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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 14 h
Dissabte de 9 a 13 h (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 I REGIDORES
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,

Encetem el darrer any del mandat amb 
la mateixa il·lusió i força, hem viscut 
unes situacions complicades i estem en 
uns moments de canvis molt comple-
xos; una guerra a Ucraïna que provoca, 
a banda de la crisi humanitària i per a la 
qual vull tenir un record, una crisi en el 
subministrament de materials i una alça 
en els preus que no es veu reflectida en 
els salaris i causa moltes dificultats en 
les economies familiars; esperem que la 
guerra acabi aviat i puguem recuperar 
la pau a Europa, ja que malauradament 
sempre hi haurà algun conflicte al món 
i és convenient restablir, si més no, una 
certa normalitat econòmica, que ja toca.

En aquesta ocasió parlaré del Decret llei 
de la llengua als centres educatius, a fi 
d’evitar l’aplicació d’una sentència que 
anava a la línia de flotació de la nostra 
cultura, a reduir el català de les escoles 
en detriment del castellà. Hi ha moments 
en què els partits polítics fan allò que és 
el que toca, en aquest cas, fer possible el 
que és necessari. Assolir que un acord 
comú salvi i protegeixi allò que és essen-
cial i nuclear, el català, la nostra llengua. 
El pacte que s’ha segellat els darrers dies 
respon a aquesta manera de fer i d’en-
tendre la política, una resposta al repte 
que provoquen les desproporcionades 
intromissions del poder judicial en el 
model lingüístic aplicat a l’escola.

Que algun grup no s’hi hagi sumat o faci 
la seva guerra no serà objecte del meu 
escrit; sabem que alguns volen fer mal de 
forma constant, uns perquè representen 
l’Estat espanyol de la forma més rància i 
l’Espanya nacional; a uns altres, que estan 
lliure de sospita, els fa por assolir respon-
sabilitats de govern, rebre crítiques per 
part dels més ideològics i poc pragmàtics 
i la suma de consensos tranversals que 
els pugui ser un llast en el futur per haver 
pactat amb segons qui, però que també 
sabem que han demanat passos al cos-
tat, i quan ha calgut, no van voler investir 
Jordi Turull president de la Generalitat, a 
la vigília del seu empresonament.

Esperem respostes contundents i pactes 
amplis; aquest país viu moments molt 
complexos i és molt esgotador haver de 
lluitar per allò que qualsevol altre país té 
protegit, la llengua pròpia. Avui, en aquest 
estat que alguns anomenen plurinacional 
encara no es pot parlar ni el català ni el 
gallec ni l’eusquera al Congrés, i ja fa gai-
rebé 50 anys de la mort del dictador. Avui 
mateix llegia amb sorpresa un article a un 
diari que recollia:

“(...) la prohibició de parlar per telèfon 
en català. El 29 de maig de 1896, avui fa 

121 anys, es va instal·lar la línia telefònica 
entre Barcelona i Madrid, que explotava 
amb un sistema mix l’empresa El Crédito 
Mercantil de Barcelona i la Direcció Ge-
neral de Correus i Telègraf d’Espanya. La 
direcció general d’aquesta última empre-
sa estatal va imposar a l’empresa privada 
catalana que no es podia parlar en català 
per telèfon (...)”.

Ha passat més d’un segle i la persecució 
continua, mirem d’assolir grans consen-
sos en aquest temes cabdals i sumar les 
forces de tothom, ens hi juguem molt 
com a país i hem de ser capaços d’ex-
trapolar-ho a altres aspectes nacionals i 
recuperar drets i llibertats que ens perto-
quen.

Un altre tema que voldria posar en relleu 
és la polèmica que ara ens arriba en la fi-
gura del jutge de pau. El Govern espanyol 
prepara una llei que modificaria profun-
dament les funcions dels jutges de pau, 
el primer graó del sistema judicial, però 
que, en la pràctica, té poc a veure amb els 
tribunals. El jutge de pau és triat i nome-
nat pel ple municipal. Es tracta, per tant, 
d’una extensió de l’Ajuntament. Les seves 
funcions inclouen gestions bàsiques rela-
cionades amb l’administració de justícia 
i, sobretot, mediació en conflictes locals. 
El jutge de pau sempre ha estat una per-
sona respectada i consensuada, i és en 
aquest caràcter personal on es fonamen-
ta, sovint, la seva capacitat resolutiva.

Com a alcalde he conegut un jutge de pau 
i l’actual jutgessa de pau, així com un i una 
suplents de jutge. Us puc assegurar que 
tots ells han fet i fan molt bona feina, que 
treballen amb independència de l’Ajunta-
ment (a banda dels casaments que tots 
sabem que oficien), fan una feina cabdal 
en la resolució de conflictes i en el suport 
a la justícia. Darrere del desig de canvi 
torna a haver-hi una visió centralitzadora 
i funcionarial, i desconfiança en l’autoritat 
municipal i en la vida civil que es porta a 
Catalunya.

Un cop més, demano que es reconegui la 
nostre realitat com a País, que passa per 
la llengua, pel nostre model d’escola, pels 
jutges de pau, per moltes altres coses 
i pel nostre dret a decidir. I m’agradaria 
que els nostres polítics arribin a consen-
sos tranversals i amplis que facin possible 
aquest acord de país.

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

Data d’impressió:
Juny 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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Notícies

L’Ajuntament de Subirats col·labora en l’adquisició del nou 
vehicle de l’associació AMPERT

El passat dilluns 23 de maig va tenir lloc a Vilafranca del 
Penedès l’acte de presentació del nou vehicle de l’associa-
ció. Vehicle que s’utilitzarà per portar a terme el transport 
i acompanyament dels pacients oncològics dels vint-i-set 
municipis de l’Alt Penedès que han de rebre tractament de 
radioteràpia a l’ICO (Institut Català d’Oncologia), Hospital 
Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat.

El cost del vehicle ha estat de 75.000 € i el finançament s’ha 
assolit gràcies a les aportacions següents:

- 40% Ajuntament de Vilafranca del Penedès;

-  33% CaixaBank, Fundació “La Caixa” i CaixaBankPayments 
& Consumer;

-  27% Consell Comarcal de l’Alt Penedès i ajuntaments de 
l’Alt Penedès.

L’objectiu d’aquest canvi és poder oferir a les persones usu-
àries un servei de qualitat amb un vehicle de disset places, 
còmode, accessible, segur i menys contaminant.

Visita de la presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Núria Marín

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, va 
visitar Subirats el passat 27 de maig per conèixer diferents 
projectes impulsats pel consistori. 

La visita va començar a Sant Pau d’Ordal, on s’han enlles-
tit obres de reurbanització, en els dos extrems de l’antiga 
travessera de la carretera BV-2428, cofinançades entre la 
Diputació i l’Ajuntament i els veïns afectats, així com de la 
nova plaça de Lavern, batejada després d’una consulta po-
pular com a plaça del Cafè.

A l’Ajuntament, Núria Marín va signar en el Llibre d’honor, 
on ha deixat expressat en un missatge “la bellesa de l’en-
torn ple de vinyes que ja comencen a estar pletòriques, que 
es correspon amb la diligent i entusiasta tasca de l’alcalde 
Pere Pons i el seu equip de govern per millorar el benestar 
i la qualitat de vida dels veïns i veïnes”.

Espai Esperanto

Núria Marín també ha conegut el projecte del nou Espai 
Esperanto, que ha d’acollir la col·lecció privada d’objec-
tes relacionats amb l’idioma esperanto reunida per Lluís 
Hernández Yzal i la seva esposa, Teresa Massana, i que des 
del 1968 forma el Museu d’Esperanto de Subirats, un espai 
estretament vinculat a la promoció del municipi.

Enobicing Penedès

Finalment, la presidenta va completar la seva visita a Subi-
rats fent un recorregut en bicicleta entre vinyes, i que forma 
part del projecte Enobicing Penedès. N

O
T

ÍC
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Projecte europeu MEDuSA
La Cambra de Comerç 
de Barcelona ha atorgat 
a l’empresa Bikemotions, 
concessionària de l’equi-
pament municipal Eno-
bicingPenedès, ubicada 
a l’estació de tren, finan-
çament per crear i desen-
volupar producte turístic 
d’aventura sostenible i de 
qualitat per 4 itineraris de 
l’Alt Penedès amb temàti-
ques i atractius diferents. 

La selecció del projecte 
s’ha fet en el marc del con-
curs de subvencions que 
organitza el projecte eu-
ropeu MEDUSA, que pro-
mou el desenvolupament i la promoció del turisme d’aven-
tura sostenible al mediterrani. A Catalunya s’han presentat 
un total de 53 iniciatives turístiques, de les quals han estat 
seleccionats cinc projectes de les comarques del Berguedà, 
l’Alt Penedès, el Baix Ebre i l’Alt Empordà. L’empresa Bikemo-
tions ha sigut qui millor puntuació ha obtingut.

Amb l’atorgament de la subvenció Bikemotions pot adqui-
rir un parc nou de bicicletes i desplegar el seu producte des 

de l’estació de tren Lavern-
Subirats, que consisteix a 
oferir als visitants experi-
ències en bicicleta elèctri-
ca per les rutes comarcals 
Penedès 360º, Via Augus-
ta Penedès, Camí del Riu i 
Miravinyes. Enhorabona a 
l’Ester i l’Albert per la bona 
feina feta!

Projecte europeu mEdu-
SA, ressò internacional 

El projecte MEDUSA dona 
visibilitat internacional a les 
destinacions on s’ofereixin 

els productes turístics impulsats i fomenta la col·laboració 
entre les empreses turístiques dels diversos territoris 
d’implementació del MEDUSA (Tunísia, Jordània, Líban i la 
regió de Puglia, a Itàlia). En aquests territoris, s’han ator-
gat ajudes de naturalesa molt similar a les de Catalunya, 
les quals donen especialment suport a aquelles iniciatives 
que involucren el territori, fent xarxa amb agents locals i 
promovent els valors de sostenibilitat ambiental, social i 
econòmica. 

Torna el Mercat del Préssec d’Ordal
 A partir del mes de juny Subirats acull la 17a edició d’un 
dels mercats més singulars de Catalunya, on els productors 
del préssec d’Ordal venen directament la seva producció 
al mercat que s’ubica a Sant Pau d’Ordal. Les parades de 
venda de préssec es complementen amb parades d’arte-
sans agroalimentaris del municipi i la venda de vi i cava 
dels cellers de Subirats. 

Enguany, com a novetat, es farà la presentació de la tem-
porada del préssec d’Ordal als mitjans de comunicació en 
un camp de presseguers amb un maridatge exclusiu que 
inclou la degustació d’un vi escumós ancestral amb préssec 
d’Ordal.

Al llarg dels mesos d’estiu, l’experiència de visitar el mer-
cat es complementa amb l’oferta turística del municipi, que 
inclou activitats en els cellers, gaudir del bon temps en els 
wine bars i terrasses entre vinyes, rutes en bicicleta, pas-
sejades en família i la gastronomia de proximitat. Durant 
la temporada gastronòmica del préssec d’Ordal els restau-
rants locals ofereixen plats cuinats que tenen com a ingre-
dient aquesta fruita dolça de qualitat. 

L’Ajuntament de Subirats organitza el Mercat del Préssec 
d’Ordal amb la col·laboració de l’Associació de Productors 
del Préssec d’Ordal i el suport de la Diputació de Barcelona.
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Els concerts del festival Música a les vinyes

Al juliol arriba a Subirats el 19è Festival Música a les vinyes.

El Celler Carol Vallès acull el divendres 17 de juny la presen-
tació del festival amb un concert entre vinyes amb Carolina 
Alabau i Èlia Bastida, que presentaran el seu nou àlbum, 
Meraki. Abans de l’actuació hi haurà una visita pel celler, i en 
acabar, un maridatge de cava i préssec d’Ordal.

El primer dels dos concerts que es faran a Torre-ramona 
serà el dissabte 23 de juliol, dins del recinte emmurallat del 
Palau Gralla, amb un concert creat expressament pel festi-
val amb els artistes Manel Fortià, Marc Miralta i Xavi Torres, 
que portaran a l’escenari la proposta musical ‘Tres x Tres’. 
El segon concert serà el dissabte 30 de juliol, amb la Cobla 
Marinada, Pere Martínez, Vicens Martín i David Domínguez, 
que portaran als escenaris del festival l’espectacle ‘Llum’, 
un recull de cançons i poemes musicats que representen la 
lluita dels pobles.

Com a novetat d’enguany, abans de l’inici dels concerts, els 
espectadors podran veure l’exposició de Pujolboira i Bergs-
rud ‘L’heretat dels mites greco-romans’. I després de les 
actuacions, els assistents degustaran cava elaborat a Subi-
rats amb préssec d’Ordal. El tradicional maridatge davant la 
Confraria del Cava Sant Sadurní es recupera després de dos 
anys de no celebrar-se per la Covid-19.

Les entrades i abonaments dels concerts es posen a la 
venda online i els dies de concert s’habilitarà un punt de 
venda a taquilla, en cas que quedin entrades disponibles.

L’Ajuntament de Subirats organitza el XIX Festival Música 
a les vinyes amb el suport de la Diputació de Barcelona, i 

la col·laboració de la Família Bori de Fortuny, la Confraria 
del Cava Sant Sadurní, l’Associació de Productors del Prés-
sec d’Ordal, els cellers de Subirats participants i la pintora 
Cathrine Bergsrud. 

Molta més informació del festival al web de Turisme Subi-
rats i a les xarxes socials. 

Celebració del Subirats en flor

El passat diumenge 8 de 
maig es va celebrar la tradi-
cional festa de la primavera 
de Subirats, en què veïns i 
veïnes van poder recollir el 
seu lot de flors, visitar l’expo-
sició de torretes de la gent 
gran i fer-se una foto en el 
photocall pintat per l’artista 
de Subirats Lluís Masachs. 
En un dia típicament prima-
veral, amb estones de sol i 
núvols, es van repartir un 
total de 720 lots de 4 flors 
al punt de recollida ubicat a 
l’estació de tren de Lavern. 
L’afluència de públic va ser 
constant i esglaonada du-
rant tot el matí. Com cada 
any, es van repartir també 
flors a les escoles i residènci-
es del municipi. Podeu con-
sultar-ne les imatges al Flickr 
de l’Ajuntament.

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis
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Nova senyalització dels punts 
d’informació turística

Recentment, s’ha instal·lat en els tòtems d’Ordal i Sant Pau 
d’Ordal uns cubs amb la ‘i’ d’informació amb l’objectiu de 
fer més visible aquests elements d’informació turística 24 
hores tant per als veïns i veïnes com per als visitants. 

A cada tòtem digital hi ha la informació del web de turisme 
i de l’Ajuntament, els mapes de les rutes i els seus recorre-
guts, els principals atractius que es poden visitar i la llista 
d’establiments turístics que hi ha al municipi. 

A l’estació de tren de Lavern existeix també un punt d’infor-
mació digital 24 hores, que dona servei a cicloturistes, au-
tocaravanistes i senderistes i complementa l’atenció al vi-
sitant que ofereix l’oficina municipal de turisme. En aquest 
punt s’ha renovat la imatge de la pantalla.

Caminada popular pel 
tradicional Aplec del

Pa i l’Empenta 
 El passat diumenge 1 de maig es va fer la caminada popular 
per descobrir una part de l’extens patrimoni de Subirats. 
L’experiència va ser molt enriquidora i el temps va acom-
panyar durant tot el recorregut. Els excursionistes que van 
participar en l’activitat eren veïns i veïnes de Subirats, visi-
tants d’altres municipis de la comarca com Vilafranca del 
Penedès i Sant Sadurní d’Anoia i també de Corbera de Llo-
bregat. Tot el grup acompanyat, d’un guia local, van sortir 
de l’estació de tren caminant per la ruta del Mirador fins al 
Castell de Subirats, on es va celebrar i gaudir del tradicional 
Aplec del Pa i l’Empenta.

Caminada de la pedra seca
 El passat dissabte 30 d’abril va tenir lloc 
la primera caminada de la pedra seca del 
programa d’activitats anuals organitzades 
per viure, conèixer i gaudir de Subirats. Va 
ser un recorregut de fàcil accés amb inici a 
Can Sala, per on es pot agafar camins que 
porten per les Muntanyes d’Ordal. 

A la caminada van participar veïns i veïnes 
de Subirats i persones d’altres munici-
pis de les comarques del Baix Llobregat, 
Anoia i Garraf. Els membres del Centre 
d’Estudis de Subirats van acompanyar el 
grup i van explicar l’art de la pedra seca, 
coneixements i tècniques tot contemplant 
algunes barraques, fileres de marges i una 
obra de Land Art. Els visitants van acabar 
l’experiència amb un tast de cava d’un 
celler del municipi. Donem les gràcies a 
Josep Rovira, que va facilitar el recorregut 
i va oferir el seu espai de Can Sala per a la 
degustació final.
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Subirats participa en el Congrés d’Art i Paisatge amb la 
presentació de la proposta turística de la Ruta de l’Aigua

El passat 31 de març i 1 d’abril es va dur a terme el VIII Con-
grés d’Art i Paisatge Vitivinícola, amb el tema de l’aigua com 
a recurs de qualitat i autosuficiència i la seva relació amb el 
patrimoni i l’art en el Penedès.

Dins del segon dia de congrés es van explicar sinergies i ac-
tivitats culturals connectades amb l’aigua, i Subirats vapre-
sentar la Ruta de l’Aigua i les rutes circulars de Subirats pel 
Camí del Riu, propostes locals treballades conjuntament 
per les àrees de Turisme i de Medi Ambient de l’Ajuntament 

Vols rebre setmanalment les ofertes de feina
del Penedès i Garraf?

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCuPACIÓ

L’Ajuntament de Subirats treballa en col-
laboració amb el SIAJ, el Servei d'Informa-
ció i Assessorament per a Joves de l’Alt 
Penedès, per fer difusió de les ofertes de 
feina de la zona del Penedès i Garraf.

Setmanalment s’envia, per correu elec-
trònic, el recull de les ofertes que es pu-
bliquen als mitjans de comunicació i a 
la Xarxa Xaloc (Xarxa Local d’Ocupació), 
entre d’altres.

Si vols rebre aquest correu setmanal 
només cal que et donis d’alta a https://
subirats.cat/ofertesdefeina.

En aquest moment hi ha més de 250 per-
sones inscrites al servei.

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis

de Subirats, amb la col·laboració del Centre d’Estudis de 
Subirats, en la classificació i explicació dels elements pa-
trimonials, i el Centre d’Estudis del Paisatge CEPvi, en la in-
terpretació del paisatge i la creació artística de les enofites.

El mateix dia, com a cloenda del congrés es va fer una sorti-
da a la font i safareig del Rebato, on la periodista Rosa Ven-
drell va interpretar ‘Memòries líquides’, una reflexió sobre 
el patrimoni al voltant de l’aigua com a element de trobada 
i de vida en comú. 
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Àrea de Territori

PLANIfICACIÓ, OBRES I uRBANISME

Adquisició i restauració de la capella de la Maternitat
de la Mare de Deu dels Casots 

El dia 21 d’abril de 2022, el ple del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, a petició de l’Ajuntament de Subirats, va declarar 
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) la capella de la Maternitat 
de la Mare de Deu dels Casots. 

L’Ajuntament de Subirats està tramitant l’adquisició de 
l’edifici i terrenys de l’entorn amb la finalitat de dedicar-lo 
a centre d’interpretació del patrimoni més proper: castell 
de Subirats, jaciment paleontològic dels Casots i jaciment 
arqueològic (poblat ibèric) del Puig d’en Figueres. També es 
preveu que serà un punt de referència en les rutes turísti-
ques del municipi.

Actualment l’edifici presenta desperfectes que n’afecten 
l’estabilitat, de manera que per poder desenvolupar les ac-
tivitats esmentades s’ha encarregat un projecte de consoli-
dació i adequació de l’edificació.

Nova convocatòria de concurs 
per a la construcció de la nova 

piscina d’Ordal

El dia 24 de gener de 2022 va acabar el termini per presen-
tar ofertes per a la contractació de l’obra de la nova piscina 
d’Ordal sense que hi hagi concorregut cap empresa.

Consultades les empreses que durant el procés van inte-
ressar-se per l’obra, un total de vuit, aquestes van al·legar 
que en els darrers mesos els costos dels materials de cons-
trucció havien pujat molt i que el pressupost del projecte 
havia quedat baix.

Davant d’això, s’ha aprovat una actualització del pressu-
post, per un valor de 818.097,95 €, i s’ha fet una nova licita-
ció de les obres. 

Actualització del pressupost 
de les obres per a la instal·lació 

d’ascensor a la passarel·la d’Ordal
El  dia 6 d’abril passat es va aprovar l’expedient de contrac-
tació de les obres de l’ascensor de la passarel·la d’Ordal, 
que incloïa un concurs obert perquè les empreses fessin 
les seves ofertes de cara a l’adjudicació de les obres, amb 
el resultat final que no s’hi va presentar cap empresa.

Aquesta manca de participació és motivada per l’impor-
tant augment de preus que darrerament han patit els pro-
ductes de construcció i els combustibles, de manera que 
s’ha aprovat un nou projecte amb l’actualització del pres-
supost. Una vegada actualitzat, caldrà tornar a convocar 
un concurs per contractar les obres.

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis
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Adquisició i tancament del jaciment arqueològic 
de la Vil·la romana de Ca l’Escuder

Prop de la masia de Ca l’Escuder es van 
localitzar les restes d’una vil·la romana 
mentre s’estava fent un moviment de 
terres per condicionar un terreny agrí-
cola. Atesa la importància del jaciment, 
l’Ajuntament de Subirats va demanar la 
declaració de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL) del jaciment. Aquesta declaració va 
ser aprovada pel ple del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès el dia 21 d’abril de 2022.

Per preservar el monument l’Ajuntament 
de Subirats està tramitant l’adquisició 
dels terrenys on s’ha trobat el jaciment i, 
un cop adquirits, fer-ne un tancament de 
protecció.

Aquesta troballa té un gran valor patri-
monial per la seva antiguitat i perquè 
aportarà informació sobre la implantació 
dels masos romans en el territori i sobre 
la seva configuració i sistemes construc-
tius utilitzats.

Pavimentació amb mescla asfàltica i senyalització de mobilitat  
dels laterals de la plaça del Cafè de Lavern

Durant les setmanes 
abans de la celebració 
de la Festa del Medi Am-
bient es va realitzar tant 
la pavimentació dels la-
terals de la nova plaça 
del Cafè del poble de 
Lavern, com la senya-
lització d’aparcament 
i mobilitat d’aquests, 
l’avinguda Zona Espor-
tiva i el primer tram del 
carrer del Comte de La-
vern fins a la plaça.

Per la millora del ferm, 
el qual prèviament es 
trobava engravat i amb 
una base de tot-u com-
pactat, va caldre realit-
zar una lleugera regula-
rització de les pendents 
prèvia a l’estesa de la pavimentació mitjançant mescla bitu-
minosa en calent, preparació de junts d’asfaltat, adaptació 
de tapes i reixes existents, formació de rigola en aiguafons 
de recollida d’aigües, formació d’embornals connectats a 
conduccions de desguàs, escocells per als arbres i vorada 
recta al perímetre on mancava.

La senyalització de mobilitat es va basar en marques viàri-
es a les calçades mitjançant pintura horitzontal i senyalit-

zació vertical, així com 
pilones flexibles per 
evitar l’aparcament en 
les zones no habilita-
des. El tram del carrer 
del Comte de Lavern 
va canviar a sentit únic 
de pujada, per eliminar 
la perillositat de la cruï-
lla amb la carretera en 
aquell punt de visibilitat 
reduïda. 

El vial lateral de la plaça 
i l’avinguda Zona Espor-
tiva constitueixen ara la 
sortida del trànsit que 
circula des de la banda 
oest del poble cap a la 
carretera BV-2428.

S’ha assenyalat l’espai 
d’aparcament a una banda de l’avinguda Zona Esportiva i 
els laterals de la plaça, amb l’objectiu que sigui funcional i 
pugui allotjar el major nombre de places possibles.

El cost de la pavimentació ha estat de 58.381 €, i el de la 
senyalització, d’uns 15.700 €.

 

Àrea de Territori
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Desperfectes al camí de Can Bou per obres d’ADIf

Una bona part del camí de Can Bou s’està veient afectat i 
malmès per les obres que està executant ADIF en un tram 
de la via de l’AVE.

Les obres s’estan realitzant per millorar la sustentació del 
talús nord de la plataforma del ferrocarril, d’un tram situat 
davant del poble de Can Batista, a l’altre costat de la riera 
Lavernó.

A causa del trànsit continuat de vehicles pesants, que 
transporten terres i materials petris per a l’execució dels 

terraplens de l’obra, el ferm del camí s’ha trencat en múlti-
ples punts, s’han format esquerdes i forats en l’asfalt, i s’ha 
deformat el ferm engravat en moltes zones.

Mentre duri l’execució s’està regant amb regularitat els 
trams del camí no pavimentats per tal d’evitar la formació 
excessiva de pols.

Les obres tenen previst un calendari d’execució llarg. 
L’Ajuntament reclamarà a ADIF la reparació de tots els des-
perfectes i la millora dels trams afectats per l’obra.

Recepció d’obres dels trams 1 i 6 de la travessera
de Sant Pau d’Ordal

El 18 de maig es van recepcionar les obres de l’itinerari de 
vianants corresponent a l’antiga travessera de la carretera 
BV-2428a, al seu pas pel poble de Sant Pau.

Amb el tram núm. 1 corresponent, al fragment del carrer 
Sant Pere que enllaça amb la carretera en direcció a la 
N-340, i el tram núm. 6, corresponent al vial de sortida a 
continuació del carrer de Ponent fins a la carretera en di-
recció a Lavern, es completa la millora que va comportar la 
reurbanització dels carrers interiors del poble per on trans-
corria l’antiga carretera.

Tant els carrers urbans com el vial del tram núm. 6 i fins a 
les respectives cruïlles amb la carretera BV-2428 seran ce-
dits per la Diputació al municipi de Subirats, de manera que 
el manteniment de les infraestructures millorades passarà 
a ser municipal i de titularitat local.

El cost de les obres dels trams 1 i 6 ha estat de 377.030,77 € 
incloent els ajustos durant l’execució d’aquestes. Les obres 
les han finançat en un 60% la Diputació de Barcelona, un 
24% l’Ajuntament i un 16% els veïns, amb contribucions es-
pecials.
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Bonificació d’IBI per a instal·lacions d’autoconsum
amb energia solar fotovoltaica

Es fa un recordatori dels passos que cal seguir per demanar 
la bonificació de l’IBI de la finca residencial el titular de la 
qual vulgui instal·lar plaques fotovoltaiques per a l’autocon-
sum.

L’ordenança fiscal núm. 2, a l’article 5 punt 4 estableix una 
bonificació de la quota de l’impost sobre béns immobles 
per als béns immobles de naturalesa urbana d’ús residen-
cial que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia 
solar fotovoltaica.

Per acollir-se a aquesta bonificació, cal complir les següents 
especificitats:

a) En el cas de les instal·lacions d’autoconsum (qualsevol 
instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui recollida 
en la Llei del sector elèctric), la bonificació serà d’aplicació 
només als béns immobles que tinguin instal·lacions d’au-
toconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència 
elèctrica instal·lada superior o igual al 20% de la potència 
elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb 
aquesta instal·lació, amb una potència mínima de 0,75 kWp. 
En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos 
béns immobles, cal tenir en compte la suma de les potènci-
es contractades, i del mínim establert per a cadascun dels 
béns immobles. 

b) Amb caràcter general, la bonificació serà del 50% sobre 
la quota íntegra, amb un màxim de 250 euros.

c) En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin 
una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovol-
taica per subministrar electricitat als elements comuns, la 
bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun 
dels habitatges vinculats.

d) En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble 
no superarà el valor del 50% de la quota íntegra de l’IBI.

e) Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, 
a comptar de la primera liquidació posterior a la presenta-
ció de la sol·licitud. La primera bonificació de la quota es 
realitzarà l’exercici següent de la data de la sol·licitud i no 
pot tenir caràcter retroactiu.

f) Per gaudir la bonificació, el subjecte passiu ha de presen-
tar davant la hisenda municipal la següent documentació: 

1) Sol·licitud de bonificació abans del termini de 6 mesos a 
comptar de la data que figuri en el document que acrediti 
que la instal·lació està executada.

2) Certificat d’homologació dels col·lectors per les instal-
lacions de sistemes per a l’aprofitament tèrmic.

3) Còpia de la llicència d’obres de la instal·lació solar o, 
si no n’hi ha, comunicat previ d’obres presentat davant 
l’Ajuntament.

4) Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per 
l’empresa instal·ladora o pel facultatiu, on consti la data 
de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes 
solars tèrmics, la marca, model i contrasenya d’homologa-
ció dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solars 
elèctrics, la potència instal·lada.

5) Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que per-
meti identificar de manera indubtable la ubicació i des-
cripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

Actualització del preu de les obres de la xarxa de clavegueram 
de la urbanització Muntanya Rodona

El dissabte 7 de maig va tenir lloc una assemblea dels veïns 
de la urbanització Muntanya Rodona. En la convocatòria 
es va aprovar un augment del pressupost de les obres del 
9,80%. 

Aquest augment està motivat per l’increment de l’índex de 
preus del consum des de l’any 2017, any en què es va fer la 

licitació de les obres, fins a l’actualitat més l’augment darrer 
de preus d’alguns materials de construcció i dels combus-
tibles.

Aquest augment no comporta la modificació de les quotes 
als veïns, que ja estan en procés de cobrament. 

Àrea de Territori
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Estabilització d’un talús a Sant Pau d’Ordal mitjançant la 
construcció d’un mur d’escullera i actuació de consolidació d’un 

tram del carrer Camí del Bosquet

S’estan acabant d’executar els acabats de les obres de con-
solidació del talús que hi ha entre l’accés a l’àrea d’aparca-
ment situada darrere de la piscina municipal de Sant Pau 
d’Ordal i el carrer Camí del Bosquet del nucli de Sant Pau 
d’Ordal.

Aquestes obres es van iniciar el mes de febrer d’enguany, 
segons el projecte i direcció realitzats per una enginyeria 
externa.

L’obra bàsicament consistia en l’execució d’un mur d’escu-
llera d’un alçada mitjana de 4 metres que es desenvolupa 
des dels habitatges situats al peu del carrer Camí del Bos-
quet fins al pont de la carretera BV-2428 en el seu pas per 
Sant Pau.

En el transcurs de l’obra de construcció del mur es va haver 
d’executar també la consolidació d’un tram de 12 ml del 
carrer Camí del Bosquet en el qual es van manifestar pro-
blemes d’estabilitat, mitjançant la construcció d’una llosa 
de formigó armat sobre la qual s’ha refet la pavimentació i 
les instal·lacions afectades. 

Amb les actuacions de consolidació del tram del carrer i la 
construcció del mur d’escullera es garanteix definitivament 
l’estabilitat del carrer i de l’accés a l’àrea d’aparcament, es 
milloren els sistemes de drenatge de la seva àrea d’influèn-
cia, s’evita la proliferació de la vegetació descontrolada, que 
per la seva topografia, era de difícil manteniment, i es deixa 
preparat l’espai per a la propera intervenció, que es troba 
en fase de licitació de la pavimentació de l’àrea d’aparca-
ment que hi ha darrere de la piscina de Sant Pau.

El conjunt de les obres té un cost de 76.513,03 €.

EdICTE

Es fa públic que han estat aprovats definitivament els següents projectes d’obres municipals:

• Exp. 584/2021: Projecte bàsic i d’execució per a la instal·lació d’un ascensor exterior a la passarel·la d’Ordal.

• Exp. 520/2022: Reforma i ampliació de l’ajuntament de Subirats per allotjar l’Espai Esperanto de Subirats.

Subirats, 11 de maig de 2022

Pere Pons i Vendrell
Alcalde-president
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Trampeig vespa asiàtica
Des del passat mes d’abril i grà-
cies a la col·laboració de l’ADF 
Subirats, s’han ubicat diverses 
trampes per a la vespa asiàtica re-
partides pel territori de Subirats.

Aquestes trampes contenen un 
líquid especial que els resulta 
atraient, i l’objectiu ha estat el 
de capturar vespes asiàtiques 
reines, i així contribuir a fer que 
aquesta espècie tingui menys 
oportunitats d’establir-se, cosa 
que minimitza les molèsties i ris-
cos ocasionats a tot el veïnat. 

Gràcies a aquest trampeig, s’han 
pogut capturar bastants exem-
plars de vespa asiàtica, i així evi-
tar la instal·lació dels seus nius 
en diversos indrets.

Manteniment de franges contra incendis

La normativa obliga a tenir neta de vegetació seca i molt 
aclarida una franja de 25 metres al voltant de totes les edi-
ficacions situades a menys de 500 metres de zona forestal. 
Es tracta de tenir una franja de protecció perimetral de com 
a mínim 25 metres d’amplada amb la vegetació arbòria re-
duïda i l’estrat arbustiu desbrossat.

És per aquest motiu que periòdicament, cada 2 o 3 anys, es 
va realitzant el manteniment de les diferents franges que 
tenim al municipi. Concretament, entre juny i juliol d’en-
guany es realitza el manteniment de la franja de protecció 

contra incendis de la urbanització Can Rossell i també del 
nucli de la Guàrdia.

El cost total és d’uns 16.500 €, i el finançament d’aquesta 
actuació es fa majoritàriament amb fons propis de l’Ajunta-
ment, i una part per mitjà d’una subvenció de la Generalitat 
(3.600 €). Els treballs són realitzats per l’empresa especialit-
zada en tasques forestals Servicios Forestales Vilanova, i la 
direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut, per 
part de l’empresa d’enginyeria AdEdMa.

 

Àrea de Territori
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Balanç de la campanya ‘Adeu plàstics!’

Subirats va acollir la campanya ‘Adeu plàstics!’, de la Man-
comunitat Penedès-Garraf, per prevenir els residus 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 mostrar l’exposició ‘Prou plàstics’, que presen-
tava de manera dinàmica i visual la problemàtica que ge-
neren, per al medi ambient i l’ecosistema, l’ús dels plàstics 
que només fem servir una vegada i després llancem. La van 
visitar una vintena de persones.

Així mateix, es va habilitar un punt informatiu durant diver-
sos dies, en el qual 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. Hi 
van passar 141 persones.

Com a activitat específica, es va realitzar un taller obert a 
la població per confeccionar un embolcall reutilitzable a 
Ordal, en el qual van participar 12 persones. I en els centres 
educatius es va dur a terme el taller ‘Zero plàstics a l’esmor-
zar’ per acostar la campanya a 31 infants del municipi. 

La campanya va estar complementada a través de les 
xarxes socials de l’Ajuntament i la Mancomunitat per la 
campanya digital ‘Plàs-tic’, en què s’animà la ciutadania a 
acabar amb el ‘tic’ d’usar i llençar, a partir de la utilització 
de materials reutilitzables, de manera que es redueixin els 
residus que generem. Els missatges de la campanya se cen-
traven 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 de-
cisions individuals.
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festa del Medi Ambient
El cap de setmana del 21 i 22 de maig la plaça del Cafè del 
nucli de Lavern (a Subirats) va acollir la Festa del Medi Am-
bient.

L’objectiu d’aquesta festa, organitzada des del servei de 
Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Subirats, 
amb la col·laboració d’entitats i de les escoles del munici-
pi, és la sensibilització i conscienciació ambiental, en totes 
les seves vessants: estalvi energètic i d’aigua, respecte pel 
medi natural, la minimització de residus, el foment del reci-
clatge i de la reutilització...

El dissabte 21 de maig al matí es va fer una passejada etno-
botànica per aprendre a reconèixer plantes de l’entorn, a 
càrrec d’Eixarcolant. A la tarda, el Centre d’Estudis de Subi-
rats va organitzar una xerrada sobre la forta pedregada del 
1962.

Al llarg de tot el matí del diumenge 22 els visitants van 
poder gaudir d’estands informatius, una gran varietat de 
tallers infantils i familiars, jocs de fusta de gran format, 
exposicions de treballs i venda de productes de les coope-
ratives escolars. Com a novetat, hi havia també un servei 
d’assessorament tèxtil mòbil (la DidalTruck, de Solidança). 
La festa es va complementar amb diverses activitats, com 
ara un taller de cuina d’aprofitament (a càrrec d’Arrels Vola-
dores), i un tast-maridatge amb productes de proximitat de 
Subirats (a càrrec de Caram Caram).

Àrea de Territori
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Plantació de nogueres al polígon de Can Bosch
El passat mes de març es va dur a terme una plantació d’ arbres a una parcel·la propietat de l’Ajuntament i classificada com 
a zona verda, a la banda sud del Polígon de Can Bosch, pròxima al riu Anoia.

Concretament, l’espècie escollida, per la seva alta qualitat i 
el valor de la seva fusta, ha estat la noguera híbrida (Juglans 
x intermedia), que té un torn de tala a 20-25 anys. En total 
es van plantar 260 arbres.

Justament pel polígon de Can Bosch i per la zona adjacent a 
la plantació està previst que hi passi la Via Blava de l’Anoia 
(fase II), motiu pel qual ja s’ha deixat el corresponent espai 
suficient lliure en la plantació.

Es va contractar l’actuació a Forestal Catalana SA (empresa 
pública de la Generalitat) per dur a terme l’actuació d’àmbit 
global, que ha consistit en:

- Anàlisi del sòl. 
-  Preparació del terreny (tala d’arbres presents, retirada 

de vegetació, llaurat, subsolat profund).
-  Col·locació de canyes (per marcar les ubicacions dels ar-

bres, seguint el marc de plantació de 6 x 7 m).
-  Plantació (planta d’1 saba, certificada de qualitat provi-

nent dels seus vivers).
-  Adobat del terreny.
 
El cost total d’aquesta actuació va ascendir un total de 
8.000 € aproximadament (IVA inclòs). 

A banda d’aquesta actuació, es van fer unes prospeccions 
prèvies per permetre la valoració del terreny i poder fer 
l’anàlisi del sòl, i per part de la brigada municipal es va fer 
una primera regada a fons dels arbres la setmana de la 
plantació i la recollida i retirada de 3 camionets de brossa 
aflorada en el terreny de la plantació.
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Participació en el Congrés d’Art i Paisatge
Durant els dies 31 de març i 1 d’abril, el Vinseum va acollir 
la 8a edició del Congrés d’Art, Paisatge vitivinícola i Enotu-
risme, organitzat pel CEPVI i amb el suport institucional de 
l’Ajuntament de Subirats. Enguany, estava focalitzat en els 
paisatges de l’aigua. Hi havia dos grans temes centrals en 
les jornades del congrés: 

- l’aigua com a recurs de qualitat i autosuficiència al territori.

- patrimoni i art: la relació amb l’aigua a la Vegueria Penedès.

En el marc del darrer gran tema, durant el matí de la segona 
jornada, el tècnic de Turisme i la tècnica de Medi ambient de 
l’Ajuntament van participar al congrés fent una ponència re-
lacionada amb la Ruta de l’Aigua de Subirats i la seva relació 
amb el Camí del Riu.

Actuació de neteja ‘Let’s clean Europe’
Com a actes complementaris de la Festa del 
Medi Ambient i en motiu del ‘Let’s clean up 
Europe Day’, entre els dies 6 i 8 de maig hi va 
haver diverses accions de neteja de l’entorn 
natural (organitzades pels centres escolars del 
municipi, i també per Ordalencament), en les 
quals van fer una molt bona feina recollint una 
gran quantitat de residus que estaven abando-
nats al medi natural. 

En total es van recollir més de 300 kg de resi-
dus abandonats al medi! Des de l’Ajuntament 
agraïm a tothom qui va participar-hi la seva 
col·laboració.

Àrea de Territori
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HISENDA

L’ajuntament de Subirats presenta la liquidació del pressupost 2021
El Ple del passat 4 de maig va aprovar la liquidació del pres-
supost de la corporació de l’exercici 2021 un cop validada 
tota la documentació presentada als serveis econòmics de 
la Diputació de Barcelona. Aquest exercici 2021 s’ha tancat 
amb un romanent de tresoreria disponible de 326.862,78€, 
una dada que permet seguir complint les normatives pres-
supostàries i no haver de dependre de controls econòmics 
exteriors.

La situació econòmica de l’Ajuntament és bona, amb tots 
els indicadors en positiu, fruit del treball incansable entre 
regidoria i personal d’intervenció durant més de 10 anys, 

que han permès revertir una situació que en el món privat 
o familiar seria de fallida total.  Cal apuntar que el deute 
total de l’Ajuntament era proper als 2.000.000 € al 2011 i ac-
tualment es situa per sota dels 700.000€. A tenir en compte 
que aquesta recuperació econòmica s’ha dut a terme, en 
primer lloc, per la bona condició de la majoria de contri-
buents (Subirats és dels municipis amb la taxa de moro-
sitat més baixa) i, en segon lloc, sense deixar de prestar 
tots aquells serveis bàsics als nostres veïns, mantenint-los 
i millorant-los, així com donant-nos de noves infraestruc-
tures en tots els àmbits; gent gran, esportius, educatius i 
culturals.
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L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS PRESENTA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021

El Ple del passat 4 de maig va aprovar la liquidació del pressupost de la corporació de l’exercici 2021 
un cop validada tota la documentació presentada als serveis econòmics de la Diputació de 
Barcelona. Aquest exercici 2021 s’ha tancat amb un romanent de tresoreria disponible de 
326.862,78€, una dada que permet seguir complint les normatives pressupostàries i no haver de 
dependre de controls econòmics exteriors.
La situació econòmica de l’Ajuntament és bona, amb tots els indicadors en positiu, fruit del treball 
incansable entre regidoria i personal d’intervenció durant més de 10 anys, que han permès revertir 
una situació que en el món privat o familiar seria de fallida total.  Cal apuntar que el deute total de 
l’Ajuntament era proper als 2.000.000 € al 2011 i actualment es situa per sota dels 700.000€. A tenir
en compte que aquesta recuperació econòmica s’ha dut a terme, en primer lloc, per la bona 
condició de la majoria de contribuents (Subirats és dels municipis amb la taxa de morositat més 
baixa) i, en segon lloc, sense deixar de prestar tots aquells serveis bàsics als nostres veïns, 
mantenint-los i millorant-los, així com donant-nos de noves infraestructures en tots els àmbits; gent 
gran, esportius, educatius i culturals.

ANÀLISI ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI 2012-2021
Variació en 10 anys AJUNTAMENT DE SUBIRATS

2012 2021 VARIACIÓ %

Bancari + PIE 905.387€ 524.143€ -381.244€ - 42,08%

Deute amb CASSA, 

concessionària aigua municipal
846.211€ 153.990€ -692.221€ - 81,80%

TOTALS 1.751.598€ 678.133€ -1.073.465€ - 61,28%

17

Anàlisi endeutament a llarg termini 2012-2021 
Variació en 10 anys Ajuntament de Subirats
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El passat 31 de març de 2022 van entrar en vigor algunes novetats en la regulació del
bo social elèctric, adreçat a les persones vulnerables. 

Ampliació del col·lectiu de persones que se'n poden beneficiar

 
Els consumidors acollits al bo social abans de 31/03/2022 tindran dret només a
una pròrroga automàtica, un cop arribi el venciment del seu bo social actual.
Després, ho hauran de tornar a sol·licitar i, si continuen complint els requisits,
entraran en el circuit de les pròrrogues automàtiques indefinides. 

Novetats en el Bo Social Elèctric
 

OFICINA COMARCAL DE CONSUM
 

Comunicat Maig 2022

consum@ccapenedes.cat ccapenedes.cat/cita-previa Tel. 938 900 000 
C/ d'Hermenegild Clascar, 1. 08720 Vilafranca del Penedès

S’amplien els llindars de renda establint nous multiplicadors de l’IPREM, i els límits
de renda s’incrementen en 1 cop l’IPREM. Per tant, aquelles persones que hagin
sol·licitat el bo social elèctric abans del 31/03/2022, i els hagi estat denegat per
causes econòmiques, el poden tornar a sol·licitar, si entren en aquests nous marges
econòmics. 

S’inclouen els perceptors de l’Ingrés Mínim Vital (IMV).

El nou bo social es prorrogarà automàticament cada dos anys 

Els consumidors que sol·licitin el bo social a partir de 31/03/2022 no caldrà que
tramitin la renovació cada dos anys, com fins ara. La comercialitzadora
comprovarà automàticament cada dos anys si es continuen complint els requisits i, si
és així, el prorrogarà sense necessitat de petició de l’usuari. 

Es mantenen els descomptes extraordinaris

Es mantenen fins al 30/06/2022 els descomptes extraordinaris del 60% per a
consumidors vulnerables i 70% per a consumidors vulnerables severs. 

En cas de dubtes, consulteu-nos! Us podem ajudar en aquest tràmit. 
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Àrea de Serveis Generals
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Àrea de Ciutadania

3a edició de la Cursa de les Dones de Subirats
El passat diumenge 27 de març, més de 300 persones van 
participar en la cursa de la Dona de Subirats, que va trans-
córrer pels voltants del nucli de Can Rossell.

Volem donar les gràcies especialment a les voluntàries 
i voluntaris que van col·laborar desinteressadament en 
diferents tasques i especialment a Biciclisme Ordalenc,  
@biciclismeordalenc, al Club de Futbol Sala Ordal,  
@futbolsalaordal, a l’Agrupació de Defensa Forestal de 
Subirats, @adf-gifsubirats, i a totes les veïnes i els veïns del 
nucli de Can Rossell.

Gràcies a les aportacions de les inscripcions es van recap-
tar més de 600 euros, que van anar destinats a la funda-
ció Helia, @heliadones, associació feminista sense ànim de 
lucre formada l’any 2008 per un equip de professionals i 
voluntàries que ofereix acompanyament a dones que tra-
vessen processos de violència masclista.

Cursets de natació i aiguagim a les piscines de Subirats 2022
Un any més, tornem a realitzar els cursos de natació a les 
dues piscines d’estiu de Subirats, del 4 al 29 de juliol.

Podeu trobar-ne més informació a la web de l’Ajuntament 
http://www.subirats.cat/piscines-2022.

Podeu veure la galeria d’imatges al Flickr de l’Ajuntament 
de Subirats

                 

Del 18 de juny al 4 de setembre  
                                                          Horari de bany d’11.00 a 20.00h 

Preus Infantils (de 5 a 15 anys) Adults (de 16 a 64 anys) 
Entrada 1 dia 3.30€ 4.30€ 

Vals de 10 entrades 27€ 33€ 
Abonament  tota la temporada 41€ 45€ 

 

 
                                        

                                                                                                                          

Menors de 5 anys i a partir de 65 anys entrada gratuïta / En comprar 4 abonaments dins de la mateixa família, un dels 
abonaments (el de més baix cost) serà gratuït. 

Venda d’entrades, vals i abonaments al bar de la piscina. 
Es obligatori adquirir l’entrada o mostrar l’abonament de temporada per accedir a la zona de bany.   
  

PISCINES D’ESTIu SuBIRATS

Del 18 de juny al 4 de setembre 

Horari de bany d’11.00 a 20.00 h

Menors de 5 anys i a partir de 65 
anys, entrada gratuïta / En com-

prar 4 abonaments dins de la ma-
teixa família, un dels abonaments 
(el de més baix cost) serà gratuït.

Venda d’entrades,
vals i abonaments al 

bar de la piscina.
És obligatori adquirir l’entrada o 

mostrar l’abonament de tempora-
da per accedir a la zona de bany.

Preus Infantils (de 5 a 15 anys) Adults (de 16 a 64 anys)

Entrada 1 dia 3,30 € 4,30 €

Vals de 10 entrades 27 € 33 €

Abonament tota la 
temporada

41 € 45 €
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1a SubiRun a la Muntanya Rodona

Elaboració d’un pla d’igualtat en del món de l’esport local amb  
perspectiva de gènere, per a les entitats esportives de Subirats

Sortides mensuals 
de marxa nòrdica

El passat mes de maig es va iniciar un cicle de sis sortides 
de marxa nòrdica obertes a tota la ciutadania en general. 
Aquestes sortides estan pensades per donar continuïtat als 
tallers de marxa nòrdica iniciats a finals del 2021.

Hi podreu adquirir els conceptes bàsics en la iniciació a la 
marxa nòrdica i conèixer l’entorn del municipi de Subirats.

Us animem a participar-hi; en trobareu tota la informació a 
la web de l’ajuntament i a la resta de canals de comunicació 
municipal.

El passat diumenge 3 d’abril, a la 
urbanització Muntanya Rodona, els 
alumnes de l’institut d’ensenyament 
secundari Milà i Fontanals, com a tre-
ball de final de curs, van organitzar 
una cursa de muntanya de caràcter 
solidari, cursa de 10 km amb sortida 
i arribada a la Muntanya Rodona, i 
pujada al Crestabocs. Cursa molt 
ben organitzada per part de l’alum-
nat de l’IES Milà i Fontanals.

Les regidories d’Igualtat i d’Esports 
van impulsar un pla d’igualtat per a les 
entitats esportives del municipi, amb 
l’objectiu de realitzar una diagnosi i 
elaborar protocols de prevenció, detec-
ció i acció contra les violències sexuals 
de les entitats esportives del municipi. 
En el pla hi van col·laborar les entitats 
esportives CFS Ordal, UE Sant Pau, UE 
Subirats i CF Can Cartró com a enti-
tats d’esport col·lectiu del municipi, i 
una petita representació de dones que 
practiquen diferents esports no reglats.

Àrea de Ciutadania
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RACÓ DE LES ESCOLES

Escola Subirats (Lavern) 
matinal de teatre a l’escola Subirats

El passat divendres dia 22 d’abril, amb motiu dels actes cultu-
rals de la setmana de Sant Jordi a l’escola de Lavern, vam dur 
a terme una matinal de teatre, i us en volem fer cinc cèntims.

Què hi ha més cultural que el teatre…? Doncs poques coses…

I per això vam engegar aquesta proposta artística a l’escola, 
amb tot el suport dels nostres alumnes!

Vam pensar a fer petites adaptacions teatrals de contes co-
neguts per tots i totes. A més, creiem important que tots els 
nostres alumnes poguessin gaudir dels espectacles com a 
públic, però també participar en un dels muntatges. Així que 
vam dividir els cicles en dos grups cadascun, i cada grup va 
preparar la mateixa obra, adaptant-la a les seves necessitats 
o gustos. 

També vam convertir tot el pati de l’escola en un escenari 
teatral, més ben dit, en quatre escenaris, un per cicle. I les 
actuacions van ser en dues franges horàries, abans i després 
del pati, i d’uns 15 minuts de durada cadascuna. D’aquesta 
manera tots els alumnes van poder actuar en un torn i ser 
públic en un altre. 

Va ser una experiència molt divertida i enriquidora, ja que 
els alumnes no només van actuar, sinó que els dies previs, 
ells mateixos van crear les seves adaptacions teatrals i ells 
mateixos es van dirigir en els assajos, amb el suport continu 
dels mestres, és clar. Tots i totes van participar d’una manera 
o altra en la creació d’un muntatge.

Així doncs, cal felicitar-los per la feinada que van fer, i pel 
resultat, del qual estem molt cofois!

A continuació, us deixem una petita mostra visual de la nos-
tra matinal de teatre de Sant Jordi. Gaudiu-la!
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Escola El Montcau (Ordal) 

majuntes.R

Què és MaJuntes.R? Qui som?

MaJuntes.R és la cooperativa que vam formar els alum-
nes de cicle superior de l’escola El Montcau de l’Ordal. 
Majuntes.R neix de CUEME, que significa, a partir de 
les seves sigles, Cultura Emprenedora a l’Escola. Al llarg 
d'aquest any hem estat preparant activitats per crear pro-
ductes amb la finalitat de poder destinar el 10% dels bene-
ficis a l’ONG Team Seas.

Com es va formar?

Aquest curs se’ns va proposar si volíem fer el projecte com 
a model de petita empresa o de cooperativa. Conjunta-
ment vam decidir repartir la responsabilitat i triar la segona 
opció. 

Quin tipus de producte ofereix MaJuntes.R?

Els productes que nosaltres oferim són: pots d’espelmes, 
ampolles sensorials, bitlles, guardioles i porta llibres. Tots 
aquests tenen diferents preus i descomptes, no perdis 
l'oportunitat de poder-los comprar! 

Com són els nostres productes?

Aquests productes van ser escollits a partir d’una votació 
individual del grup classe. Es van fer diverses propostes i es 

van acabar escollint aquests. Són fets a mà i reciclats. Per 
nosaltres és important reciclar el material, ja que d’aquesta 
manera cuidem el planeta. Pensem que es contamina molt 
i es té poca cura per la natura i pel medi ambient, i això fa 
que els animals, i també persones, en surtin afectats.

A on es destinen els diners que es recapten?

Tal com s’ha comentat anteriorment, donarem el 10% de la 
recaptació a l’ONG de Team Seas. De cada euro que es doni 
a aquesta ONG es recollirà 1 kg de brossa del mar.

Què us ha semblat aquesta experiència?

Al principi vam veure que hi havia moltes coses a tenir 
en compte (els diferents departaments, ja siguin de pro-
ducció, de fotografia, de control de qualitat, etc.), així com 
també responsabilitats. Se’ns va fer difícil i una mica llarg 
gestionar-ho tot. Però, ara que ho tenim acabat, estem or-
gullosos del treball que hem fet i de la repercussió positiva 
que tindrà en el medi ambient.

El futur no és d’un sol ús, actua ara. Si cuidem la terra, la 
terra ens cuidarà.

Informació facilitada per l’escola El montcau.

Àrea de Ciutadania
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Escola Sant Jordi (Sant Pau d’Ordal) 
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La caseta dels ibers

Què bé! Per fi hem obert la caseta!

Els nens i nenes de cicle inicial de l’Escola Sant Jordi som 
els encarregats de cuidar, conservar i fer el manteniment 
de la caseta dels ibers que tenim al pati de l’escola. Per 
poder-nos organitzar millor hem repartit les diferents tas-
ques en grups, que són: arreglar el terra, fer-hi un foc, fer-
hi cortines, preparar estris de cuina, arrebossar-la i netejar 
i mantenir el sostre net.

Durant aquest curs, com que la caseta estava molt malme-
sa l’hem anat arrebossant tant per dins com per fora.

Per poder-la arrebossar necessitem preparar la barbotina, 
que és una barreja de sorra fina, palla i aigua. Un cop ja 
la tenim feta, mullem les parets i després amb molta cura 

anem escampant la barbotina amb el palmell de la mà, 
molt suaument i fent cercles.

Com que la caseta necessita un manteniment molt conti-
nu, aquests dies hem aprofitat per anar a buscar sorra per 
quan calgui tornar a arrebossar.

Quan entrem a la caseta és com si féssim un viatge en el 
temps que ens transporta a la seva època, això vol dir re-
crear i viure com ho feien els ibers. Utilitzaven àmfores per 
desar el gra o la beguda, forns per cuinar, estris de ceràmi-
ca o de fusta per menjar o caçar…

Ara, ja aprofitem les hores del pati per jugar i cuinar a la 
caseta!
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RACÓ DE LES LLARS D’INfANTS DE SuBIRATS

Al primer trimestre, amb el vist i plau de la Regidoria d’Ense-
nyament de l’Ajuntament de Subirats, l’equip directiu de les 
tres llars d’infants municipals va presentar un projecte a la 
Diputació de Barcelona i vam aconseguir 12.000 euros per 
poder destinar íntegrament a equipar les llars amb material 
d’estimulació sensorial per potenciar el desenvolupament 
integral dels infants.

Gran part d’aquesta subvenció s’ha utilitzat per dotar cada 
una de les llars de material basat en elements de llum, tex-
tures, so i moviment. I la resta s’ha utilitzat per comprar ma-
terial d’ús compartit entre les tres llars.

Els primers anys de vida dels infants són vitals per al seu 
desenvolupament cognitiu i una de les tècniques més efec-
tives per a aquest desenvolupament és l’estimulació senso-
rial. Hi trobem molts beneficis: es potencien les relacions 
entre iguals i amb l’adult, es creen climes d’exploració, inte-
racció, moviment i comunicació (verbal i no verbal), millora 
la coordinació i la concentració, estimula el pensament lògic 
i ajuda a anar acceptant diferents estímuls de l’entorn dels 
infants. Des de les llars d’infants de Subirats donem molta 
importància a l’adquisició d’aquest nou material per conti-
nuar oferint noves propostes als infants que els ajudin en el 
seu desenvolupament.

Aquest curs les llars d’infants de Subirats hem rebut una 
subvenció per comprar material multi sensorial

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

Com cada any tots els infants de les tres llars municipals 
ens reunim a la llar de Sant Pau per compartir moments de 
joc, aprenentatge i diversió. El casal d’estiu es durà a terme 
del 27 de juny al 22 de juliol. 

La proposta per a enguany és continuar amb la nostra ma-
nera de treballar, creant nous ambients d’aprenentatge que 
fomentin la relació i la comunicació. Seran espais pensats a 
partir de diferents propostes, tenint en compte les necessi-
tats dels infants i donant resposta als seus interessos.

En cadascun d’aquests espais els nens i nenes trobaran di-
ferents propostes de joc, així com també diferents materi-

als amb els quals podran experimentar, construir, obser-
var, descobrir, actuar, compartir, relacionar-se...

Àrea de Ciutadania
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PATRIMONI CuLTuRAL DE SuBIRATS

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

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

L’elaboració d’Inventaris de patrimoni local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural 
i natural d’un municipi concret i la seva valoració, cosa que permet establir mesures per protegir-lo i conservar-lo, així 
com planificar-ne la rendibilització social. 

Torrota de Can Pinya / Torre de Cal Pinya
uBICACIÓ
A 600 m al nord-oest del nucli de Torre-ramona, al vessant 
nord del turó de la Giramola.

Coordenades:

Latitud: 41.41999

Longitud: 1.82716

UTM Est (X): 401990

UTM Nord (Y): 4586045

CLASSIfICACIÓ 
Àmbit: patrimoni immoble

Tipologia: edifici

Estil/època: medieval

Segle: X-XV

Estat de conservació: dolent

Ús actual: sense ús

Titularitat: privada

dESCRIPCIÓ 
Estructura de planta quadrada (5 x 5 m aprox.) i una alçada 
d’uns 7 m. D’aquesta antiga torre tan sols resten conserva-
des, en estat molt precari, dues de les parets, que fan angle 
(NE), una part del mur sud, mig enrunat, i un altre llenç que 
arrenca de la paret est. Està totalment feta de tàpia, si bé 
conserva restes d’un arrebossat, segurament modern. Per 
la part interior les parets de l’edifici presenten una sèrie de 
cel·les disseminades, d’unes mides aproximades de 22 x 22 
cm, la major part de les quals tenen sortida a l’exterior i 
forma abotzinada; algunes amb una petita llosa de pedra a 
la part superior del forat.

Observacions: la torrota té adossat el mas homònim. Els 
seus habitants van fer servir la torrota com a annex agrí-
cola.

HISTÒRIA              
No es conserva cap notícia documental referent a la torre. 
El primer esment de l’existència d’aquesta torre el devem a 
José Serra Ciré, de Sitges, l’any 1965. La notícia propicià que 
el grup de recerques de l’Agrupació Excursionista Talaia, 
de Vilanova i la Geltrú (sobretot en Joan Virella), juntament 
amb Pere Giró i Romeu (l’aleshores Director de la Secció 
d’Arqueologia del Museu de Vilafranca), s’interessessin per 
l’edifici.

Existeixen fotografies que avalen que fins a principis dels 
anys 80 del segle XX se’n conservava tota la planta, excepte 
un tram de la paret NW, on hi devia haver la porta d’entra-
da, que ja estava en ruïnes. Els propietaris del mas proper 
de Can Pinya, però, derruïren les parets NW i sud per cons-
truir un corral tancat, existent encara avui. L’ús com a corral 
ha provocat que hi quedin restes de teulades i bigues a l’in-
terior, i petits coberts adossats a l’exterior.

Si bé les primeres hipòtesis adjudicaven un ús funerari 
romà a l’edifici (columbari), els darrers estudis (Rafel i Fon-
tanals, 1980) contradiuen aquesta versió, adduint que la 
tècnica i tipologia constructiva no és pròpia del món romà, i 
que les cel·les del mur són massa petites per contenir urnes 
cineràries amb ofrenes.

També cal fer esment de la troballa d’un fragment de cerà-
mica àrab, datada al segle XI, incrustada dins la tàpia, el que 
fa pensar que la torre tenia, en els seus inicis, una finalitat 
defensiva, que posteriorment passà a ser un colomer, o bé 
que des del principi combinés les dues funcions. P
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VIIIns Premis Castell de Subirats 

El passat dia 15 de maig va tenir lloc a la sala del Mirador 
del Castell de Subirats el lliurament dels vuitens Premis 
Castell de Subirats. 

Els Premis, que van néixer el 2014, només van deixar-se de 
celebrar el passat 2020 per causa de la pandèmia. Aquests 
guardons volen reconèixer les persones, col·lectius, enti-
tats i societats que es distingeixen pels seus triomfs, per 
les aportacions a la vida col·lectiva, que transcendeixen pel 
seu bon treball a les fronteres locals, així com aquells que 
divulguen el nom, la història i la vida del municipi. 

Així mateix, aquests Premis serveixen per posar en valor 
la cultura local, fomentant la conscienciació del valor que 
té el segell o marca ‘Subirats’ per a tots nosaltres. A l’acte 
va actuar el Trio Intermezzo, que van oferir peces que han 
marcat la banda sonora de moltes generacions, i finalment 
van interpretar, per concloure l’esdeveniment, el ‘Cant de 
la Senyera’. 

Els guardons eren peces originals de l’artista local Josep 
Massana, en els quals, sobre el nom de Subirats, es perfila 
la silueta del mateix castell de Subirats. A més es van lliurar  
les mencions, unes litografies originals del mateix artista.

Guardonat: Esplai Sol Naixent 

En primer lloc es va distingir amb el Premi Castell de Subi-
rats una entitat, l’esplai Sol Naixent d’Ordal. Una entitat 
fundada el 1996, que celebra el seu primer quart de segle. 
Aquest va néixer gràcies a l’impuls de molts veïns, entre 
els quals es va recordar Magí Vendrell i també la Parròquia 
d’Ordal, que van cedir el local per tal que l’entitat pogués 
tenir l’espai per desenvolupar la seva activitat. 

Pertany al Moviment de Centres d’Esplai Cristians. Un esplai 
que organitza activitats per als nens i nenes, amb la volun-

tat de transmetre valors com el compromís, la solidaritat, 
l’estima als altres. Però no només ha estat un esplai, sinó 
que al seu voltant s’hi han desenvolupat activitats culturals 
diverses, com el cant, classes de dibuix, teatre... 

També es va destacar la capacitat que ha tingut l’esplai de 
promoure l’associacionisme, de manera que diverses ge-
neracions d’ordalencs han passat de l’esplai a altres enti-
tats a mesura que s’han anat fent grans: a l’associació juve-
nil Ordalencament, a l’Ateneu Ordalenc... 

Guardonat: Florenci Ortín

Enguany, el veí guardonat ha estat en Florenci Ortín, mecà-
nic de professió, molt vinculat a la vida cultural i associati-
va del municipi, sobretot de Sant Pau d’Ordal. Des que va 
arribar al municipi que ha destacat sempre pel seu com-
promís i la seva predisposició a ajudar en actes i activitats. 
Especialment destacat per la seva participació activa en les 
campanyes de l’Assamblea Nacional, en defensa de la llen-
gua i del país.

Però també ha destacat per la seva perseverança en la rei-
vindicació de les inquietuds dels veïns i veïnes del municipi. 
Sobretot, important ha estat la perseverança en la recla-
mació de la rotonda a la N-340. Des del 2007 que ha estat 
implicat en la plataforma de veïns i veïnes sota la pancarta 
amb el lema ‘Prou accidents, volem la rotonda ja!’. Un mo-
viment que el 2017 va tornar a agafar força i que durant 
aquests tres anys ha vetllat perquè finalment sigui una re-
alitat. 

Menció: ballets d’Ordal

A les mencions dels Premis Castells de Subirats es van re-
conèixer Montse Ibáñez, Montse Sorribas i Anna Díaz, ve-
ïnes d’Ordal, per la seva trajectòria en l’ensenyament dels 
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Cicle de Cultura de Suport als Ateneus  

En la sortida de la situació de crisi sanitària per la pandè-
mia, l’Ajuntament de Subirats ha anat treballant un cicle de 
cultura per ajudar els ateneus, després d’aquests anys de 
tancament de les activitats culturals. 

El cicle vol oferir les diverses disciplines de les arts escèni-
ques, des d’humor a teatre i música, com a mitjà de pro-
moció de la cultura als ateneus del municipi. Aquest va ce-
lebrar la seva estrena a Ordal el passat 24 d’abril a l’Ateneu 
Ordalenc. L’espectacle Absenta, amb Quimet Pla i Núria So-
lines, va fer un repàs per la poesia catalana des de l’humor 
i per mitjà del teatre. 

Properament s’aniran anunciant les dates de les actuaci-
ons a la resta dels ateneus del municipi, sempre comptant 
amb la col·laboració de les juntes dels ateneus i centres cul-
turals. L’objectiu d’aquest cicle és el poder sumar un acte 
més al calendari dels diferents ateneus, així com també do-
nar-los a conèixer i fomentar que els veïns de tots els nuclis 
puguin gaudir de la cultura arreu del municipi. 

Sant Jordi a Subirats
Un any més, des de la Regidoria de Cultura i d’Ensenyament 
es van lliurar els llibres als nens i nenes de les escoles i llars 
d’infants de Sant Pau d’Ordal, Lavern i Ordal. També es va 
fer el tradicional lliurament de les roses al personal i resi-
dents de les llars El Cenacle i la Font Santa. 

Sant Jordi és una diada per celebrar la cultura i la llengua. 
La festa més emblemàtica de Catalunya, en què el llibre i la 
rosa tenen el protagonisme. 

A més, la diada va ser la data de l’acte dedicat als nens i 
nenes del municipi, que  es va celebrar al local social de  
Casablanca, on el grup vilafranquí Rovell d’Ou va oferir una 
versió teatralitzada i participada de la llegenda de Sant 
Jordi. La representació tenia tots els elements de la llegen-
da, tant la princesa, com Sant Jordi i la rosa. 

ballets d’Ordal. L’any passat van fer 40 anys més 1 que 
any rere any han estat dedicades a l’assaig dels ballets. La 
Montse Sorribes, nascuda a Ordal, i la Montse Ibáñez, que 
hi va fer vincles familiars, o l’Anna Díaz, que hi estiuejava 
des de petita, van implicar-s’hi des dels primers anys, en 
què assajaven davant l’església parroquial d’Ordal. Encara 
recorden quan acompanyaven des del poble d’Ordal fins 
a l’església els nens per a l’assaig, com si fos una excursió. 
Més tard, van assajar a la sala de l’Ateneu, i finalment, a la 
pista poliesportiva. 

Els ballets d’Ordal tenen la particularitat, a diferència de 
les cercaviles de Lavern i Sant Pau d’Ordal, on també par-
ticipen els nens i nenes, que són estàtics, i es ballen sobre 
l’empostissat de la pista. Són balls, alguns, molt genuïns 
d’Ordal, com la Tirotitaina, el Virolet o el ball dels casca-
vells. A causa de la pandèmia, van decidir esperar un any, 
quan fessin quaranta anys i un més al capdavant dels as-
sajos del ballets, per acomiadar-se com cal al pregó que 
van pronunciar a la festa major d’Ordal de l’any passat. 

Menció: Rosa Noya

Finalment, es va reconèixer la tasca de la Rosa Noya, amb 
una menció. Molt vinculada al teixit associatiu del poble 

de Sant Pau d’Ordal, va ser vetlladora de la llar d’infants 
des dels primers ajuntaments democràtics, quan l’Ajun-
tament no tenia capacitat per entomar aquest servei als 
més menuts del municipi. Va engegar el servei per ajudar 
les famílies del municipi, en aquells anys en què canviaven 
les dinàmiques socials, i les dones s’incorporaven al mer-
cat laboral, com abans no s’havia produït. No sense difi-
cultats, va posar-hi molts esforços perquè a Subirats po-
guéssim arribar a tenir el model que tenim, amb les tres 
llars d’infants. En va ser directora fins que la Carme Ros, 
d’Ordal, en va agafar el relleu. Una etapa, com va recordar 
en el pregó que enguany va pronunciar a la festa major de 
Sant Pau d’Ordal, plena d’il·lusió i molta empenta, pel fet 
de treballar per al municipi, tenint cura dels infants dels 
pobles de Subirats.

Avui molts d’aquells nens i nenes que van passar per la 
llar durant aquells anys, ja son pares i mares, i tant a Sant 
Pau d’Ordal, com al dia del castell hi van voler ser per arro-
donir aquest homenatge a una trajectòria de servei a les 
llars d’infants del municipi; gràcies al qual podem estar-ne 
orgullosos, de poder oferir servei de llar d’infants avui, 
tant a Ordal, com a Lavern, i a Sant Pau d’Ordal, aquesta  
amb dues aules. 
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Ajut a la població victima del conflicte armat a ucraïna per mitjà 
del fons Català de Cooperació al Desenvolupament

L’Ajuntament de Subirats és soci de l’entitat Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. Aquesta entitat és una or-
ganització formada per ajuntaments catalans i altres orga-
nitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i 
mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost 
a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de 
solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

La invasió i el bombardeig d’Ucraïna per part de l’exèrcit rus, 
la situació de guerra oberta al territori ucraïnès i la seva pos-
sible extensió a l’àmbit regional ha desencadenat un context 
de crisi humanitària aguda.

Els enfrontaments intensos en algunes zones d’Ucraïna, el 
nombre de víctimes civils i els danys a les infraestructures 
crítiques provoquen greus conseqüències humanitàries a la 
població. Les hostilitats en curs també continuen interrom-
pent les cadenes de subministrament locals i l’accés als ali-
ments, medicaments i altres articles bàsics. A la zona de con-
flicte, la seguretat i el lliure exercici de drets de la població 
civil no estan garantits i això ha generat desplaçats interns 
i persones en cerca de protecció internacional als països 
veïns, violència contra la població civil i una crisi humanitària 
al cor d’Europa. 

La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la 
resolució no violenta dels conflictes, tal com va mostrar de 
manera massiva a les campanyes de solidaritat amb Bòsnia 
davant del conflicte dels Balcans ara fa 30 anys, de les ma-
nifestacions de la Plataforma Aturem la Guerra davant de la 
guerra d’Irak 20 anys enrere, o de les mobilitzacions a favor 
de l’acollida de refugiats derivada de la crisi humanitària pro-
vocada per la guerra de Síria el 2015.

En un context de patiment extrem de la població civil, es fa 
necessari atendre les necessitats humanitàries agudes de les 
persones víctimes del conflicte armat a Ucraïna. Per això, el 
Fons Català de cooperació va fer una crida als ajuntaments i 
institucions supramunicipals a sumar-se a donar suport a la 
població afectada per la guerra.

El passat mes de març, per acord de Junta de Govern, es 
va aprovar de participar econòmicament en el projecte del 
Fons Català de Cooperació ‘Suport a la població víctima del 
conflicte armat a Ucraïna’, amb un import de 1.800 euros, 
que correspon a la meitat de la partida que hi ha destinada 
a campanyes d’emergència i a la cooperació al desenvolu-
pament.

PARTICIPACIÓ CIuTADANA

Projecte ‘Safareig de Sant Pau d’Ordal’
El Projecte Safareig de Sant Pau d’Ordal, ideat per l’equip de 
treball Millora’t –Àngels Cererols i Montse Bueno–, a petició 
de l’Ajuntament, ha consistit a dinamitzar cognitivament i 
emocionalment un conjunt d’estratègies destinades a re-
unir dades en relació amb un dels antics safareigs, com a 
espai físic i de socialització.  

Una sessió inicial oberta al públic general va permetre si-
tuar geogràficament, però també culturalment, històrica, 
social i emocional, una època en què anar a rentar la roba 
al safareig era allò habitual.

Com a conseqüència d’aquesta primera trobada es va esta-
blir un grup de treball constituït per persones que, per edat, 
podien aportar el seu testimoni, de manera que s’elaborés 
un document que fos útil per al posterior projecte arqui-
tectònic. Així mateix, s’ha comptat des del primer dia amb 
l’assistència a les sessions de treball de l’arquitecta, Alba 
Duran, encarregada d’aquest apartat eminentment tècnic.

Al llarg de les sessions quinzenals, s’han abordat els dife-
rents elements cabdals al voltant del safareig: bàsicament, 
la roba, l’aigua, els estris de neteja, els pous, la higiene de 
l’època i l’espai de relació femení que representava el safa-
reig. També s’hi ha afegit el testimoni de dues dones més 

grans que les membres habituals de l’equip, i per tant, més 
familiaritzades amb la tasca de rentar al safareig. Aquestes 
dones les han entrevistat al seu domicili.

A més, s’ha fet una prospecció sobre el terreny –instada per 
l’arquitecta–, que ha posat de manifest la relació entre 2 
dels safareigs del nucli urbà i la importància en molts as-
pectes del camí físic que enllaça l’un amb l’altre.

La mancança d’evidències físiques actuals de l’antic safareig 
ens empeny a buscar una fórmula de treball que permeti 
aprofundir en la simbologia dels elements. Tot desenvolu-
pant un treball cognitiu i emocional s’arriba a la plasmació 
d’un fet que, seguint una ‘línia del temps’, deixa constància 
que:

- de l’escassetat de roba d’aquells anys passem al malbara-
tament de roba actual.

- de l’abundància de l’aigua d’abans arribem a l’escassetat 
d’aigua dels nostres temps.

El nostre agraïment a les persones que hi han participat 
amb el seu testimoni i a la professional del projecte arqui-
tectònic.

Àrea de Ciutadania
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L’Ajuntament publica les bases i convocatòria per als ajuts del 2022

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

• Ajuts individuals de material escolar, llibres i sortides
Termini: del 2 al 22 de maig 

• Ajuts d’arranjaments a les llars i ajudes tècniques
Termini: del 16 juny al 16 setembre
 
• Ajuts per a la pràctica esportiva
Termini: de l’1 al 18 de setembre 

• Ajuts pel transport escolar no obligatori
Termini: del 19 de setembre al 10 d’octubre

• Ajuts per a transport a centre de dia, hospital de dia i 
centre de dia de salut mental
Termini: fins al 2 de desembre 

La informació detallada de cada ajut i els models de sol-
licitud per demanar-los els trobareu al web municipal, 
www.subirats.cat/ajuts-i-beques 

Àrea de Servei a les Persones

BENESTAR SOCIAL

GENT GRAN

Exposició de torretes al Subirats en flor

Arran del Dia de la Dona (8 de març), es va dur a 
terme el taller de pintar torretes, un acte artístic i 
significatiu, el qual permetia fer aflorar la creativi-
tat de totes de les participants.

En aquestes torretes s'hi van plantar flors, com a 
acte metafòric de la cura de cadascuna de nosal-
tres, i s’hi va escriure un desig, pensat per a totes 
les dones. És per això que en aquest dia tan es-
pecial, com és el Subirats en Flor, vàrem voler fer 
l'exposició d'aquestes torretes, per poder gaudir 
de la dedicació i creativitat de les participants de 
Subirats. I fou tot un èxit!  

 

Ampliació de l’horari de les sessions
d’estimulació cognitiva a Can Rossell

En les sessions d’estimulació cognitiva que es realitzen als 
diferents nuclis de Subirats es treballen la memòria, les fun-
cions executives (planificació, anticipació, flexibilitat cogni-
tiva, etc.), l’atenció i concentració, entre d’altres, i són molt 
profitoses i enriquidores. Però és cert que, al nucli de Can 
Rossell, degut al nombre d’assistents i l’òptima participació, 
s’ha vist la necessitat d’augmentar mitja hora més les sessi-
ons per poder oferir un millor servei. Per tant, l’horari actu-
alitzat és els dilluns de 15.30 a 17 h. 
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Les xerrades de benestar personal

El passat dilluns 16 de maig, al local Subigran d’Ordal, va 
tenir lloc la xerrada ‘Omplir de vida els anys, i no al revés’, 
la qual forma part d’un cicle de xerrades de benestar per-
sonal destinat a la gent gran, a càrrec del psicòleg Martí 
García. 

La sessió fou molt participativa i enriquidora, i va desem-
bocar en diferents reflexions i conclusions mitjançant la 
realització de diverses dinàmiques i la projecció de vídeos.

JOVENTuT

Engega un nou projecte per a joves relacionat amb esports: 
Esport en Xarxa!

Esport i Joventut s’uneixen per crear un nou projecte dirigit 
a joves de tot el municipi. A partir del proper 4 de juny, cada 
dissabte al matí es proposarà una activitat de caire ludico-
esportiu. Les activitats seran diverses i variades cada set-
mana, igual com la ubicació. La intenció és anar variant tant 
de tipologia d’activitat com de nucli dins el terme municipal 
de Subirats. D’aquesta manera serà rotatori i donarem les 
mateixes oportunitats a tots els joves per poder participar. 
L'objectiu del projecte és crear vincle i cohesió entre els 
joves del municipi i fer xarxa mentre fem esport. Totes les 
activitats són gratuïtes, excepte l’activitat ‘estrella’ del mes, 
i estaran dinamitzades per un monitor (o més). El calendari 
de les activitats es farà públic per xarxes socials a mitjans 
del mes anterior, de manera que es deixarà un marge de 
dues setmanes per inscriure-s’hi. 

Per poder participar s’ha de:

• Ser resident del municipi de Subirats. 

• Tenir entre 12 i 21 anys.

•   Apuntar-se a les activitats del mes següent abans del dia 
30 de cada mes per mitjà del formulari que s'enviarà i es 
publicarà per xarxes socials.

• Assistència mínima a 2 activitats/mes.

•  Hi ha una activitat estrella al mes. Aquesta serà gratuïta en 
el cas d'assistència completa a totes les activitats del mes; 
si no és el cas, tindrà un cost simbòlic de 5 €, que caldrà 
abonar el mateix dia de la jornada.

La comunicació amb els joves inscrits o amb les famílies (en 
cas de joves menors de 16 anys) es farà a través d’un canal 
de Whatsapp o bé per correu electrònic. Per a més infor-
mació de la iniciativa podeu contactar a: Whatsapp: 628 264 
481 / correu electrònic: joventut01@ccapenedes.cat / Insta-
gram: @subiratsjove

Àrea de Servei a les Persones
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El tast jove de productes de Subirats, tot un èxit!
El passat 26 de març es va organitzar un tast de vins i pro-
ductes propis de Subirats dirigit al jovent del municipi i co-
marca. Dinamitzat per les noies de Caram Caram, el ma-
ridatge va ser tot un èxit. Vora una trentena de joves van 
poder gaudir d’aquesta proposta tan original i pròpia del 
territori. Participants i organitzadores van quedar molt sa-
tisfets de la jornada i amb ganes de repetir. 

 

formació en igualtat de 
gènere i llenguatge inclusiu al 

personal de l’Ajuntament

La Regidoria d’Igualtat ha organitzat una formació per al 
personal administratiu de l’Ajuntament, per promoure un 
ús inclusiu del llenguatge i conèixer alternatives creatives 
per a les xarxes socials, els actes, les publicacions, els parla-
ments, els documents interns o l’atenció al públic. 

La tècnica de promoció d’Igualtat de Gènere, la periodista 
subiratenca Rosa Vendrell, va impartir la formació al per-
sonal administratiu aportant documents físics per analit-
zar-los amb mirada de gènere: diaris, setmanaris, revistes, 
cartells, butlletins, etc. 

Els ajuntaments són les administracions més properes a la 
ciutadania i la manera de comunicar-nos és molt important. 
Ens va plantejar com volem tractar la qüestió de gènere:  
utilitzem el masculí com a genèric i ‘neutre’? Fem el clàssic 
‘ell/a’? La formació proposava superar aquestes dues ma-
neres d’enfocar el gènere amb propostes més creatives. 
Un exemple: com ens adrecem a les persones que viuen al 
municipi? En masculí genèric seria ‘veïns’; en llenguatge no 
sexista: ‘veïns/es’, ‘veïns i veïnes’, ‘veïnes i veïns’. La tercera 
opció és una proposta inclusiva, fent ús de la riquesa del 
llenguatge, de forma planera i sense artificis: ‘veïnat’, ‘po-
blació’, ‘gent’, ‘habitants’, ‘persones’, ‘ciutadania’. La meto-
dologia d’aquesta formació ha estat molt participativa i la 
formadora ens va ‘redecorar’ el saló de plens amb imatges 
de referents femenins, que van fer companyia durant un 
matí al retrat de l’estimada Neus Català.

formació sobre diversitat 
afectiva sexual i de gènere 

El personal del Servei d’Igualtat del Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès, a petició de l’Ajuntament, ha impartit aquesta 
formació per a tots els regidors i regidores. 

El dissabte 19 de març, els regidors i regidores de l’Ajunta-
ment de Subirats van participar en una sessió de formació 
bàsica sobre diversitat afectiva sexual i de gènere i de co-
neixement de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir 
els drets del col·lectiu LGTBI.

Aquesta acció està prevista en el Pla Comarcal LGTBI del 
Consell Comarcal i té com a objectiu  conèixer el deure d’in-
tervenció dels regidors i regidores en cas de discriminació 
cap a les persones del col·lectiu LGTBI. Moltes de les acci-
ons del Pla Comarcal LGTBI estan orientades a dotar els 
responsables dels ens públics dels coneixements necessa-
ris en aquesta àrea per tal que puguin actuar en cas de 
discriminació cap a les persones del col·lectiu.

En el curs de la formació es va abordar la importància 
d’aplicar polítiques transversals en matèria d’igualtat de 
gènere i d’inclusió de la diversitat afectiva sexual i de gène-
re, i la necessitat que aquestes polítiques s’incloguin dins 
l’agenda política de les diferents regidories, no només la 
Regidoria d’Igualtat. L’Ajuntament de Subirats és el primer 
de la comarca que ha sol·licitat al Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès aquesta formació bàsica i gratuïta per als seus 
electes.
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Racó de les entitats

Casa família El Cenacle

Benvolgudes lectores de la revista Tot Subirats,

En aquest breu article volem informar-vos, com sempre, 
de la realitat de la Casa Família El Cenacle i de la vida dels 
nostres residents, en el context actual, definit per una 
gran incertesa en els vessants econòmic, sanitari i social, 
que afecta sobre manera les entitats del tercer sector, 
que a Catalunya en la seva gran majoria són fundacions 
petites, que a més sempre s’han caracteritzat per priorit-
zar, tal com determina la Llei de fundacions, de revertir 
els seus possibles guanys vers el col·lectiu que atenen o 
a elements que facilitin les tasques de les seves treballa-
dores.

En aquests moments, ens trobem amb un tercer sector 
amb una realitat molt difícil i complexa que s’arrossega de 
fa molts anys i que en aquests dos anys s’ha agreujat mol-
tíssim:

-  Un greu problema d’infrafinançament per part dels go-
verns responsables, en relació amb la sanitat, l’àmbit re-
sidencial i el sistema educatiu, que són els tres pilars del 
tercer sector i de l’estat del benestar.

-   Una greu mancança de professionals, que marxen a l’es-
tranger per l’etern problema dels sous baixos i de la falta 
d’estabilitat laboral.

-  Un procés de reformes en els camps de l’educació, la salut 
i l’àmbit residencial que ha implicat una reducció de cos-
tos per a l’administració i ha deixat desguarnit i empobrit 
el tercer sector.

-  L’impacte de la Covid en aquests àmbits del tercer sector 
ha estat gravíssim, amb residències buides, impacte psi-
cològic brutal entre els professionals (metges, infermeres, 

auxiliars), eliminació dels pagaments d’ajudes relaciona-
des amb la gestió de la Covid i un model de tractament 
d’aquesta malaltia com un procés gripal.

Per part dels professionals implicats, nosaltres estem fent 
un plus de treball des de fa molts anys, però no podem ob-
viar que amb la crisi econòmica provocada per la crisi ener-
gètica, el poder adquisitiu dels professionals, ja amb sous 
minsos, està caient en picat.

Creiem que els reptes del Cenacle i de les fundacions o en-
titats del tercer sector en els propers 5 anys són:

-  Incrementar els estàndards de qualitat en l’atenció a les 
persones de les quals tenen cura.

-  Forçar en la mesura de les seves possibilitats les adminis-
tracions a signar un pacte de suport envers el tercer sec-
tor, al qual estiguin vinculades les institucions municipals, 
les diputacions, el Govern de la Generalitat i les patronals 
i forces sindicals del sector.

-  Exigir l’increment de sous als professionals i de finan-
çament de les places públiques, així com l’increment 
d’aquestes per reduir la despesa familiar i dels avis en el 
sosteniment del sistema assistencial.

Com podran veure a les fotografies que adjuntem, estem 
intentant per tots els mitjans i amb molt pocs recursos que 
les persones que atenem gaudeixin de la seva vellesa, des-
prés de tota una vida de treball. Per a nosaltres val la pena 
el repte, però, som una societat prou avançada per enten-
dre que si perdem l’estat del benestar, perdem un actiu 
clau per a una societat democràtica?

Informació facilitada per Casa Família El Cenacle 
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Celebració de la diada de Sant Jordi 
a la Residència fontsanta

Representem la llegenda de Sant jordi

El passat 23 d’abril, la Covid-19 no ens va permetre assistir 
a la fira de Sant Jordi, a la qual habitualment anàvem, i la 
climatologia tampoc ens ho va posar fàcil. Per aquesta raó, 
vàrem fer el teatre dins les nostres instal·lacions per cele-
brar la diada.  

És una de les festes que més ens agrada celebrar per tal de 
poder mantenir les nostres tradicions. Per això, al llarg de 
la tarda es va fer la representació de la llegenda, amb l’ajut 
i col·laboració de totes les persones que viuen a la residèn-
cia.  

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

fem un pica-pica al pati de la residència

Durant el matí del dia 24 d’abril, les condicions meteoro-
lògiques van ser més favorables i ens van permetre poder 
realitzar un vermut a la zona exterior de la residència apro-
fitant el bon dia que feia. Els dies anteriors havíem ambi-
entat i decorat l’espai per a l’ocasió, per tal de fer-lo més 
acollidor. 

Tot i les restriccions establertes per la pandèmia, els usua-
ris van poder gaudir d’una estona agradable, en la qual van 

rebre les roses que l’Ajuntament de Subirats ens havia pro-
porcionat. Se’n van regalar una a cada resident, els quals 
es van mostrar molt contents i agraïts pel detall.   

La Covid-19 ens ha privat de moltes de les coses que ha-
bitualment podíem fer, però intentem vetllar pel benestar 
dels nostres residents tot portant una vida tan normalit-
zada com sigui possible, sense oblidar-nos d’adoptar les 
mesures de seguretat adequades per garantir-los el dret 
a la salut.  

Informació facilitada per la Residència fontsanta 
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El menjador del Montcau, premiat pel seu compromís amb 
l’alimentació saludable i de quilòmetre zero
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L’escola El Montcau ha rebut el certificat ‘Denominació de 
Qualitat Bo, Sa, D’aquí’ que impulsa el grup de comunica-
ció Taelus amb l’objectiu de promocionar els menjadors 
escolars saludables i de quilòmetre zero i, alhora, apropar 
artistes coneguts del panorama musical del territori als es-
pais de lleure dels centres educatius compromesos amb 
l’alimentació sostenible i de proximitat. El lliurament del 
diploma va tenir com a ambaixador el grup musical Xiula, 
que va lliurar el certificat a la directora i les representants 
de l’AFA.

El grup musical Xiula va oferir un petit concert als infants i 
va respondre les preguntes que havien preparat per conèi-
xer la seva trajectòria musical.

Enguany, el projecte ‘Bo, Sa, D’aquí’ ha rebut unes 600 sol-
licituds d’escoles d’arreu de Catalunya per validar els seus 
menús i la procedència del menjar, de les quals prop d’una 
cinquantena ha rebut el diploma que certifica que compleix 
els requisits de sostenibilitat, proximitat, producte ecològic 
i cuina tradicional catalana.

“Portem dos anys a l’escola Montcau. És un projecte que 
ens agrada molt perquè és una escola verda que encaixa 
amb la nostra filosofia de menjadors escolars”, ha explicat 
el propietari de Core Restauració, Jacob Corral, qui ha afe-
git: “Fem uns menús que aprofiten els productes frescos 
de temporada, amb peix de la llotja d’Arenys dues vegades 
al mes, carn de proximitat i verdures i fruites de pagesos 
dels voltants”.

A Core Restauració saben la importància que té per al pla-
neta la sostenibilitat, per això aquesta aposta als nostres 
menjadors escolars. Oferim un menú molt saludable, sos-
tenible, ecològic i equilibrat.

La nostra missió és que el nostres nens i nenes mengin el 
millor, sa, bo i equilibrat. I sobretot, que ho gaudeixin!

Informació facilitada per Core Restauració, SL

Racó de les entitats
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Companyia de teatre EnObres

Corria l’any 2005 quan una colla d’amics ens vam decidir a 
fer teatre. Al poble des de sempre que s’ha fet teatre inter-
mitentment, i per aquella època no hi havia ningú que en 
fes. Així va néixer la Companyia Teatral EnObres de Lavern. 
Catalans a la romana va ser la primera obra i la vam estre-
nar el 2006.

Des de llavors que, any rere any, fem comèdies que en-
tretinguin un públic familiar que és molt fidel i entregat. 
També fem cubanades, i recreacions històriques quan ens 
ho demanen, com vam fer pels 1.100 anys del Castell de 
Subirats.

L’any 2017 vam encetar una nova etapa de col·laboració 
amb l’AECC, l’associació de Vilafranca que lluita contra el 
càncer. Han sigut quatre anys dedicant la recaptació de la 
darrera funció a aquesta associació. És una vessant social 
molt gratificant per a tots nosaltres. Enguany, però, amb la 
dissolució de la secció vilafranquina de l’AECC, hem decidit 
destinar la nostra aportació social a la Fundació Josep Car-

Valoració molt positiva del Campus tecnificació de Setmana Santa
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reras per lluitar contra la leucèmia. A més, enguany, la nos-
tra obra també ha servit per denunciar una altra xacra soci-
al sovint amagada: la violència de gènere. Teràpia al Chester 
és una comèdia que, sota els riures i la broma, amaga un 
fons de denúncia molt potent. Doblement satisfets!

Informació facilitada per Lluís Capellades, EnObres

Després de dos anys amb restriccions per la pandèmia per 
fi es va poder fer un campus tecnificació de Setmana Santa 
tal com el tenim pensat, i va superar totes les expectatives, 
amb més de 50 participants. Una de les activitats que es 
van dur a terme va ser una excursió a Sant Pere Molan-
ta perquè els nens poguessin tenir una experiència en un 
camp de gespa natural, i per primera vegada també es va 
dur a terme tecnificació especialitzada de porters.

L’entusiasme i la implicació dels jugadors i jugadores va ser 
el tret característic de les jornades. Un dels dies va ploure 
i tots es van quedar mullant-se per completar un torneig 
intern que havien organitzat els monitors.

Arrenquem motors amb el Campus tecnificació d’estiu
En aquests moments ja s’està preparant el Campus d'estiu, 
se n’han obert les inscripcions i fins ara ja s’ha superat el 
nombre d’inscripcions de les anteriors edicions. Les excur-
sions i activitats que es duran a terme seran com les dels 

anys anteriors i això serà un gran atractiu per als jugadors i 
jugadores a l'hora de venir.

L’equip d’aleví se’n va de torneig a Andorra
Per primera vegada, la Unió Esportiva Subirats participa a 
la Copa Andorra, un torneig de futbol base al qual van ser 
convidats, i l’equip d’aleví han sigut els escollits per partici-
par-hi. És un torneig d'un cap de setmana en el qual partici-
pen equips de renom de tot Catalunya.

Canvis en l’estructura coordinativa del Club
L'any vinent hi haurà un canvi en l'estructura coordinativa 
del club. S’està treballant per poder mantenir aquesta evo-
lució tan positiva del club. L’objectiu és continuar creixent 
i intentar millorar perquè el Subirats creixi i sigui un club 
referent a la comarca, no només pels resultats sinó pels 
valors esportius que caracteritzen el club i que intenta in-
culcar als seus jugadors.

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 2 FEBRER
1.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL 27 
D’OCTUBRE I L’EXTRAORDINARIA DEL 22 DE DESEMBRE DE 2021.
Després de posar-la en consideració dels assistents a la sessió, l’ac-
ta de la sessió assenyalada queda aprovada per UNANIMITAT DE 
TOTS ELS GRUPS.

2.- APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 01/2022_ EXP 
2022_140.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

4.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’ESCOLA BRESSOL.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

5.- APROVAR L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL EMPLEATS 
PÚBLICS I CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS PER 
L’ANY 2022, EN ATENCIÓ A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS 
DE L’ESTAT.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

6.- RACTIFICAR L’ACORD DE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA MAN-
COMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS, EXP. 2021_2293.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 
i s’aprova per DUES ABSTENCIONS DEL GRUP APS-CUP-AMUNT, I 
NOU VOTS A FAVOR, DELS GRUPS PSC, ERC-AM I JUNTS PER SUBI-
RATS.

7.- INICIAR EXPEDIENT PER A LA DECLARACIÓ DE LA ‘CAPELLA DE 
LA MATERNITAT DE LA MARE DE DÉU DELS CASOSTS’ COM A BÉ 
CULTURAL D’INTERÈS LOCAL. EXP. 2022_61
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

8.- RESOLDRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ 
INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’UN ASCENSOR EXTERIOR A LA PASSAREL·LA D’ORDAL I SOL-
LICITAR NOU TEXT REFÓS EXP. 2021_584.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

9.- DONAR COMPTE DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL A 1 DE 
GENER DE 2021. Tots els regidors se’n donen per assabentats.

10.- NOMENAR ELS NOUS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DETEC-
CIÓ, VALORACIÓ I SEGUIMENT DEL PROTOCOL PER A LA PREVEN-
CIÓ, DETECCIÓ I ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ 
DE SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL O IDENTITAT DE GENERE DE L’AJUN-
TAMENT DE SUBIRATS. EXP.2021_2489
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE DES 
DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES DEL NÚM. 
322/2021 FINS AL NÚM. 12/2002, AMBDÓS INCLOSOS, DEL LLIBRE 
TELEMÀTIC. Hi ha hagut un error a l’hora d’incorporar els decrets 

dels quals calia donar compte; en el proper ple tornarem a donar 
compte dels decrets 322/2021 FINS AL NÚM. 12/2022. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 2 DE MARÇ
1.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 2 
DE FEBRER DE 2022. 
Després de posar-la en consideració dels assistents a la sessió, l’ac-
ta de la sessió assenyalada queda aprovada per UNANIMITAT DE 
TOTS ELS GRUPS.

2.- APROVAR L’EQUIPARACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES ALS EMPLE-
ATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN CAS D’INCAPACI-
TAT TEMPORAL PER CONTINGÈNCIES COMUNES I ACCIDENTS DE 
TREBALL.
Un cop conclòs el debat, s’acorda per UNANIMITAT deixar la pro-
posta d’acord DAMUNT LA TAULA.

3.- MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS, I CREAR UNA PLAÇA I 
EL LLOC DE TREBALL D’ENGINYER MUNICIPAL.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

4.- RESOLDRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM DE SUBIRATS CONSISTENTS EN LA MODIFI-
CACIÓ DELS ARTICLES 415 I 416 DE LA NORMATIVA RELATIUS ALS 
CELLERS EXP. 2021_858
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

5.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL NOU TEXT DEL PLA DE MILLORA 
URBANA PMU-6 ‘MIRADOR DE LES CAVES’ EXP. 2021_594
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

6.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’AS-
CENSOR A LA PASSAREL·LA D’ORDAL, AIXÍ COM LA RELACIÓ DETA-
LLADA DE BÉNS I DRETS A EXPROPIAR. EXP. 2021_584
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per SIS ABSTENCIONS DELS GRUPS JUNTS PER SUBIRATS I 
PSC, I CINC VOTS A FAVOR, DELS GRUPS ERC-AM I APS-CUP-AMUNT.

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC EN DEFENSA DEL CÀNON DE RESI-
DUS A CATALUNYA.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per CINC ABSTENCIONS DEL GRUP JUNTS PER SUBIRATS, 
I SIS VOTS A FAVOR DELS GRUPS PSC, ERC-AM I APS-CUP-AMUNT.

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC SOBRE LA SENTÈNCIA DEL 25% DEL 
TSJC I DE SUPORT I ADHESIÓ AL MANIFEST DE
SOMESCOLA.CAT.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
s’aprova per CINC ABSTENCIONS DEL GRUP JUNTS PER SUBIRATS, 
I SIS VOTS A FAVOR DELS GRUPS PSC, ERC-AM I APS-CUP-AMUNT.

10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE DES 
DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES DEL NúM. 
322/2021 FINS AL NÚM. 48/2022, AMBDÓS INCLOSOS, DEL LLIBRE 
TELEMÀTIC. 
Tots els regidors se’n donen per assabentats.
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Europa ha entrat en una cruïlla històrica de canvis. El model 
d’equilibris geoestratègics entre els països a l’entorn de la Unió 
Europea i la Federació Russa ha entrat en crisi. Europa reclama 
l’estabilitat i la seguretat que ofereix l’OTAN, allunyant-se de la 
inestabilitat de les polítiques exteriors del president rus. Des de 
la invasió russa d’Ucraïna, ja són tres els països que han demanat 
l’ingrés a l’Aliança Atlàntica. El valor que ha demostrat el poble 
ucraïnès en resistir els embats de l’exèrcit rus ha posat contra 
les cordes els equilibris existents entre Europa i Rússia, i segura-
ment, de la mateixa manera que la crisi sanitària viscuda, també 
ens ha fet reflexionar molt sobre el nostre model econòmic, i les 
dependències que des de fa anys hi ha establertes. 
Malgrat això, però, cal dir que la resposta tant de la Unió Europea 
com dels estats i països del continent ha estat immediata i no 
decisiva. L’ajut, ja sigui en forma d’acollida, com de diners, com 
de material, ha estat important per contribuir a la defensa de la 
sobirania de l’estat ucraïnès. Fet que demostra que malgrat els 
reptes que té plantejats la Unió, que en són molts, els valors fun-
dacionals encara són vigents, i es posen de manifest en aquesta 
situació tan crítica de la guerra i de la forta frenada econòmica 
que ha vingut al darrere. 
I a casa nostra, a Catalunya i a Subirats, també la resposta hi ha 
estat. Al llarg d’aquests mesos, com a municipi hem coordinat les 
accions necessàries per acollir d’emergència les famílies que han 
arribat. No només l’allotjament, també la solidaritat ha mogut els 
veïns a contribuir amb roba, menjar i utensilis de primera neces-
sitat per a la vida d’aquestes persones. Des del grup municipal, 
volem posar en valor i felicitar a tots aquells veïns i veïnes del 
municipi, així com el conjunt del ple del consistori, que de seguida 
va facilitar la capacitat per reaccionar davant les necessitats que 
hi ha hagut. 

Més política i menys judicis
Novament hem de manifestar el rebuig a les decisions dels jutges 
que acaben marcant l’agenda política del govern central a Cata-
lunya. Per una banda, com ja hem reiterat sovint, la reivindica-
ció de l’escola en català és i ha de ser més ferma que mai. S’han 
preocupat molt de denunciar la vulneració de drets dels alumnes 
castellanoparlants, però els tribunals, i la inspecció del Ministeri 
d’Educació, no han vigilat els incompliments en centres a Catalu-
nya de la Llei d’educació de Catalunya, en la qual es marca el cata-
là com a llengua vehicular a l’escola. No ens cansarem de repetir 
que les polítiques lingüístiques a Catalunya no han de passar per 
la interpretació dels jutges, sinó que cal tornar al consens sobre 
la llengua catalana a l’escola que durant molts anys han firmat 
i defensat partits com el PP i el PSC, no alineats amb els partits 
independentistes. 
I per altra banda, durant aquests mesos en què les eleccions a 
Castella i Lleó van obligar el govern de Pedro Sánchez a pospo-
sar la taula de diàleg, mentrestant s’han descobert les escoltes 
als telèfons mòbils, no només de líders independentistes sinó de 
la primera autoritat del país, el president de la Generalitat. Amb 
l’excusa que els proporciona aquest marc mental de l’amenaça 
que comportava, suposadament, per a la integritat de l’Estat, el 
referèndum de l’1 d’octubre; novament utilitzen mecanismes 
allunyats de la política i del diàleg, per tal de fixar la seva agenda. 
No tot s’hi val en política, i encara menys l’espionatge en la vida 
privada de les persones que estan, eventualment, en l’exercici 

d’un càrrec electe, ni de qualsevol persona, ni la vida privada de 
les seves famílies. Aquesta barra lliure que practiquen i a la qual 
ens tenen acostumats algunes instàncies de l’administració de 
l’Estat ja no es pot escudar en la defensa de la integritat de l’Estat, 
si això comporta la vulneració de drets fonamentals. 
Realment, a cada episodi que es descobreix a l’Estat sobre la seva 
manera de fer, hi ha més dificultat per avançar en la via de diàleg 
que prediquen alguns. Perquè hi hagi diàleg, hi ha d’haver volun-
tat. Però aquesta voluntat serà més evident quan per part d’uns 
i altres es parli a la ciutadania amb un tarannà més franc i adult, 
lluny de gesticulacions i simbolisme. Més política i menys judicis. 

Els reptes com a municipi 
Gairebé a la recta final del mandat, creiem necessari posar sobre 
la taula dos dels reptes més importants que té el municipi, sobre 
els quals cal que com a veïns i veïnes hi pensem, perquè com 
a conjunt, com a Subirats, puguem trobar la manera d’encarri-
lar-los i posar-hi remei; això amb tot, conscients de la dificultat 
que tenen tots dos. 
En primer lloc, s’està notant un increment de les deixalles aban-
donades allà on no toca deixar-les. Aquest incivisme de llençar 
voluminosos al costat dels contenidors dels nostres carrers, per 
exemple, o de plàstics barrejats, comporta que els costos del ser-
vei s’incrementin per a l’Ajuntament. En un municipi conegut per 
fer molt correctament la recollida selectiva, no ens podem per-
metre posar pals i dificultar una tasca que és responsabilitat de 
tots, pensant en un demà on els nostres fills i filles han de viure 
en un municipi net i digne. 
Val la pena que ens hi aturem a pensar i que facilitem al màxim 
la tasca de reciclatge. Amb tot, cal felicitar, com ja he dit, a tots els 
veïns i veïnes que separen bé. I en tot cas, aquells que no ho fan, 
o llencen voluminosos al carrer o al costat dels contenidors, que 
siguin conscients del que comporta per a l’administració pública 
en forma de més despesa, d’haver de triar-los i portar-los al seu 
lloc. Una despesa que es podria dedicar a altres serveis o políti-
ques, ja fos per afavorir més la conservació del nostre paisatge, 
els nostres camins o l’atenció a les persones. 
I l’altre gran repte que tenim plantejat està relacionat també amb 
el medi. Diferents causes han portat la població de senglars a 
augmentar els darrers anys. L’increment de la superfície de bosc 
i dels conreus afavoreix que disposin de més espais d’hàbitat i 
més aliment, i el creuament de la raça autòctona amb porcs viet-
namites ha acabat de reblar el clau. 
Des de fa anys que s’està treballant en la recerca de solucions a 
aquest problema, que afecta els veïns dels nuclis més propers 
als boscos, i cada vegada més també, els dels nuclis situats a les 
zones planeres del municipi. I no només comporta perill per el 
trànsit a les carreteres i camins, sinó que també afecta les collites 
dels fruiters, així com la vinya. 
És per això que de moment la solució més immediata és la d’aug-
mentar les batudes i col·laborar amb els caçadors, facilitant al 
màxim la seva tasca. També els pagesos han hagut d’invertir re-
cursos i temps a protegir les seves collites. Així, des de l’admi-
nistració es dona suport especialment en la comunicació, per tal 
que les batudes afectin el mínim les activitats esportives, culturals 
o recreatives. És per això que és bo aprofitar aquest espai per 
també fer pedagogia sobre la necessitat de tenir en compte els 
reptes que tenim com a municipi. 

La guerra d’ucraïna i la solidaritat 
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tims 30 anys. Considerem inadmissible la intrusió dels tri-
bunals per regular el model i la política educativa del país. 
Són els professionals de l’educació, i no els juristes, qui han 
de garantir les competències lingüístiques dels alumnes. 
Tots sabem que el català està en retrocés en tots els àm-
bits, i segons els informes dels Departament d’Educació hi 
ha un 28% d’alumnes que no fan servir mai o gairebé mai 
el català a l’escola.

Des d’ERC Subirats hem presentat dues mocions al ple de 
l’Ajuntament per condemnar aquests dos fets, i queda molt 
evident que el ‘confl icte català’ no s’ha resolt quan el presi-
dent del govern espanyol diu al Congrés dels Diputats tex-
tualment: “La diferència en política territorial entre el PP i 
el PSOE és que vostès enviaven piolins a Catalunya, mentre 
nosaltres hi enviem la selecció espanyola de futbol”. Doncs 
aquest és el nivell de respecte i de presa de pèl als catalans 
que, cada vegada més, no volem formar part d’aquest Estat 
espanyol, governi qui governi allà.

Fixant-nos més en el nostre territori, el govern de la Gene-
ralitat presidit per ERC ha començat el desplegament dels 
Serveis Territorials a la Vegueria Penedès, tal com es va 
comprometre en campanya electoral. Vuit departaments 
tindran seu a Igualada (Vicepresidència, polítiques digitals i 
territori, i Salut), Vilanova (Educació i Economia), Vilafranca 
(Acció climàtica i agenda rural, i Cultura) i el Vendrell (Drets 
socials i Empresa). Es fa un pas en la reivindicació històrica 
de reconeixement i equilibri territorials, i s’accelera la pro-
ximitat de l’Administració a la ciutadania. 

Apropar la Generalitat al Penedès comportarà tenir en 
compte el territori i donar resposta a la singularitat del Pe-
nedès. És un reconeixement al pes demogràfi c, a l’activitat 
i el paisatge vitivinícola i l’aportació de la Vegueria Penedès 
al conjunt del país.

Aquests dies s’ha destapat el cas d’espionatge il·legal més 
massiu de la història, el conegut com a Catalangate. Ho ha 
publicat el laboratori canadenc Citizen Lab, que estudia els 
controls d’informació que afecten la seguretat d’internet 
i que amenacen els drets humans. Almenys 65 persones 
vinculades al moviment independentista han estat infecta-
des pel programa anomenat Pegasus, i aquest només és a 
l’abast dels estats. El més greu és que també s’ha espiat pe-
riodistes, advocats, familiars i amics, en un atac fl agrant als 
drets més fonamentals: el dret a la privacitat, a la llibertat 
d’expressió i de reunió i el dret a la igualtat en la participa-
ció política.

Se’ls ha espiat per les seves idees polítiques, talment com si 
haguessin comès algun delicte o fossin terroristes, fet total-
ment reprobable en una democràcia consolidada com ens 
repeteixen contínuament que diuen que són. 

El passat 19 d’abril se’n va constituir una comissió d’in-
vestigació al Parlament Europeu i aquest fet situa l’Estat 
espanyol al nivell d’Hongria, Polònia i Turquia, estats que 
atempten de manera constant els drets fonamentals i són 
investigats per les seves mancances democràtiques. Al Con-
grés dels Diputats, el PSOE s’hi va negar i va votar en contra 
de la creació de la comissió d’investigació. La dimissió de 
la directora del CNI no resol la crisi, ja que no s’ha permès 
la desclassifi cació dels secrets ofi cials, ni es garanteix que 
l’espionatge hagi acabat. 

Per tant, denunciem la persecució política i judicial arran de 
l’1 d’octubre del 2017, fet que demostra que el desafi ament 
a l’estat va ser real i que caldrà noves estratègies, noves 
aliances, molta intel·ligència col·lectiva i ser molts més per 
preparar-nos per a un nou desafi ament en el futur. 

Un altre front on la repressió s’ha obert camí ha sigut la 
sentència del TSJC sobre el 25% de castellà a les escoles. 
Aquesta sentència és una atac al model d’immersió lingü-
ística, que ha sigut el model de més consens social dels úl-

RETALLANT DRETS SENSE VERGONYA
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D’ALCARRÀS A SuBIRATS, ENERGIES RENOVABLES AL MuNICIPI

El juny del 2021 ja vam fer un article que alertava del risc 
d’instal·lació de grans parcs fotovoltaics. Des d’aleshores 
s’està treballant per evitar-ho i poder contribuir a la transi-
ció d’una manera ordenada i no imposada.

No obstant això, segons l’Institut Català de l’Energia, per tal 
d’assolir els objectius de descarbonització, a Catalunya es 
necessita que un 2,5% de la superfície sigui utilitzada per 
instal·lacions de generació d’energia (solar, fotovoltaica). Si 
portem aquesta dada a cada municipi, la proporció podria 
ser d’un 3% o fins i tot superior, es parla d’arribar a un 5%. 
Per això ens preguntem: què representa un 3% de superfí-
cie a Subirats?

El municipi té una superfície de 5.600 hectàrees. Si fem el 
càlcul directe, això representa que a Subirats caldria des-
tinar un mínim de 170 hectàrees de sòl a instal·lacions 
d’energia renovable (1 ha = 10.000 m2). Si tenim en compte 
que a Subirats aproximadament el 3% de territori està ur-
banitzat, aquesta superfície és equivalent a l’ocupació de 
tots els pobles i polígons actuals. Si es passés a un 5% la 
superfície seria d’unes 260 ha, una cobertura que en tots 
els casos generaria un gran impacte. Però, dit d’una altra 
forma, per arribar a les 170 ha, hauríem de cobrir de foto-
voltaiques l’equivalent a 10 polígons com el de Can Bosch o 
9 polígons com el de Can Bas.

Cal assumir que la crisi climàtica i del carboni, i del model 
basat en el creixement, ens portarà canvis en la forma de 
vida i també en l’entorn. Mantenir els nivells de consum ac-
tuals és insostenible i ja fa temps que sabem que cal un ‘de-
creixement’, si pot ser controlat. Com proclama Serge La-
touche, estem davant del dilema ‘decreixement o barbàrie’.

També cal tenir clar que les plaques solars són un recurs, 
però no aporten aliments ni faran possible el canvi per si 
mateixes, per això calen mesures d’estalvi energètic com 
ara:

a) Aïllament tèrmic d’habitatges i edificis (estudis d’eficièn-
cia energètica, ajudes per millorar tancaments, parets, co-
bertes...).

b) Substitució de gasoil per biomassa (municipi i particu-
lars).
d) Aprofitament d’energia solar en teulades (habitatges, 
equipaments, activitats econòmiques). Aquí, cal destacar 
que són molts els veïns i veïnes que ho estan fent.
e) Suport a pràctiques agrícoles i ramaderes que capturen 
CO2 en comptes d’alliberar-lo, adoptant pràctiques com el 
cas de l’agricultura regenerativa i altres.
f) Facilitació i promoció del transport públic, i reducció de la 
mobilitat no obligada.
g) Aplicació de mesures i campanyes per un canvi d’hàbits 
en favor de l’estalvi de recursos materials, energètics i de 
transport.

Ens preguntem també si els municipis que hem mantingut 
a ratlla la urbanització i tenim boscos i camps que poden 
ser grans actius en el segrest de carboni atmosfèric, que ja 
suportem servituds com l’autopista, l’AVE o les línies d’alta 
tensió, hem d’assumir el dèficit i les ineficiències energèti-
ques del nostre país, i en especial de l’àrea metropolitana 
de Barcelona. Té sentit que Subirats posi el doble d’hectàre-
es que Vilafranca, quan la població és 12 vegades inferior? 
Potser podem assumir una part d’aquesta desproporció, 
però quin és el límit? 

I a part del límit, basant-nos en quin model. Podem con-
centrar en una part del territori totes les instal·lacions de 
renovables posant el terreny a disposició de grans empre-
ses d’inversió que portin l’energia a Barcelona o hem d’op-
tar per un model més repartit, d’instal·lacions amb menor 
impacte, que s’integrin en una matriu de paisatge divers i a 
l’abast d’inversions a petita escala de les quals ens en bene-
ficiem també els nuclis de Subirats.

La nostra aposta és clarament cap a aquest segon model 
a petita escala, repartit, integrat i limitat, i acompanyar la 
producció de renovables amb mesures d’estalvi i decrei-
xement. Posar de manifest que ja estem suportant altres 
servituds urbanes i que no acceptem ni el 2,5 ni el 3%, sinó 
que nosaltres decidim.
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Som en un món cada vegada més volàtil i canviant. El con-
flicte de la invasió pert part de Rússia a Ucraïna ho demos-
tra. L’Ajuntament de Subirats ha sabut actuar amb cele-
ritat preveient l’arribada de refugiats ucraïnesos, per tal 
de poder donar-los un acolliment com menys traumàtic 
millor. I així ha estat.

No s’ha de treure pit sobre qui ha fet més o menys en 
aquest tema. Tots el grups representats a l’Ajuntament 
s’han implicat per poder donar una bona acollida a aques-
tes persones.

L’Agrupació Socialista de Subirats creu que aquest és el 
camí. Desde la nostra responsabilitat dintre de l’equip de 
govern municipal, fem el possible perquè tots el que hi 
viuen i són al nostre municipi puguin si més no rebre una 
resposta al més aviat millor i amb les eines i capacitats de 
les quals podem disposar als problemes que puguin sor-
gir. Fent especial ressò als refugiats, gent gran, col·lectius i 
persones vulnerables. Això comporta una gran tasca i de-
dicació per mirar que no es quedi ningú fora. És evident 
que som un municipi petit i que el nostre pressupost no 
pot arribar a on ens agradaria, però dins de les nostres 
possibilitats, s’estan atenent les necessitats de les perso-
nes esmentades.

Creiem que no ens hem de centrar i gastar les nostres 
energies amb coses que són fora del nostre abast i que 
nosaltres no podem ni tenim poder de decisió. Hem de 
centrar tots els nostres esforços i mitjans dels quals dispo-
sem en el veïns i veïnes del nostre municipi.

També detectem un augment de l’incivisme. Aquest inci-
visme malmet béns municipals. Els que ho fan, perjudi-
quen tots el veïns i veïnes de Subirats, perquè tot això és 
propietat comuna de tots i totes. Representa un cost, el 
qual es podria destinar a altres actuacions en benefici del 
municipi si no es donés aquest greu problema.

Sí que és veritat que l’Ajuntament administra i pren cura 
d’aquests béns; però el cost de les reparacions o substi-
tució del material ens repercuteix a tots els veïns i veïnes.

Nosaltres creiem en una convivència sana entre tots i 
totes els que formem aquest petit gran municipi que és 
Subirats, i tret d’aquests que tenen per costum fer coses 
incíviques, a Subirats som un model de convivència i tole-
rància. 



43

juny 202293

A
G

E
N

D
A

 D
’A

C
T

IV
IT

A
T

S

Agenda d’activitats

JUNY
Caps de setmana de juny, juliol i 
agost
De 9 a 14 h – Mercat del Préssec 
d’Ordal a Sant Pau d’Ordal 

4 de juny
De 8 a 11 h – Sortida de marxa nòr-
dica des de Can Cartró
De 10 a 12 h – Esport en xarxa. Pre-
sentació i torneig multiesportiu a la 
pista poliesportiva d’Ordal
De 17 a 20 h – Portes obertes de 
l’esplai Sol Naixent a Ordal 
A les 18 h – Festival EVA. Especta-
cle familiar a càrrec de Mon Mas al 
Rebato
A les 21.30 h – Correfoc 50è aniver-
sari Diables de Sant Pau 

7 de juny
A les 17 h – Última sessió d’escrip-
tura creativa, a càrrec del psicòleg 
Martí Garcia a la sala polivalent del 
Centre Agrícola de Sant Pau d’Or-
dal

11 de juny
De 10 a 12 h – Esport en xarxa. Mar-
xa nòrdica ‘Descobrim Subirats’ al 
camp de futbol de Can Cartró

13 de juny
A les 17 h – Xerrada del psicòleg 
Martí Garcia adreçada a la gent 
gran al local de Can Batista 
A les 17.30 h – Inici dels entrena-
ments per participar al Torneig in-
fantil de Futbol 7- Copa Penedès TV 
– Gran Premi Consell Comarcal, al 
camp de futbol de Sant Pau 

17 de juny
A les 20 h – Presentació-concert del 
19è Festival Música a les Vinyes. 
Actuació de Carolina Alabau i Èlia 
Bastida al Celler Carol Vallès

18 de juny
De 10 a 12 h – Esport en xarxa. 
Multiesports al camp de futbol de 
Sant Pau 
A les 12.30 h – Festival EVA. Espec-
tacle per a públic adult a càrrec 
d’Héctor Urién a la Font Clara de 
Lavern 

19 de juny
Festa de la Gent Gran al Restaurant 
Sol i Vi 

Del 24 al 26 de juny
Festa Major de Lavern 

25 de juny
De 10 a 14 h – Esport en xarxa. 
Iniciació a l’escalada al Castell de 
Subirats

Del 27 de juny al 22 de juliol
Casal d’estiu de les llars d’infants 
municipals 

JULIOL
Caps de setmana de juny, juliol i 
agost
De 9 a 14 h – Mercat del Préssec 
d’Ordal a Sant Pau d’Ordal 

Del 27 de juny al 22 de juliol
Casal d’estiu de les llars d’infants 
municipals 

Del’1 al 3 de juliol
Festa major de Can Batista 

2 de juliol
Sortida de marxa nòrdica des de 
Sant Pau d’Ordal

2 i 3 de juliol
Torneig infantil de Futbol 7 – Copa 
Penedès TV – Gran Premi Consell 
Comarcal, a Vilafranca del Pene-
dès, amb la participació de l’equip 
de Subirats

Del 4 al 29 de juliol
Cursets de natació a les piscines 
municipals 

9 de juliol
A les 21 h – Sopar de final de curs 
de l’esplai Sol Naixent a Ordal 
A les 22 h – Concert d’havaneres a 
càrrec de Mar Endins al Castell de 
Subirats  

16 de juliol
Cicle de cultura als ateneus.  

Actuació a càrrec de Guillem Esta-
della a l’Ateneu de Lavern 

Del 22 al 24 de juliol
Festa major de la Urbanització Can 
Rossell 

23 de juliol
A les 22.30 h – Primer concert del 
19è Festival Música a les Vinyes. 
Actuació de Manel Fortià, Marc Mi-
ralta i Xavi Torres a Torre-ramona

Del 29 de juliol a l’1 d’agost
Festa major d’Ordal 

30 de juliol
A les 22.30 h – Segon concert del 
19è Festival Música a les Vinyes. 
Actuació de Cobla Marinada, Pere 
Martínez, Vicens Martín i David Do-
mínguez a Torre-ramona

AGOST
Caps de setmana de juny, juliol i 
agost
De 9 a 14 h – Mercat del Préssec 
d’Ordal a Sant Pau d’Ordal 

Del 29 de juliol a l’1 d’agost
Festa major d’Ordal 

SETEMBRE 
4 de setembre
Passejada Viu la verema a Subirats 

5 de setembre
Inici del curs escolar a Subirats 

10 de setembre
Sortida de marxa nòrdica des de 
Can Rossell

16 de setembre
Cicle de cultura als ateneus. Actua-
ció a càrrec d’Upuntu al local social 
de la Urbanització Casablanca 



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) 

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
Lloc: plaça Subirats, Sant Pau 
d’Ordal  
Organitza: Ajuntament de 
Subirats i Associació de 
Productors del Préssec d’Ordal

Concert-vermut amb “La 
fresca”
Hora: 12.30 h Lloc: plaça Subirats, 
Sant Pau d’Ordal

13
festival EVA. TartaRelena

T L’entrevistaotSubirats

Arseni Alsina Ventura

Arseni Alsina Ventura, nascut 
l’any 1938 a Cal Ton Surià de 
Ca l’Avi, a la casa on sempre 
ha viscut. És casat amb l’Eva 
Albert Soler, té una filla, l’Eva, 
i és avi del Rafel i la Laura

Va néixer en plena guerra civil. Els pares 
es deien Arseni i Conxita. El seu pare era al 
front i per això a ell li van posar el mateix 
nom, perquè no sabien si el pare tornaria. 
Finalment, després de moltes dificultats, 
perquè va caure ferit a l’altre bàndol, va tor-
nar, però amb una cama tallada. 

“Li van posar una cama de fusta, s’hi va 
acabar trobant bastant còmode. Alesho-
res a casa no entrava cap cèntim. El pare 
buscava feina al poble, però no en va tro-
bar, i va ser a la masia La Cuscona, a un 
parell de quilòmetres de Ca l’Avi, que n’hi 
van donar. Hi havia d’anar a peu.”

Cap als dos anys l’Arseni començà anar a 
escola, la tenia al costat de casa. L’escola 
era mixta. La seva primera feina, que la feia 
alguns dies la setmana i durant dos anys, 
combinant-la amb l’escola, li va venir als 
deu anys, quan en Joan Gibert de cal Janes li 
va proposar fer anar una roda de bicicleta 
per fer aire perquè el foc del taller mecànic 
cremés més; als catorze anys acabà el col-
legi i va anar a treballar amb el seu pare 
a la masia La Cuscona, portant de quinze 
a vint litres de llet a Sant Sadurní en bici-
cleta cada dia, fins que tant el pare com 
ell ho van deixar; hi va estar uns cinc anys. 
Poc després, a proposta d’una tieta, entrà a 
treballar a un escorxador a Barcelona i s’hi 
va quedar durant quinze anys. Al cap d’un 
temps, es comprà el seu primer cotxe, un 
Citroen furgoneta. 

“Mentre, a casa tiràvem endavant dues 
vinyes a rabassa i una de pròpia. Recordo 
quan era jove que el temps de collir raïm 
era molt de sacrifici i molts pocs cèntims. 
Anàvem amb el carro amb portadores 
cap a la vinya a collir. El macabeu el ve-
níem, el portàvem a Sant Sadurní amb 
uns còvens alts de vímet. Amb el xarel·lo 
fèiem el vi a casa i també el veníem, ens 

el venien a buscar amb bots. A casa hi 
venien veïns que no tenien premsa, a 
fer la premsada. Hi havia molta harmo-
nia. I durant el temps de la sega, tothom 
tenia sembrat, se’n feia molt aleshores. 
Segàvem a mà, tothom tenia la seva era, 
i batia a casa seva. Era molt bonic però 
molt pesat, feia un sol que espantava 
la terra. A les vinyes s’hi feien bancals i 
s’hi sembraven patates, cigrons, monge-
tes. Al juny i juliol segàvem el sembrat, 
a l’agost batíem, al setembre collíem el 
raïm. I a les cases hi havia bestiar, co-
nills, gallines, pollastres. Eren èpoques 
molt sanes, curioses i bones. 

De petit, jugàvem a cartrons (eren cai-
xes de llumins desfetes) al carrer i a pi-
lota. M’havia agradat molt jugar a futbol. 
A Ca l’Avi hi havia hagut un equip, però 
no teníem camp, anàvem a jugar al Pla. 
També havia jugat amb l’equip de La-
vern. El dia de Rams el jovent anàvem 
als tres torrents a buscar branques de 
pi i desfilàvem en processó cap dins del 
poble fins arribar al carrer on fèiem una 
rodona i ho celebràvem. Era molt bonic. 
Recordo també la vinguda de la Mare 
de Déu de Fàtima; els homes grans, tant 
els que eren creients com no, van enra-
mar tot el poble, de dalt a baix, tot amb 
rames de pi i d’àlber, tothom hi va parti-
cipar. Va ser tot un esdeveniment. A Ca 
l’Avi teníem molt d’èxit quan organitzà-
vem festes, molt d’èxit! Fèiem tres dies 
de festa major i tres dies de festa per 
Carnaval, i cada diumenge, ball. Venia 
molta gent de fora. Llogàvem molt 
bones orquestres i érem l’únic poble 
que no fèiem pagar entrada per al ball.” 

De joventut, anaven a peu a l’Aplec del Pa 
i l’Empenta, a Montserrat a peu i tornaven 
amb tren, a l’Aplec de Llinda, el dilluns de 
Pasqua. Recorda també que anaven als 
Tres torrents a banyar-se i a pobles veïns 
a ballar els diumenges. “Tinc molt bons 
records d’aquelles èpoques.”

“Als vint-i-set anys, em vaig casar amb 
l’Eva, ens hem estimat i avingut molt 
sempre. Ella treballava a l’ambulatori 
mèdic de Vilafranca i jo també hi vaig 
treballar durant trenta anys. Alhora, 
dos matins a la setmana, treballava a la 
‘tossinera’ Cal Canalets, a Sant Sadurní. 
I als hiverns també anava a matar ‘tos-
sinos’ per les cases de Ca l’Avi i rodalies, 
primer, m’ajudava el pare, després hi 
anava sol. Tot plegat, fins als seixanta-
cinc anys, que em vaig jubilar. 

Quan em vaig jubilar em vaig comprar 
un ruc català, el Pepito. Anava per les 
escoles de la comarca i de fora a ense-
nyar-lo, el Consell Comarcal em pagava 
la gasolina. Vam participar en una edi-
ció de la fira del Subirats Tasta’l i també 
sortia al pessebre vivent de Ca l’Avi, fins 
que es va morir. Vaig disfrutar molt amb 
ell. També he muntat un museu d’eines 
antigues del camp al garatge de casa, on 
també hi tinc una col·lecció de cerveses 
de vidre de molts països.

He tingut un ‘punt flac’ a la vida, que ha 
sigut comprar cotxes; n’he tingut vint: 
vuit seats, sis citroens, cinc nissans, i un 
peugeot.”

Va ser quatre anys membre de la Junta de 
la Gent Gran del Consell Comarcal, cinc 
anys del Subigran de Subirats, deu vegades 
president de la Junta del Centre Cultural de 
Ca l‘Avi. També va ser regidor de l’Ajunta-
ment durant un temps. 

“Ara, amb vuitanta-tres anys, no demano 
res més que tranquil·litat, bons aliments 
i bones companyies.”

L’Arseni diu que la vida no es pot canviar, 
que ha canviat en si; diu que ara la gent 
potser viu més bé que abans, però no hi ha 
la mateixa harmonia, recorda quan sorti-
en al carrer i entre el veïnat es preguntaven 
si els faltava alguna cosa. “Ara no, la gent 
agafa el seu cotxe i ja està. Seria bonic 
poder recuperar una miqueta l’ambient 
d’abans.” 


