell Comarcal o trucant al telèfon 93 890 00 00 ext. 464 
i 465.

En la sessió ordinària celebrada per la junta de govern 
local el dia 1 de desembre 2021, es va aprovar una nova 
convocatòria i les bases d’adjudicació del dret d’ús de l’ha-
bitatge dotacional públic ubicat al carrer Can Rossell, 16, 
del municipi de Subirats.

Aquesta convocatòria, juntament amb les bases, es van pu-
blicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 
de desembre de 2021 i a l’e-tauler municipal, i es va establir 
un termini improrrogable de 10 dies per a la presentació 
de les sol·licituds per participar en el procés d’adjudicació. 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, 
es va sotmetre la llista provisional a informació pública, 
d’acord amb la base 8.2 que regeix el procediment d’adju-
dicació de l’ús de l’habitatge.

Durant el termini d’informació pública, que va finalitzar el 
dia 8 de febrer d’enguany, no es van presentar al·legacions, 
amb la qual cosa es va donar per aprovada definitivament 
la llista provisional i es va procedir a adjudicar l’habitatge 
a una família.

S’aprova l’adjudicació de l’habitatge 
dotacional de Can Rossell  
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Reobrim el Servei de Joventut de Subirats!

Esquiada jove

Després d’unes setmanes amb les portes tancades dels 
Subijove’s podem anunciar que hem tornat a obrir seguint 
sempre les mesures necessàries per a la prevenció de la 
pandèmia. 

Des del Servei de Joventut de Subirats hem aprofitat per 
introduir canvis en la gestió dels Subijove’s per tal que en 
un futur hi hagi un millor servei, arribi a més joves i es creï 
una xarxa homogènia dins els diferents nuclis de Subirats. 

Per ara, l’equipament que està actiu i obert des del passat 
14 de febrer és el Subijove d’Ordal els dilluns i divendres en 
horari de 4 a 8 del vespre. També s’està treballant en una 
idea de projecte per rehabilitar i engrandir el Subijove de 
Sant Pau d’Ordal. 

Què podeu trobar al Subijove?
Servei d’informació i assessorament per a joves i famílies 
de persones joves a nivell d’ocupació, formació, salut, mo-
bilitat internacional, habitatge...

-  Recursos per a l’orientació laboral (cerca de feina, realit-
zació de CV...)

-  Reactivem les aules d’estudi 
-  Suport a les entitats, iniciatives i projectes juvenils.
-  Diferents propostes lúdiques, culturals i educatives

Paraŀlelament a la reobertura del Subijove, des del Servei 
de Joventut hem treballat en diferents projectes per tal de 
dinamitzar i oferir activitats d’interès per als joves del mu-
nicipi. 

Aquest darrer dilluns 28 de febrer des del Servei jove de 
Subirats del Penedès, juntament amb altres municipis de 
l’Alt Penedès, es va tornar a organitzar l’Esquiada Jove 2022. 
La sortida motivada per la gran demanda de població jove 
de l’Alt Penedès va adquirir una nova dimensió amb la par-
ticipació de 300 joves de la comarca.

Cal destacar que aquest tipus d’activitats afavoreixen el vin-
cle entre el mateix jovent penedesenc i els professionals 
a nivell municipal, gràcies al bon ambient que hi va haver 
durant tota sortida i la gran rebuda que va tenir per part 
dels joves.
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Aules d’estudi

Àrea de Servei a les Persones

A partir del mes de març es reemprenen les aules d’estudi 
al Subijove d’Ordal. Aquestes són unes aules assistides per 
un monitor responsable del servei i en les quals els joves 
podran compartir i adquirir tècniques d’estudi, així com 
millorar capacitats relacionades amb la concentració, orga-
nització, etc. Les aules són els dilluns de 16.30 a 19.30 i és 
necessària la inscripció prèvia de l’assistència, així com un 
pagament simbòlic pel servei de 19€/trimestrals. 

Tast Caram Caram

Compra d’instruments bucs d’assaig

El proper dissabte 26 de març al migdia es durà a terme 
el Tast Jove dinamitzat per Caram Caram i organitzat pel 
Servei de Joventut. El tast es va haver de cancel·lar el pas-
sat desembre a causa de la situació epidemiològica. Les 
inscripcions per la nova data es poden realitzar ja des d’un 
formulari penjat a les xarxes socials de Joventut i tenen un 
preu de 5€/persona. L’aforament és limitat a 30 places.

Per a més informació de totes les iniciatives, consulta o assessorament podeu contactar via:
Whatsapp: 628 264 481

Correu electrònic: joventut01@ccapenedes.cat
Instagram: @subiratsjove

El passat febrer es va fer la compra i instal·lació de diferent 
material per completar amb l’equipament dels bucs d’as-
saig i així donar el tret de sortida a la possibilitat de lloguer 
d’aquest espai als artistes interessats/des. L’ús d’aquest 
espai ja està disponible i es pot reservar fent una instància 
a través del web de l’ajuntament, un pagament simbòlic del 
lloguer de l’espai i comunicant-ho al servei de joventut. 
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Benvolguts i benvolgu-
des lectors i lectores:

Ens adrecem a vosaltres 
des de la Casa de Famí-
lia El Cenacle per infor-
mar-vos de com hem 
passat aquests temps 
d’òmicron a la nostra re-
sidència i per fer-vos cinc 
cèntims de com veiem 
l’estat de les coses a ni-
vell social. Les residènci-
es com la nostra no som 
alienes a la realitat soci-
al, i és per això que hem 
tingut un petit brot de 
Covid que ha estat molt 
ben controlat per tot el 
nostre equip de treba-
lladores. En una primera 
fase, un resident va contreure la malaltia, però finalment 
quatre residents es van infectar. La clínica dels residents 
ha estat molt bona i han passat molt bé la malaltia gràcies 
a les vacunes, que fan que la malaltia sigui lleu. Però hem 
de dir-vos que El Cenacle ha demostrat un cop més que té 
uns protocols en contra de la Covid que són d’excel·lència. 
Sabem que l’índex d’infestació de la variant òmicron a les 
residències ha estat enorme, i això ha estat perquè El Ce-
nacle té un protocol intern molt restrictiu i d’alta vigilància 
en relació a la prevenció de la malaltia i quant a l’actuació 
del personal quan es va declarar el petit brot. El Cenacle es 
preocupa molt de donar els millors equips de protecció per 
al seu personal i la nostra gerència inverteix molt en neteja. 
La neteja és higiene, i la higiene és la millor arma en contra 
d’aquest virus que ens dona encara molts mals de cap. Allò 
que distingeix per ara el Cenacle de la resta és la conscièn-
cia col·lectiva del personal i les famílies en relació a aques-
ta malaltia. Tenim molt presents els factors que agreugen 
la malaltia en la gent gran i per això som RESTRICTIUS. En 
certa manera El Cenacle va contra corrent, perquè no com-

Cuidem als nostres residents

partim cert cofoisme que denotem en la percepció social 
de la malaltia. Aquest virus, com ja us hem manifestat, no 
és la grip i creiem que encara manca molt perquè ho sigui, 
i més en coŀlectius com la gent gran i les persones immu-
nodeprimides o amb diversitat funcional. Aquest virus s’ha 
quedat, ja és una endèmia, la qual cosa demostra el fra-
càs coŀlectiu que hem sofert al no poder erradicar-lo. S’han 
fet molts esforços: confinaments, una vacunació molt ben 
executada, etc. però s’han primat a vegades criteris econo-
micistes que han provocat una extensió de la malaltia, so-
bretot a conseqüència de l’aparició d’òmicron. El temps ens 
dirà quines seran les conseqüències de la fi de TOTES LES 
RESTRICCIONS que defensa la Conselleria de Salut, dirigida 
pel conseller Argimon. Però nosaltres tenim clar que apa-
reixeran més variants i més fortes com més circuli el virus 
per l’ambient, i és per aquesta raó que no entenem aques-
tes decisions que la majoria de viròlegs posen en dubte. En 
tot cas, allò que ha demostrat La Casa de Família El Cena-
cle és que es pot ser restrictiu, però SEMPRE RESPECTANT 
LA NECESSITAT DELS AVIS I ÀVIES DE LA SOCIALITZACIÓ. I 

que davant d’un virus, cal tenir un PLA ES-
TABLERT, clar i inflexible. Aquest PLA ESTA-
BLERT és el que no ens han mostrat les au-
toritats polítiques, i aquesta mancança ens 
perseguirà com a societat quant a l’evolució 
futura del Covid. Dit tot plegat, volem afegir 
que el brot ens va coincidir amb les festes 
de Nadal, però que els nostres residents 
van gaudir de les festes igualment. Gràci-
es, com diem, a l’esforç dels professionals 
del centre i al fet que les famílies (gràcies 
al grup de WatsApp que tenim) han estat 
sempre informades de com estaven el seus 
éssers mes estimats.  

Informació facilitada per l’Equip Tècnic 
de la Residència 

Casa de Família EL CENACLE
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Racó de les entitats

unes festes de Nadal força diferents a la Residència Fontsanta

Durant els mesos de desembre i gener, coincidint amb les 
festes de Nadal, a la Residència Fontsanta vam viure un 
brot de coronavirus que ens va obligar a reunir tots els es-
forços a controlar els contagis de Covid-19. Inevitablement, 
per aquesta raó vam haver de posposar les celebracions 
per realitzar-les quan la situació es tranquil·litzés. Van ser 
uns dies en què vam lluitar fermament contra el virus inten-
tant donar el millor confort a tots els nostres residents. Per 
desgràcia, aquest brot va afectar gairebé tots els residents. 
Tot i les vacunes, la variant Òmicron (això és el que ens van 
dir des d’Epidemiologia) va fer estralls. Lamentem molt la 
defunció de dos dels nostres residents, que portaven amb 
nosaltres molts anys (sobretot el més jove, que sempre es-
tarà al cor de tot l’equip de la residència, i de l’altre resi-
dent, que tot i ser una mica més gran portava molts anys 
amb nosaltres). Aprofitem per donar el nostre condol a les 
famílies, les quals han estat aquests anys molt vinculades 
al municipi de Subirats. Però com deia el nostre fundador, 
mossèn Josep Raventós, hem de seguir endavant. Hem 
d’aprendre a conviure amb aquest virus que fa dos anys 
ens està contínuament amenaçant. 

El Nadal és una festivitat que té una menció especial en el 
nostre calendari perquè remou sentiments i emocions, so-
bretot als que creiem en la família. Cal tractar-lo amb molta 
tendresa, i per això no podíem deixar de celebrar-lo. 

La celebració del tió

Com cada any, el tió és una de les celebracions més espe-
rades, ja que a més d’algun algun detall que porta als resi-

dents, també tenen regals de les seves famílies. El dia de 
fer cagar el tió es va haver de posposar i el vam celebrar a 
principis de gener, però els usuaris el van rebre amb la ma-
teixa emoció i sorpresa. Van gaudir d’una estona de màgia i 
eufòria que portaven temps desitjant. 

El Reis d’Orient

Més tard, es va celebrar l’arribada dels Reis de l’Orient, els 
quals, seguint els protocols i recomanacions marcades per 
CatSalut i Epidemiologia, van haver de ser duts a terme per 
personal intern de la residència. 

Cada un dels nostres usuaris van rebre els regals que amb 
tantes ganes havien demanat en la seva carta, i amb entu-
siasme en van poder gaudir. Són moments de molta alegria 
que permeten crear un esperit d’unió i família entre tots els 
presents.  

Tot i els entrebancs trobats i les limitacions i restriccions es-
tablertes per la Cocid-19, vam poder crear un ambient pou 
càlid per celebrar les festes nadalenques, sempre seguint 
les mesures de seguretat i proporcionant unes garanties de 
salut adients.  

Informació facilitada per 
la Residència fontsanta

Com cada any, aquest 2022, els cargolins i cargolines hem 
dut a terme la cercavila de la Festa Major, però ho hem fet 
encara amb més il·lusió, ja que tots (des dels més petits 
fins als més grans) estrenàvem vestuari. És per això que 
volem agrair a totes aquelles persones i famílies del poble 
que ens han ajudat tant amb els vestits com amb les for-
ques, bastons, i gegants.

Visca l'esplai Els Cargols i la nostra cercavila!!

Informació facilitada per 
l’esplai Els Cargols

Festa major cargolina
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XI Jornades de memòria històrica de Subirats

Després d’un any d’absència per les normes sanitàries, en-
guany han tornat les Jornades de Memòria Històrica. Van 
tenir lloc els dies 21, 22 i 23 de gener, coincidint exacta-
ment amb les dates de la batalla d’Ordal de 1939, que les 
Jornades commemoren. Divendres, al Centre Agrícola de 
Sant Pau, es va projectar el documental ‘EL SILENCIO DE 
OTROS’, d’Almudena Carracedo. La filmació mostra els es-
forços de víctimes del franquisme per trobar les restes dels 
seus familiars i, sobretot, per evitar que s’oblidi la memòria 
de la sagnant repressió i per aconseguir justícia després de 
tants anys, uns esforços silenciats pels mitjans d’informa-
ció. Dissabte matí, al Memorial de la serra de Ries es van 
homenatjar els soldats morts l’any 1939 defensant el go-
vern legítim de la República i les llibertats que els feixistes 
van arrabassar-nos. Durant l’acte es va coŀlocar un ram de 
flors amb els colors de la bandera republicana i es van llegir 
textos i poemes. Finalment, diumenge, al Pago, la ruta de 
les trinxeres –que es fa cada tercer diumenge de mes– va 
tenir lloc amb una recreació duta a terme per un equip de 

quinze persones. A més, al local del CIUDEB es va improvi-
sar una aula de l’època republicana amb les seves mestres. 
Les intervencions de la Montse Rubio i la seva filla de 10 
anys Ivet, del regidor de Cultura, Francesc Perea, i de l’alcal-
de de Subirats, Pere Pons, van oficialitzar la cloenda de les 
Jornades. En tots els actes l’assistència va superar les previ-
sions. Malgrat el fred i la Covid, les Jornades van ser un èxit.

El Centre d’Estudis, amb la coŀlaboració de l’Ajuntament, 
prepara un homenatge de reparació a 55 persones de Subi-
rats, represaliades i jutjades pels iŀlegítims tribunals fran-
quistes. A més, es durà a terme una activitat amb infants i 
adolescents dels centres d’esplai del municipi (Ordal i Sant 
Pau) per pensar les guerres amb ulls infantils. Els monitors 
i monitores hi col·laboraran. Les dates previstes són el 2 i 
3 d’abril.

Informació facilitada per 
CESuB Centre d’Estudis de Subirats
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Allau de solidaritat de la ciutadania catalana 
i la voluntat d'oferir suport a la població 

afectada pel conflicte d’ucraïna

El Govern de Catalunya, en la línia que estableixen la majoria d'organitzacions internacionals, destaca que la forma 
més efectiva de canalitzar l'ajuda és fent aportacions econòmiques a les entitats que ja treballen sobre el terreny. 

Vols ajudar a la població afectada per la guerra d'ucraïna? 

A continuació oferim un llistat, que s'anirà actualitzant periòdicament, de les organitzacions amb base a Catalunya 
que s'han posat en contacte amb el Govern per informar de la seva resposta a l'emergència humanitària a Ucraïna 
i als països limítrofs. 

Creu Roja

Intermon Oxfam

Càritas

Dincat

Open Arms

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Comitè Català per als Refugiats, 
Catalunya amb ACNUR

Fundació Acció contra la Fam

Metges del Món

Farmamundi

Fundació SavetheChildren

Metges sense Fronteres

UNICEF

Word Vision

Ajuda en Acció

Entrecultures

Educo

Aliança per la solidaritat

Banc dels Aliments

Planinternational

Comunitat de Sant'Egidio

Juan Ciudad - Sant Joan de Déu

Calala Fondo de Mujeres
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Ple municipal

A continuació relacionem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de les darreres sessions 
del ple municipal. 
Podeu consultar les actes completes de les sessions del ple al web municipal: www.subirats.cat. 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 27 D’OCTU-
BRE DE 2021

1.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DEL REGIDOR SR. 
SANTI FONTANET BARBERA, DEL GRUP MUNICIPAL PSC. 
EXP.2021_2034.
Pren possessió del càrrec.

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DEL REGIDOR SR. FRAN-
CESC PEREA SABATÉ, DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER SUBI-
RATS. EXP.2021_2099.
Pren possessió del càrrec.

3.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL 
29 DE SETEMBRE DE 2021.
Després de posar-les en consideració dels assistents a la 
sessió, aquestes són aprovades per VUIT VOTS A FAVOR, ma-
nifestats pels grups de JUNTS PER SUBIRATS, ERC-AM I APS-
CUP-AMUNT i  DUES ABSTENCIONS, una del PSC-CP i una del 
senyor FRANCESC PEREA SABATÉ.

4.- APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 8/2021. 
EXP.2021_1981. 
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES 
FISCALS 2022. 
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, manifestats pels grups 
de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP I APS-CUP-AMUNT i  DUES 
ABSTENCIONS D’ ERC-AM

6.- APROVAR INICIALMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS A EX-
PROPIAR, DECLARAR LA UTILITAT PÚBLICA I LA NECESSITAT 
D’OCUPACIÓ D’UNS TERRENYS PER DONAR CONTINUÏTAT 
AL VIAL URBANITZAT I COMPRES AL POLÍGON D’ACTUACIÓ 
URBANÍSTICA PAU-11 CARRER VERMELL DEL REBATO EXP. 
2021_384
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR EXTERIOR A LA PAS-
SAREĿLA D’ORDAL”, LA RELACIÓ DETALLADA DE BÉNS I DRETS 
A EXPROPIAR I LA SEVA DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA I 
NECESSITAT D’OCUPACIÓ, AIXÍ COM L’ESTABLIMENT DE DRET 
D’ÚS EXP. 2021_584
Un cop conclòs el debat, se sotmet a votació i s’aprova per 
UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

8.- RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’AC-
TIVITAT PRIVADA AL TREBALLADOR MUNICIPAL SR. VALENTÍ 
BIOSCA SAUMELL
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE RE-
TORN A L’IVA REDUÏT DEL 10% DEL SECTOR DE LA PERRUQUE-
RIA, BARBERIA I ESTÈTICA.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER 
ACABAR AMB LA DISCRIMINACIÓ DE LES DONES EN L’ESPORT 
I AMB LA SEXUALITZACIÓ DEL COS DE LES ESPORTISTES.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER 
AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIO-
NAL I NEONATAL
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE 
DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES DEL 
NÚM. 284/2021 FINS ALS NÚM. 322 /2021 AMBDÓS INCLO-
SOS, DEL LLIBRE TELEMÀTIC.
Tots els regidors es donen per assabentats.

18.- PRECS I PREGUNTES

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 22 DE 
DESEMBRE DE 2021

1.- APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 10/2021
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels grups 
de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP i ERC-AM i DUES ABSTENCI-
ONS manifestades pel grup APS-CUP-AMUNT.

2.- APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER 
A L’EXERCICI 2022, LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLAN-
TILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EXP. 
2021_2177
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, manifestats pels grups 
de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP i APS-CUP-AMUNT i TRES 
VOTS EN CONTRA manifestats pel grup ERC-AM.

3.- RATIFICAR L’ACORD D’INICI DE L’EXPEDIENT DE DISSOLU-
CIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE 
L’ALT PENEDÈS EXP. 2021_2293
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels grups 
de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP i ERC-AM i DUES ABSTENCI-
ONS manifestades pel grup APS-CUP-AMUNT.

4.- MODIFICAR LA RELACIÓ LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTA-
MENT ALS EFECTES D’INCLOURE EL LLOC DE TREBALL D’AD-
MINISTRATIU/VA OAC I EQUIPARAR LA SEVA RETRIBUCIÓ AL 
PERSONAL FUNCIONARI 
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

5.- ACCEPTAR L’ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRI-
CA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
EXP. 2021_1801
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vota-
ció i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels grups 
de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP i  ERC-AM APS-CUP-AMUNT i 
DOS VOTS EN CONTRA manifestats pel grup APS-CUP-AMUNT.
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6.- APROVAR L’ESMENA DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CON-
FORMA L’EXPEDIENT DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTA-
CIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE SUBMINISTRA-
MENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE SUBIRATS, EN 
COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ DEL TCCSP EN EL RECURS 
N-2021-0074 EXP. 2021_72
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels grups 
de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP i ERC-AM i DUES ABSTENCI-
ONS manifestades pel grup APS-CUP-AMUNT.

7.- RESOLDRE LES AĿLEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT 
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 vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

8.-APROVAR DEFINITIVAMENT EL NOU TEXT DEL PLA DE 
MILLORA URBANA PMU-11 “MASIA CAN PARELLADA” EXP. 
2020_11064
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels grups 
de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP i ERC-AM i DUES ABSTENCI-
ONS manifestades pel grup APS-CUP-AMUNT.

9.- RESOLDRE LES AĿLEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT 
DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES NOVES PISCINES MUNICI-
PALS D’ORDAL I DEL PROJECTE DE FORMACIÓ DE PLATAFOR-
MES DE CONTENCIÓ DE NOVES PISCINES EXP. 2021_1818

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

10.- ESMENAR L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ  DEL CONTRACTE 
DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE EXECUTIU DE 
LES NOVES PISCINES MUNICIPALS D’ORDAL I EN EL PROJECTE 
DE FORMACIÓ DE PLATAFORMES DE CONTENCIÓ DE NOVES 
PISCINES, I CONTINUAR LA SEVA TRAMITACIÓ EXP.2021_1533
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

PER UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS ES DECIDEIX RETIRAR 
DE L’ORDRE DEL DIA EL PUNT 11

11.- APROVAR L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ I L’INICI DEL PROCE-
DIMENT D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA FASE 1 DEL POLÍGON D’AC-
TUACIÓ CASABLANCA SUD EXP. 2021_2453

12.-  APROVAR L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ MOVIMENT PAÍS 
RURAL EXP. 2021_2215
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vo-
tació i s’aprova per DOS VOTS EN CONTRA MANIFESTATS PEL 
GRUP APS-CUP-AMUNT I NOU VOTS A FAVOR DELS GRUPS 
PSC, ERC-AM I JUNTS PER SUBIRATS.

13.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN 
ÒRGANS COĿLEGIATS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
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Grups municipals

Durant molts anys, a Catalunya, en temps del president Pujol, el 
govern de la Generalitat va fer el pas, d’acord amb la voluntat i el 
consens amb les AMPAs dels barris més castellanoparlants. Aquells 
veïns que havien vingut a viure a les comarques catalanes van en-
tendre que el català era l’ascensor social i que contribuïa al seu 
progrés econòmic i al dels seus fills. Això no vol dir que aquests 
nens haguessin de renunciar a les seves arrels ni que haguessin de 
deixar de conèixer ni parlar el castellà.

Avui, com ahir,  entenem que el català segueix sent una eina de 
progres, i de promoció i ascens social de les famílies que viuen als 
pobles i ciutats, arreu del país. Però ja fa massa temps que veiem 
com en alguns barris i municipis, alguns dels més poblats a Cata-
lunya, això ja no es veu de la mateixa manera. En aquests carrers, 
amb més població i més diversa, el català ha acabat sent residual.

El pitjor, però, no és que l’ús social de la llengua reculi, cosa que 
es deu que els continguts que consumeixen les noves generacions, 
fills dels veïns que van arribar fa anys, siguin majoritàriament en 
castellà, que també es un factor preocupant. El pitjor és aquesta 
operació o conspiració política ordida per alguns càrrecs electes, 
en alguns ajuntaments, que utilitza els seus fills per provocar un 
conflicte que fins ara crèiem inexistent o minoritari. 

Contra l’esperit del municipalisme, que uneix i busca treballar per 
a la cohesió dels seus veïns, alguns regidors (vulnerant, a més, els 
drets dels menors) han buscat presentar el català com una arma 
llancívola per plantar cara els representants electes que sempre 
han defensat el consens parlamentari al voltant del model d’im-
mersió lingüística. 

Un dels reptes més importants en la reconstrucció del nostre país 
és refer els ponts, sobretot en matèria lingüística. És recuperar el li-
deratge més ambiciós i recte a l’hora de defensar el català, impedint 
que reculi el consens al seu entorn. És per això que és tant impor-
tant blindar el model d’escola amb el català com a llengua vehicular. 
Cal recuperar la idea de la llengua i la cultura catalanes al servei de 
la promoció laboral, econòmica i de l’ascensor social de les famílies 
catalanes (hagin vingut de fora o bé siguin segones generacions de 
catalans, o famílies catalanes des de temps remots). 

Subirats, referent en Memòria Democràtica a la comarca 
El primer trimestre d’aquest 2022, l’aposta del municipi per la re-
cuperació de la memòria democràtica de les víctimes de la Guerra 
Civil i el franquisme ha augmentat respecte d’altres anys. Com a 
grup municipal, sempre hem donat suport al Centre d’Estudis de 
Subirats com a entitat de referència a Subirats, en la recerca i re-
cuperació del passat més recent, d’uns temps que durant molts 
anys ens han marcat. I, molt especialment, a en Josep Mata, l’àni-
ma i l’impulsor que tota aquesta tasca hagi estat possible i que la 
memòria de les famílies que van patir la repressió franquista no es 
perdi. Al gener vàrem participar activament en les Jornades de Re-
cuperació de la Memòria Històrica, organitzades pel CESUB, amb el 
suport d’altres entitats i de molts veïns del municipi. Però enguany, 
l’accent i el repte en matèria de memòria democràtica és el relleu 
generacional. És molt engrescador veure que els esplais del muni-
cipi també participen activament en aquesta tasca de recuperació, 

amb l’organització de la gimcana, que finalment es farà el proper 2 
d’abril. És molt important que puguem tancar les ferides de la guer-
ra i la dictadura, i per això el reconeixement de la nuŀlitat dels judicis 
d’aquells anys fan tant de bé a les famílies que tenen algun avi o 
pare que van haver de passar per aquell tràngol. Aquest acte de re-
coneixement serà el punt culminant als actes a Subirats, que ens re-
corden que ha costat molt aconseguir les llibertats democràtiques 
d’avui, i que per res del món ens podem permetre de retrocedir. 

Europa, més que mai, diu no a la guerra d’Ucraïna
Com en altres temps, la Unió es veu abocada a reviure el conflic-
te amb Rússia. Des dels acords de Malta amb Gorbatxov, en què 
s’obliga a Rússia a fer retrocedir la seva àrea d’influència, el res-
sentiment acumulat ha esclatat en una invasió intolerable contra 
la sobirania ucraïnesa. L’arquitectura de la seguretat a l’Est no està 
ni molt menys consolidada, després de trenta anys d’endormisca-
ment. Només ha estat una treva perquè Vladímir Putin trobés el 
moment més idoni per iniciar aquesta campanya d’agressions mi-
litar per tornar la frontera occidental russa als límits que ocupava 
abans de la guerra de 1914. Aquesta situació ens ha d’interpel·lar 
com a ciutadans de la Unió Europea per demanar una integració 
més real, que sigui capaç de superar els equilibris d’interessos 
entre els estats membres. La millor balança entre els interessos de 
Rússia i dels Estats Units que encara recorden als temps més foscos 
de la guerra freda, és una Unió més forta i més autònoma respec-
te la resta de potències del món. Més que mai, com a europeus 
hem d’estar units en el rebuig a l’atac rus d’Ucraïna, i no deixar-nos 
endur pel populisme i la demagògia dels que criden contra l’OTAN. 
Els valors que han de prevaldre són els de la sobirania dels pobles 
del món i les llibertats individuals i democràtiques, que són els 
únics que poden garantir un món més just i una convivència més 
duradora instal·lada en la multilateralitat i el reconeixement mutu i 
en igualtat de condicions. 

El 8M i la plena igualtat
Al mes de març, com a grup municipal, ens afegim a la reivindica-
ció del Dia Internacional de la dona, posant en valor la igualtat i el 
reconeixement mutu entre homes i dones. Defensem, però, una 
igualtat real, que no sigui una bandera patrimoni exclusiu d’un de-
terminat espai polític, ni una causa excloent en la qual els homes no 
hi hagin de ser. Apostem perquè cada dia la igualtat entre home i 
dona es faci realitat en el dia a dia; que sigui una manera de veure 
les relacions entre ambdós gèneres i sexes. Però, a més, també ha 
de ser un moment per prendre consciència de la importància que 
té compartir els deures diaris de les tasques domèstiques i, sobre-
tot, l’educació de les criatures, que ha d’anar sempre en acord entre 
els pares i les mares. La igualtat entre homes i dones, per tant, no 
pot tenir condicionants ni excepcions i, per tant, com a societat cal 
evitar normalitzar cap tipus de discriminació laboral o de bretxa 
salarial. Homes i dones són i han de ser iguals, empoderats i em-
poderades, amb les mateixes possibilitats, per accedir a un lloc de 
feina, per emprendre o per construir un projecte de vida. Més que 
mai, com a ciutadania posem l’accent en el fet que els nostres drets 
no depenguin del gènere. Des de la transversalitat, perquè hi hem 
de ser tots, els set milions i mig de catalans, aixecant la bandera de 
la igualtat plena. 

Llengua, escola, país
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la càrrega de les tasques domèstiques en la dona, la difer-
ència en els complements salarials, gènere i nacionalitat i 
la jubilació fa que es mantingui la discriminació per raó de 
gènere.

Com ho erradiquem? 

Aplicant quotes de presencia mínima de dones als sectors 
masculinitzats, eliminant la penalització laboral que pateix-
en les dones en l’exercici de la maternitat, valorant aplicar 
els plusos i complements que no es contemplen als sectors 
més feminitzats, aplicant mesures que permetin una con-
ciliació de la vida privada i la professional sense necessi-
tat de reduir la jornada laboral ni el salari percebut, amb la 
gratuïtat de l’ensenyament dels 0 a 3 anys i amb canguratge 
social.

Hem de treballar per impulsar la corresponsabilitat entre 
dones i homes. Defensem que el temps i el treball estiguin 
repartits amb equitat de gènere i que hi hagi una corre-
sponsabilitat real entre homes i dones en les tasques as-
sociades al treball reproductiu. 

I si parlem de llibertat, cal seguir reivindicant el dret de les 
dones a decidir sobre el seu cos i el dret a una materni-
tat lliure i segura. Això vol dir, per exemple, garantir el dret 
d’avortar a qualsevol part del país i vetllar també perquè les 
dones joves a partir de 16 anys ho pugin fer lliurement i de 
manera segura i legal.

Finalment, no podem oblidar que estem immersos en una 
cultura heteropatriarcal que massa sovint es tradueix en 
actes de violències masclistes. I ho diem en plural perquè 
la violència institucional i la violència vicària són diferents 
expressions de la violència masclista, que pateixen les 
dones pel simple fet de ser-ho. Les hem de combatre fi ns 
a erradicar-les

Per tal de posar al centre de l’agenda el debat públic i fer 
arribar a totes les dones informació dels seus drets, ERC 
ha iniciat una campanya amb el lema #STOPBretxaSala-
rial, i sota el paraigua de #Feminismesenruta, recorrerem 
els Països Catalans amb furgoneta per donar a conèixer la 
bretxa salarial i saber com combatre-la. La ruta passarà per 
una vintena de municipis i es faran actes dinàmics i partici-
patius. Segur que no ens deixarà indiferents.

Si no fem res, trigarem 257 anys a assolir la igualtat salarial entre 
dones i homes!

Aquest mes de març s’ha commemorat el Dia Internacional 
de les Dones o Dia Internacional de la Dona Treballadora. 
És una dia reconegut per l’ONU i és un dia aprofi tat tradi-
cionalment per reivindicar el feminisme i denunciar el sex-
isme. Hi ha diverses versions de l’origen d’aquest dia, però 
les més populars es basen en manifestacions i protestes 
de dones treballadores pels salaris baixos, la jornada labo-
ral de 12 hores i l’augment de càrregues laborals, mai prou 
reconegudes.

És per això que hem de tenir present que les reivindica-
cions dels drets de les dones i la igualtat de gènere no han 
de ser només el dia 8 de març, sinó que han de ser tots els 
dies de l’any. Celebrem i donem suport a tots els actes que 
es faran per aquest motiu i, durant aquest mes, al municipi 
i arreu del territori.

Aquests darrers dos anys hem pogut veure com els sectors 
feminitzats i amb menys reconeixement social i econòmic 
han estat precisament les feines essencials que no han po-
gut aturar-se. És evident que des de l’inici d’aquesta pan-
dèmia, les situacions de vulnerabilitat que pateixen les 
dones s’han agreujat.

Segons l’últim informe del Govern, la bretxa salarial entre 
homes i dones se situa en un 22,2% a Catalunya, mentre 
que al País Valencià suposa un 21,6%, a les Illes un 15% i 
a la Catalunya Nord un 13%. Això es tradueix en el fet que 
les dones cobren de mitjana entre 3.000€ i 7.000€ menys a 
l’any que els homes; tenen pitjors salaris en tots els nivells 
formatius; només un 10% de dones accedeix als llocs de 
direcció i gerència; i pateixen una major precarietat laboral, 
la qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i 
un atemptat contra la independència econòmica i personal 
d’aquestes. Considerem que és un tema fonamental sobre 
el qual hem de dirigir la nostra acció política.

A més d’això, el mercat del treball productiu expulsa o deixa 
en precari moltes dones pel fet que assumeixen majoritàri-
ament les cures familiars. Si volem acabar amb aquesta 
injustícia, així com assegurar que les dones tinguin dret a 
accedir a totes les feines i gaudir de temps de lleure i partic-
ipació de la mateixa manera que els homes, cal apostar per 
permisos de maternitat i paternitat iguals i intransferibles.

Per què passa, això? 

Els estereotips i la segregació laboral per motiu de gènere, 
la infravaloració de les capacitats i habilitats de les dones, 

8 DE MARÇ… AVuI I CADA DIA
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Arriba el març i, amb aquest, el 8 de Març. Un dia assenya-
lat pel reconeixement de les dones treballadores. S’organit-
zaran actes, exposicions, tallers, música, trobades… 

Es crea una xarxa de persones que cooperen i col·laboren 
per un mateix sentiment i objectiu. Es generen nous espais 
per compartir i construir, tot i que generalment són espais 
que impulsem dones únicament. El fet que hi hagi només 
dones és fruit d’una necessitat? Podrien ser espais de tre-
ball compartits entre totes les persones de la societat? 

Necessitem les dones espais no mixtos? Calen espais on es 
respecti el torn de paraula. Espais on un to de veu no s’aixe-
qui massa més que l’altre. Espais on la gesticulació del qui 
parla no faci sentir agressivitat. Espais on totes les opinions 
tinguin el mateix valor i es reconeguin les idees de cadascú. 
Espais on el percentatge d’intervenció en el debat sigui més 
del 60%. 

Aquests espais de dones generen sororitat. La sororitat és 
aquella estreta relació que s’esdevé entre dones, basada en 
la solidaritat, en el fet de compartir experiències, preocupa-
cions, sentiments… I es creen ambients de cures, respecte 
i estima, i d’aquí sorgeix força individual, consciència col-
lectiva i moviment d’alliberament feminista.  

I els espais de lluita feminista mixtos, quan? 
Som davant d’una desigualtat política, social, econòmica, 
domèstica, personal… Una desigualtat que es materialitza i 
va acompanyada de violències i atacs físics i psicològics. Un 
fenomen prou global com per tocar totes les persones de la 
societat; i la lluita i el reconeixement podrien ser comparti-
des, i no només impulsades per les persones que pateixen 
el potencial risc d’exclusió, de pobresa, de violència de gè-
nere… només pel fet de ser dona. 

CADA DIA ÉS 8 DE MARÇ 

La lluita feminista es posa més en evidència en dies com el 
8 de març o el 25 de novembre, però és un constant del dia 
a dia i de múltiples espais. A nivell personal, familiar, labo-
ral, cultural, polític… 

Cal que tombem els mites i la pressió estètica i social que 
patim les dones per ser com som, fer el que fem i triar el 
que triem. Tombar-ho per ser lliures de triar, de ser i de 
viure. 
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El descobriment i pas d’aquesta pandèmia per les nostres 
vides ha suposat un canvi radical a les nostres relacions. 
Ara que veiem la llum al final del túnel, no descobrirem res 
de nou si diem que el nostre paradigma de societat i de re-
lacions socials, tal com les coneixíem, s’han vist alterades 
del tot. La incertesa constant i la sensació de feblesa és 
ja quelcom amb què, segurament, haurem d’aprendre a 
viure. Les conseqüències socials, sanitàries i econòmiques 
són per tots conegudes. I vers això, les institucions i admi-
nistracions del país hem de donar una resposta unitària i 
àmplia que ens permeti donar resolució als grans reptes 
que haurem d’afrontar com a societat. 

Els ajuntaments, com a administració més propera, som 
i hem de seguir sent la pedra angular de la recuperació 
econòmica d’aquesta crisi sanitària que hem viscut. Hau-
rem de teixir consensos amplis que aglutinin i representin 
gran part dels ciutadans i ciutadanes dels diferents muni-
cipis. Necessitem reactivar els nostres comerços i ajudar 
els nostres treballadors, i fer-ho sense deixar ningú pel 
camí. Parlem d’una reactivació econòmica i social que ha 
de tornar a posar en marxa el nostre teixit productiu i que 
s’ha de fer abordant les necessitats dels nostres veïns i 
veïnes. Som, segurament, davant el repte més important 
que aquesta generació haurà d’afrontar. 

En aquest moment, en què sembla que han saltat pels 
aires tots els consensos i el respecte existents. Un mo-
ment en què sembla que preval l’interès polític partidista 

per sobre del general, el creixement polític individual per 
sobre de l’objectiu comú, deixant de banda la terrible situ-
ació postpandèmica en què ens trobem. Davant aquesta 
lluita descarnada i inútil nosaltres només tenim una opció: 
sumar. Des del govern o des de l’oposició, des de les nos-
tres cases, des de les empreses, des dels sindicats, etc. 
Sumar per construir entre totes i tots aquest gran pacte 
del qual ens hem de dotar per pal·liar els efectes econò-
mics devastadors d’aquesta crisi que alguns ja auguren. 

Aquesta unitat de força no ha de ser un caprici ni tampoc 
un esforç cosmètic de cara a la galeria. Aquesta unitat ha 
de ser l’eix sobre el qual giri tota acció política. La ciutada-
nia mai perdonarà qui en aquesta delicada situació deci-
deixi hissar banderes o verbalitzar eslògans partidistes. I 
no ho faran, i no ho farem, perquè la unitat que aquesta 
terrible situació ha forjat entre tots els ciutadans i ciuta-
danes no serà destruïda per aquells qui volen aprofitar el 
mal de tots per a treure rèdit de partit. I és que la vacuna 
política és el consens. Abandonar les trinxeres de l’odi i 
començar a teixir aliances que permetin a les administra-
cions afrontar amb més determinació i contundència els 
reptes que ens venen. Amb nosaltres el govern municipal 
segueix amb la mà estesa, i així ho farem fins al darrer 
dia. Perquè només amb consens i unitat serem capaços 
de dotar-nos d’una resposta forta, contundent i real que 
ens ajudi a seguir conservant i reforçant el nostre projec-
te de municipi. Entre acusacions ens perdrem. Però junts, 
segur que guanyarem.

EL CONSENS, LA MILLOR MEDICINA PER A LA RECuPERACIÓ
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Agenda cultural

www.subirats.catUs 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: 

MARÇ
Març, abril i maig 
Passejades  per la terra del préssec d’Ordal. La flo-
ració i l’aclarida 

26 març
Tast per joves a càrrec de Caram Caram – Ateneu 
de Lavern

27 març
3a Cursa de la Dona – Can Rossell

28 març
Taller  d’escriptura creativa – Can Rossell

29 març
1r Taller Online per a famílies

31 de març i 1 d’abril
VIII Congrés d’art i paisatge vitivinícola i enoturisme

AbRIL
Passejades per la terra del préssec d’Ordal. L’acla-
rida 

2
jornada  portes obertes llars d’infants.
Gincama CESUB Jornada restitució víctimes del 
franquisme - Ordal

3
Acte de Restitució de les víctimes del franquisme – 
Sant Pau d’Ordal
8 al 10
festa major de Can Rossell

13
xerrada per gent gran – Ateneu de Lavern

15 al 17
festa major dels Casots

23
diada de Sant jordi

26
2n Taller Online per a famílies

29 abril a 1 maig
festa major de Can Cartró

MAIG
Passejades per la terra del préssec d’Ordal. La co-
llita

1
Aplec  del Pa i l’Empenta – Castell de Subirats

6 al 8
festa major petita de Lavern

8
Subirats  en Flor – a l’estació vitivinícola de Lavern
Esposició  de les peces creades al taller “Pintem ple-
gades”

9
xerrada gent gran – Ordal

15
8ens Premis Castell de Subriats

16
xerrada amb els mossos – Can Batista

18
dia internacional dels museus 

22
festa del medi Ambient

31
3r taller online per a famílies

JUNy
Caps de setmana de juny, juliol i agost
mercat del Préssec d’Ordal a Sant Pau d’Ordal

4 i  18
festival EVA

5
Inauguració del mercat del préssec

17
Presentació XIV Festival de Música a les Vinyes



SI VOLS ESTAR AL DIA DE
L’AGENDA CULTURAL,
ENTRA AL
WEB MUNICIPAL:

www.subirats.cat

ESPORTS / IGuALTAT
3a Cursa de la dona de Subirats

CuLTuRA
7ens Premis Castell de Subirats 
festival EVA
nits a la fresca

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

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

mEdI AmIBIEnT
Festa del Medi Ambient a Lavern (9 de maig) 

A banda d’aquests actes, cada Regidoria treballarà durant tot 
l’any per oferir noves activitats, campanyes puntuals o altres inici-

MAIG
1, 2, 3
festa major de Can Cartró
festa major petita de Lavern

1
Aplec del pa i l’empenta de 
Subirats
Lloc: Castell de Subirats 
Organitza: Associació Castell de 
Subirats 
  
Caminada popular Aplec del Pa 
i l’Empenta
Hora: 8.30 h
Lloc: Estació de tren de Lavern 

Curs d’escalada
Hora: de 9 a 13 h
Lloc: Castell de Subirats

3
Subirats en flor 
Hora: de 10 a 13 h
Lloc: Estació de tren de Lavern  

6
Ple municipal 
Hora: 19 h 
Lloc: Sala de Plens   
  
17
dia Internacional dels museus. 
jornada de portes obertes al 
CIudEB
Hora: de 10.30 a 13 h
Lloc: Centre d’Interpretació 
Última defensa de Barcelona, El 
Pago.
 
Premis Castell de Subirats
Hora: 12 h
Lloc: plaça de l’Ajuntament, Sant 
Pau d’Ordal
 
24
festa del medi ambient de 
Subirats 
Hora: de 10.30 a 14.30 h
Lloc: Lavern    
 
30, 31
La collita a la terra del préssec 
d’Ordal
Hora: 10.30 h 
Lloc: escultura del préssec 
d’Ordal, Sant Pau d’Ordal 
 

JUNy
Tots els 
caps de 
setmana de 
juny, juliol i 
agost 
mercat del 
préssec 
d’Ordal  

Hora: de 9 a 
14 h 
Lloc: plaça 
Subirats, 
Sant Pau 
d’Ordal
  
 
6
festival 
EVA. 

Esperanceta de Casa Gassia
Hora: 12 h 
Lloc: Torre Ramona 

7
Inauguració del 15è Mercat del 
préssec d’Ordal  
Hora: 11.30 h

T L’entrevistaotSubirats

Carme Batet Domingo 
i Maria Pinyol Mir

Carme Batet Domingo, nascu-
da el dia 27 de març de 1937 a 
Bonastre (Tarragona), és vídua 
de Joan Pinyol Mir (1932-2005), 
mare del Jordi, del Josep i de 
l’Àngels i àvia de cinc nétes.

Maria Pinyol Mir, filla de Cal 
Ninus de Can Batista, nascuda 
el dia 27 d’octubre de 1929, és 
vídua de Pere Roca Gustems 
(1919-1984), mare del Josep 
(1952-2016), la Rosa, la Teresa 
i el Miquel, àvia de tres nois i 
de tres noies i besàvia de qua-
tre nenes i tres nens.

La Carme de Cal Ninus i la Maria de Cal 
Tomàs són cunyades i totes dues viuen a 
Can Batista.

Quan  tenia cinc anys, la Carme va venir de 
Bonastre i va anar a viure a Vilafranca, a 
Cal Baleta, a la casa on vivia la seva tieta, 
perquè la seva mare estava malalta, i hi va 
estar fins que la cosina es va casar; alesho-
res ella, junt amb la seva tieta i la resta de 
cosins, van anar a viure a Can Batlle de la 
Pujada. 

Recorda passar-ho molt bé anant i venint a 
l’escola de Can Batista (una casa propietat 
de Can Batlle habilitada per fer-hi escola), 
juntament amb els nens i nenes d’altres 
masies (de Cal Toni, de Ca l’Antonet, de Can 
Bas, de Cal Bou, de Cal Sallent), fins que cap 
als dotze anys se n’anà a viure amb els seus 
pares a Avinyó, i a treballar-hi fins que es va 
casar, quan tornà a viure a Can Batista. 

“Allà treballava en una fàbrica tèxtil. 
Quan vaig començar no arribava ni als 
telers; m’havien de posar una caixa sota 
els peus perquè hi arribés. Però em vaig 
saber adaptar. El festeig amb el que seria 
després el meu marit el fèiem per carta, 
jo des d’Avinyó i ell des de Can Batista, i 
de tant en tant jo venia. Ara fa seixanta-un 
anys que visc aquí.

La mare morí al segon any que érem a 
Avinyó. Quan em vaig casar, el pare i la 
germana van venir a viure a Vilafranca. El 
pare hi està enterrat, també.” 

La  Carme explica que van tenir una infan-
tesa molt dolenta. “Després de la guerra 
ho vam passar molt malament. No tení-
em res per menjar. Anàvem a arreplegar 
draps, i quan venia el drapaire els hi can-
viàvem per taronges. I amb els peixaters, 
a Bonastre, bescanviàvem draps per sar-
dina. Teníem quatre anys, només, i anà-
vem pels torrents a recollir fulles dels ar-
bres junt amb el meu cosí, i les veníem a 
les peixateres perquè les feien servir per 
posar el peix. Disfrutàvem com a camells. 
No teníem joguines. La primera i única 
nina (i també el vestit de la primera comu-
nió) me la va comprar la mestressa de la 
casa on vivia, Cal Batlle. Una nit, junt amb 
altres nenes, ens les vam deixar a fora, 
a les premses. Va ploure i es van desfer 
les nines. No n’he tinguda mai cap altra i 
sempre m’han agradat. 

Tot i així, sempre cantàvem i érem felices 
jugant al carrer. Sempre estàvem conten-
tes.” 

El  seu marit havia treballat molts anys 
amb el Pere Guilera, tant a la vinya, com 
als préssecs i a les caves. I ella també hi 
anava a treballar.

La  Maria va néixer a Cal Ninus de Can Ba-
tista. Tota la vida ha viscut al poble. Jun-
tament amb el seu germà anava a escola 
a Sant Sadurní, a peu o en carro, recorda 
que passaven la riera i que a l’hivern esta-
va glaçada. A la vila també va aprendre a 
brodar i a cosir.

De jove, ajudava a casa a fer les feines; 
anava a la vinya, a esporgar, a collir, por-
tava el cistell del menjar als treballadors i 
després, de casada, continuà fent el ma-
teix. Es va casar l’any 1949 i va anar a viure 
a Cal Tomàs.

Totes dues recorden que anaven a fer la 
bugada a la riera. Aleshores no hi havia sa-
fareig, i havien d’anar cap al cantó de Cal 
Terra, on s’acumulava més aigua. Cadascú 
tenia el seu lloc. Tenien una fusta expres-
sa que ja deixaven al costat de la riera, i la 
posaven quan anaven a rentar, a més d’un 
coixí als genolls. I a buscar l’aigua també 
havien d’anar a baix, al costat de la riera, 
ja que allà hi havia un pou.

A  les cases tenien bestiar: porc, gallines, 
cavall, ànecs, pollastres...

A  la Carme les festes majors li agradaven 
molt, molt, molt i molt, i les excursions que 
feien amb el seu marit. També gaudia d’es-
tar amb amics.

La  Maria també recorda les revetlles a Can 
Batista, les fogueres per Sant Joan.

Coincideixen totes dues: “Fèiem festa fins 
i tot sortint al vespre a la fresca. Un dia 
recordo que a les dotze de la nit men-
jàvem tripa i peus aquí fora el carrer. 
Disfrutàvem. La gent sortia més al car-
rer, especialment als vespres dels dies 
de calor. Ben aviat ja trèiem les cadires 
i el porró.” 

“Ara han canviat els costums i la gent 
també”, apunta la Maria.

Anaven a missa a Can Bas i a Lavern i a 
festes majors de pobles veïns quan hi teni-
en algun familiar, al mercat a Sant Sadurní 
d’Anoia, també a fires i a celebrar alguna 
revetlla.

La Carme s’ho passa bé comunicant-se, 
sortint, veient gent, i també li ha agradat 

fer ganxet, i la Maria ha disfrutat molt amb 
les manualitats. N’ha fetes moltes. Ella no 
necessita tant l’extraversió, però quan hi va 
la Carme a veure-la s’ho passa d’allò més 
bé, perquè la posa al dia de les novetats i 
la distreu molt. La Carme ha estat vuit anys 
al Consell Comarcal com a representant 
comarcal de la gent gran, i també és de la 
Junta del Subigran.

“Ara, a Can Batista només som tres que 
anem al taller de memòria. Els altres 
dies, a les tardes ens trobem al casal i ju-
guem al parxís o xerrem. Posem música, 
i sovint només som dues.”

De la gent de la seva edat, algunes estan en 
residències o ja no hi són, i troben a faltar 
gent de les seves generacions. Enyoren es-
pecialment els vespres dels estius de fa uns 
quants anys, quan sortien a la fresca amb 
els veïns i compartien. Ara surten i no tro-
ben a ningú.

“Tot i així, després del que hem passat, 
estem contestes d’haver pogut arribar 
fins aquí. Molts no hi han pogut arribar.”


