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Dades d’interès

MUNICIPI

Emergències _________________________________ 112
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

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 – OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
Plaça de l’1 d’Octubre, s/n – 08739 Sant Pau d’Ordal (Subirats)
Telèfon: 93 899 30 11. c/e: subirats@diba.cat
Horari dies laborals: de 9 a 14 h. Els dies 24 i 31 de desembre l’Ajuntament 
restarà tancat.
Horari dissabtes: de 9 a 13 h (només visites concertades i registre 
d’entrada). Del 15 de juliol al 31 d’agost, tancat.

ALTRES SERVEIS I HORARIS
Serveis socials (amb cita prèvia – T. 93 899 30 11)
Dilluns, dimecres i dijous de 9 a 14 h – treballadora social
Dilluns de 9 a 14 h – educador social

Servei d’acollida estrangeria (amb cita prèvia – T. 93 899 30 11)
Dijous de 9 a 13 h

Dinamitzadora de la gent gran (amb cita prèvia – T. 680 15 88 70) 
Dimarts de 9 a 14 h

Servei d’esports (amb cita prèvia – T. 93 899 30 11)
Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h

Servei de joventut (T. 628 26 44 81) 
Ordal – dilluns i divendres de 16 a 20 h
Sant Pau d’Ordal – dimecres de 16 a 20 h

Àrea de Territori (amb cita prèvia – T. 93 899 30 11)
Arquitecte (sòl urbà) – dijous de 10 a 13 h
Arquitecte (sòl no urbà) – dilluns de 10 a 13 h
Aparellador – dimarts i divendres de 10 a 13 h
Enginyer – divendres de 10 a 13 h
Tècnica de medi ambient – dijous i divendres de 10 a 13 h

Oficina de Turisme (T. 93 899 34 99)
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h. Diumenge i festius de 10 a 14 h 
Dilluns tancat
Pàgina web: www.turismesubirats.cat

Consultoris mèdics
Sant Pau d’Ordal – dilluns i divendres de 9 a 12.30 h. T. 93 899 33 61
Ordal – dimarts i dijous de 9 a 12.30 h. T. 93 817 90 86
Lavern – dimarts i dijous de 9 a 12.30 h. T. 93 899 42 67

Deixalleria (T. 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)
Dimarts de 9 a 12.30 h
Servei d’atenció telefònica: 93 122 73 33. Oficina virtual www.cassa.es

Jutjat de Pau (amb cita prèvia – T. 93 899 30 11)
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 10.30 h

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

Àngels Pinyol
Regidora de poble: Can Batista i Sant Pau d’Ordal
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 (adjunt)

Santi Fontanet
Regidor de poble: Ordal, El Pago i Cantallops
Esports i salut / Benestar social / Gent gran (titular)

Pots demanar cita a subirats.cat/cita-regidors
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EDITORIAL
Benvolguts veïns i veïnes,

Vull començar agraint a tota la gent 
que al capdavant dels ateneus, cen-
tres, entitats culturals, associacions 
esportives, esplais i d’altres han fet 
possible que tornessin al carrer les 
festes i la normalitat en la recupera-
ció d’activitats. Tots en teníem ganes, 
però després dels dos anys de pan-
dèmia no era fàcil, i amb la seva vo-
luntat i energia hem gaudit de festes 
majors i d’estiu. Moltes gràcies.

També vull donar les gràcies a l’esforç 
que han fet els mestres, educadores 
de les llars, AMPA i tots aquells que 
han fet possible que el curs escolar 
pogués començar amb normalitat, 
tot i haver-se avançat una setmana. 
Aquest any, a més, es produeixen 
canvis importants i en les llars, el dar-
rer curs, P2, s’aconsegueix la gratuïtat 
per als pares entre l’aportació de la 
Generalitat de Catalunya i l’aportació 
municipal.

L’estiu ha estat molt calorós, amb 
poca pluja, i les pluges, quan han 
vingut, no han estat les indicades 
per als nostres cultius. Esperem que 
els preus puguin ser els que corres-
ponguin i que en cap cas es paguin 
aquests productes per sota els cos-
tos de producció. En aquest món 
global és cada cop més important el 
producte de proximitat, per la seva 
qualitat, per la seva menor petjada 
de CO2 i per aconseguir els objectius 
de desenvolupament sostenible.

Hi ha, però, un tema que em preo-
cupa, i no és gens menor; aquest és 
un mandat especialment difícil, hem 
hagut d’aprendre a conviure amb la 
Covid i les seves greus conseqüènci-
es sanitàries, socials i econòmiques, 
amb la crisi de l’energia, amb la in-
flació que afecta greument les eco-
nomies sobretot de la gent que més 
pateix. I alhora el nostre govern de la 
Generalitat de Catalunya no acaba 
de resoldre les seves desavinences 
polítiques, que en cap cas ajudaran 
a revertir o pal·liar aquesta situació.

L’exemple més clar ha estat la mani-
festació de la Diada d’enguany; tot ha 
estat una sèrie de retrets entre uns 
i altres per polititzar una commemo-
ració que sempre ha estat important, 
però que avui no deixa de ser menys 

important que les que vàrem viure 
en el període 2010-2012, com a gran 
manifestació, i les que van venir al 
darrere.

Cal un esforç molt gran per superar 
la divisió, per part dels partits, les 
entitats socials i la ciutadania, i cal 
senzillament perquè la causa conti-
nua sent justa i justificada. Hi ha al-
guna cosa que no hem fet bé, però 
no sumar per a l’objectiu no ens ho 
podem permetre.

L’avenç nacional de Catalunya sem-
pre ha estat marcat per la democrà-
cia i la voluntat col·lectiva de construir 
un futur millor per a les properes ge-
neracions. L’anhel nacional del poble 
català és inseparable de la democrà-
cia, tal com vàrem demostrar el 9N i 
l’1 d’Octubre. Així doncs, només amb 
més democràcia podrem aconseguir 
els nostres objectius socials i naci-
onals. I la Diada d’aquest any, clara-
ment marcada pel malestar de mi-
lers de manifestants, hauria de servir 
per negociar amb més determinació 
amb el govern espanyol. 

Els manifestants d’aquest any a la 
Diada, més que una reivindicació a 
l’Estat espanyol, han fet un clam per-
què els partits independentistes i el 
govern els escoltessin. Tenen tot el 
dret de fer-ho, però no oblidem que 
les democràcies s’articulen a través 
de partits i tampoc podem menyste-
nir el que tenim, no ha estat fàcil arri-
bar fins aquí i els successos que hi ha 
hagut després de l’1 d’Octubre, amb 
judicis, presos, exiliats, represàlies, 
etc., no han ajudat a mantenir unes 
estructures i partits forts.

Ens cal més unitat que mai per afron-
tar el futur nacional i el dia a dia de 
la gestió de govern, davant el futur 
incert en aquest context de crisi.

I demano als nostres polítics que ar-
ribin a consensos tranversals i amplis 
que facin possible acords de país que 
han de permetre també minvar els 
efectes de la crisi i 
millorar el benestar 
dels nostres veïns i 
veïnes.

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

Data d’impressió:
Setembre 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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Àrea de Promoció Econòmica i Serveis

TURISME, COMERÇ I MERCATS

Premis de turisme als cellers de Subirats

El passat juny es van donar a conèixer els guanya-
dors de la primera edició dels Premis Vinari dedicats 
a promocionar el turisme del vi arreu de Catalunya. 
Dins de les propostes que han estat premiades des-
taquem el Premi a la Millor Activitat Innovadora per 
a Glàmping entre Vinyes, del celler Llopart. La Nit 
de Glàmping entre vinyes de l’Heretat Can Llopart 
ofereix la possibilitat de dormir en plena natura, en 
unes haimes instal·lades entre vinyes i sota els estels, 
d’una manera 100% propera, sostenible, responsa-
ble i amb glamur.

El mateix mes, en el marc de la 6a edició dels Premis 
de Sostenibilitat Turística, Turisme de Barcelona va 
atorgar el Premi Sostenibilitat del Patrimoni cultural, 
natural i de les tradicions a Bodegues Sumarroca, en 
reconeixement del projecte impulsat pel celler ‘L’eno-
turisme i la repoblació de la flora i la fauna’, que dona 

a conèixer als visitants les accions per a la recupera-
ció de la flora i la fauna autòctones i que consciencia 
sobre la importància que tenen els ecosistemes pro-
pis en el medi ambient.

A tots dos cellers, felicitats per la bona feina feta!

Premis Vinari 2022, edició d’estiu

El Mercat del Préssec d’Ordal, present en els
mitjans de comunicació

Són molts els fans del préssec d’Ordal que durant 
l’estiu s’han apropat a Sant Pau d’Ordal per comprar 
préssecs i altres productes de proximitat al Mercat 
del Préssec d’Ordal i els comerços locals. 

Per donar a conèixer l’origen del que mengem, re-
marcar la tasca dels productors i elaboradors del mu-
nicipi i promoure la venda de proximitat, el Mercat 
del Préssec d’Ordal ha estat present en diferents mit-
jans de comunicació, comen el programa Tot es mou 
d’estiu de TV3, La Fonda amb Pep Nogué a Catalunya 
Ràdio, o el magazín Estiu al claustre de RTV Vilafran-
ca, entre d’altres. També, productors, elaboradors i 
restauradors del municipi han col·laborat en altres 
activitats de promoció on productores audiovisuals 
especialitzades en gastronomia han creat continguts 
de difusió del préssec d’Ordal. En destaquem un 

programa pilot de cuina per a joves de TV3 o el vídeo 
promocional pel segell ‘Som Parc a taula’ de Diputació 
de Barcelona, entre d’altres. Totes aquestes accions 
han sigut una bona oportunitat per donar a conèixer 
el territori i contribuir a fer accessible el consum de 
productes agroalimentaris de proximitat i de qualitat. 

Al juny es van donar a conèixer els millors vins joves 
de Catalunya, en l’edició d’estiu dels Premis Vinari. 
Entre els guanyadors de les 5 categories del concurs, 
destaquem els cellers de Subirats premiats: en la 
categoria de Vins Blancs Joves, Covides ha obtingut 
medalla de plata pel Duc de Foix Xarel·lo 2021. En la 
categoria d’Escumosos Blancs Joves, els cellers Casa 

Ravella, Albet i Noya i Covides han estat premiats amb 
la medalla d’or el cava Casa Ravella Brut Nature, i me-
dalla de plata el Clàssic Penedès Efecte Ancestral d’Al-
bet i Noya, i el cava Comte de Foix Reserva Especial, 
de Covides. 

A tots els premiats, felicitats pel seu reconeixement!
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El festival Música a les Vinyes recupera el seu format original 

El festival Música a les Vinyes tanca de manera sa-
tisfactòria la seva dinovena edició. Sobre l’escenari 
hem pogut gaudir de concerts de petit format d’una 
elevada qualitat artística, amb artistes que han emo-
cionat i han fet vibrar el públic assistent. Estem molt 
contents d’haver recuperat el tradicional maridatge 
en acabar les actuacions, on s’han donat a tastar pro-
ductes exquisits en feliç combinació. Cal posar l’ac-
cent en el magnífic patrimoni del recinte emmurallat 
del Palau Gralla, un entorn immillorable per a aquest 
tipus de concerts, que fa que les nits musicals al nucli 
medieval de Torre-ramona siguin especials. 

L’Ajuntament de Subirats vol agrair especialment la 
feina altruista com a director artístic a l’Eduard Co-
dina i fer menció de la bona acollida del celler Carol 
Vallès durant la presentació del festival. Volem donar 

les gràcies a tots els col·laboradors, artistes, treballa-
dors i assistents per la confiança i els bons moments 
que s’han viscut. Us deixem un recull d’imatges de 
la Paquita Massana de l’edició d’enguany al Flickr de 
l’Ajuntament. L’any que ve tornarem amb més música!

Acte de lliurament dels distintius 
de certificació Biosphere, 

turisme sostenible i responsable
Establiments turístics del municipi han rebut el seu 
reconeixement, en l’acte celebrat a la Llotja de Mar 
de Barcelona, on s’han lliurat les certificacions i dis-
tincions Biosphere del programa Compromís per a 
la Sostenibilitat Turística. Un programa que té com a 
principal finalitat implementar una gestió més soste-
nible en tots els agents d'una destinació turística.

Enguany, els establiments de Subirats que han aplicat 
els diferents manuals i han garantit un compliment 
de la metodologia per a la qualitat i sostenibilitat dels 
seus serveis turístics són els cellers Can Bas Domini 
Vinícola, Celler Eudald Massana, Celler Carol Vallès, 
Llopart, Albet i Noya, Sumarroca i Batllori; també l’Ofi-
cina de Turisme de Subirats i l’empresa de serveis 
cicloturístic Bikemotions. A tots ells, felicitats per la 
seva certificació!

Passejades en època de verema 
a Subirats, la Capital de la Vinya

A l’agost i setembre tindran lloc les passejades en 
època de verema per la Capital de la Vinya, una bona 
època per visitar el municipi i contemplar la bellesa 
paisatgística de la vinya.

Les dues sortides, emmarcades dins del programa 
d’activitats anual organitzat per viureSubirats, es rea-
litzen per diferents parts del municipi, agafant trams 
de les rutes de Subirats. Al llarg dels recorreguts es 
podran observar camps de vinyes de diferents vari-
etats i conèixer els treballs del camp, les tasques de 
la verema i les varietats cultivades al Penedès. A més 
d’accedir a un celler de la ruta i descobrir el patrimoni 
local.

Itineraris verema 2022
Diumenge 28 d’agost: sortida del poble de Lavern per 
la ruta del Mirador, entre camps de vinyes i arribada 
al celler Carles de Lavern.
Dissabte 3 de setembre: sortida del poble de Can 
Cartró per la ruta de l’Aigua, entre camps de vinyes i 
arribada al Celler Carol Vallès.



6

T
U

R
IS

M
E

, 
C

O
M

E
R

Ç
 I

 M
E

R
C

A
T

S

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis

Properes sortides per viure Subirats

Congrés Català d’Esperanto, biodiversitat lingüística

Subirats va estar present en el 39è Congrés Català 
d’Esperanto, que va tenir lloc del 3 al 6 de juny a Cas-
telldefels. Per a l’ocasió es va editar un nou material 
per lliurar als assistents i difondre l’esperanto a Subi-
rats com un atractiu patrimonial i turístic singular. 
En una de les xerrades del congrés, un dels ponents 

convidats va comentar que a Subirats hi ha la corres-
pondència entre Víctor Català i el seu traductor a l’es-
peranto. L’Associació Catalana d’Esperanto s’ha posat 
en contacte amb l’Ajuntament per identificar-les i po-
der-les exposar.

Els mesos d’agost i setembre 
s’han organitzat dues passe-
jades per donar a conèixer el 
paisatge vinícola de Subirats en 
temps de verema. Es van dur a 
terme els dies 28 d’agost i 10 
de setembre i van ser tot un 
èxit amb una vintena de parti-
cipants en cada passejada. 

A l’octubre, en el marc de la 7a 
edició de ‘Benvingut a Pagès’ i 
les Jornades Europees del Patri-
moni 2022, hi ha programada 
una sortida per visitar l’obra-
dor de les melmelades Vinyet, i 
una altra per descobrir el nucli 
medieval de Torre-ramona. Les 
activitats estan previstes per 
als dies 1 i 9 d’octubre respec-
tivament.  

Finalment, el dissabte 26 de 
novembre, dins de la 3a edi-
ció de la Setmana de la Pedra 
Seca, hi ha prevista una cami-
nada per una de les sis rutes 
de barraques de pedra seca del 
municipi.
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CONSUM

Les targetes ‘revolving’ permeten finançar compres
a quotes molt baixes, però tenen un risc massa elevat

de sobreendeutament

Què són les targetes ‘revolving’?

Són targetes de crèdit en què la persona usuària dis-
posa d’un límit de crèdit determinat que pot retornar 
a terminis, per mitjà de quotes periòdiques baixes, 
que poden ser fixes o bé un percentatge del deute 
existent. Segons es va retornant capital, se’n pot 
tornar a disposar novament, i es generen nous inte-
ressos. Per tant, és equiparable a una línia de crèdit 
permanent, amb el perill que el deute, així com els in-
teressos, les comissions i altres despeses generades, 
van augmentant de manera indefinida.

Per què són un risc? 

Un dels reclams de la targeta ‘revolving’ és la seva su-
posada facilitat per tornar el crèdit, amb mensuali-
tats molt baixes, gairebé a la mida de les necessitats 
de la persona que la contracta. Però s’ha de tenir en 
compte que si es contracta una quota mensual baixa, 
pot ser que ni tan sols cobreixi els interessos, que se 
sumen i financen amb la resta d’operacions. Al final, 
es produeix un efecte de bola de neu i, tot i abonar 
les quotes mensuals, l’import que es deu continua 
creixent i es corre el risc d’encadenar-se a un deute 
indefinit, que mai no s’acaba de pagar.

A més, les targetes ‘revolving’ no s’identifiquen for-
malment com a tal, sinó que cal fixar-se en la modali-
tat de pagament establerta en el contracte per detec-
tar que ens trobem davant d'un crèdit d’aquest tipus.

Per tot això, és molt important informar-se detalla-
dament de les condicions de contractació d’aquest 
producte financer i calcular correctament les quotes 
per evitar que el deute creixi de manera que no pugui 
ser satisfet.

El passat mes de juny, l’Agència Catalana del Consum 
va presentar els resultats d’una campanya d’inspec-
ció que va finalitzar amb sancions a 14 entitats finan-
ceres per pràctiques i clàusules contractuals abusives 
i, en alguns casos, per aplicar interessos abusius, su-
periors al 20%.

Coneix els teus drets!

OFICINA COMARCAL DE CONSUM
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

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

Tel. 938900000
consum@ccapenedes.cat

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

– Cita prèvia –

C
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M

17è Subirats Tasta'l
 

MOSTRA DE VINS I ESCUMOSOS, 
GASTRONOMIA I PRODUCTES DE LA TERRA

 
DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE D'11 A 15 H
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PLANIFICACIÓ, OBRES I URBANISME

Els recursos hídrics que presenta actualment el 
terme municipal de Subirats són tres captacions 
subterrànies pròpies i una captació superficial alie-
na, encara que una d’aquestes captacions pròpies, el 
pou de Can Milà, únicament s’explota en situacions 
d’emergència.

Així doncs, actualment, l’abastament d’aigua potable 
del terme municipal de Subirats podem dir que està 
fonamentat en dues captacions subterrànies pròpi-
es: el pou de Torre Ramona i el pou dels Casots, i una 
captació superficial aliena, la connexió al dipòsit de 
Lavern, amb la conducció d’aigua en alta d’ATLL pro-
cedent d’Abrera.

Fins ara, el sistema d’abastament del municipi de 
Subirats estava format per dues xarxes principals 
diferenciades i aïllades entre si, ja que la xarxa que 
s’abasteix del pou dels Casots es troba mallada amb 
el dipòsit de Lavern.

És per això que es va redactar el projecte ‘Abasta-
ment d’aigua a Torre Ramona des del dipòsit d’Els 
Casots’ i s’han executat les obres de mallar les xarxes 
de distribució i les captacions d’aigua de Subirats, se-
guint els criteris del Pla Director del servei d’aigua, 
que plantejava la interconnexió d’ambdós captaci-
ons. La situació reflectia una clara dependència dels 
nuclis de Torre Ramona, el Rebato, el Parc Logístic Alt 
Penedès i el Castell de Subirats d’un únic dipòsit i una 
única captació, cosa que posava en risc la qualitat i 
l’assegurança d’un subministrament continu.

L’obra executada ha comportat la instal·lació de 2.566 
metres lineals de canonada des del nucli dels Casots, 
a l’altura del Mirador de les Caves, passant pel Castell 
de Subirats fins als dipòsits de Torre Ramona. L’obra 
ha permès la instal·lació d’hidrants contra incendis 
en el seu recorregut i una sèrie de vàlvules per ga-
rantir la seguretat i manteniment en el seu traçat.

L’obra executada ha costat 332.744,88 € (IVA inclòs), 
dels quals 211.568,66 € estan subvencionats per 
l’ACA, en una convocatòria de l’any 2017 per a obres 
d’abastament d’aigua en alta.

Instal·lació d’abastament 
d’aigua del dipòsit de
Torre Ramona des del
dipòsit d’Els Casots

Àrea de Territori
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Licitació obres primera fase Espai Esperanto 

La iniciativa consisteix en la creació d’un espai i instal-
lacions adequades per a la preservació i difusió del 
fons documental esperantista provinent de l’antic 
Museu de l’Esperanto de Subirats, cedit per la família 
Hernández al municipi.

S’ha redactat el projecte constructiu en dues fases, 
una de reforma i l’altra d’ampliació. Durant la prima-
vera i estiu s’ha aprovat el projecte i licitat les obres 
de la primera fase. 

El projecte globalment comporta la reforma de l’es-
pai sotacoberta situat a sobre del consultori mèdic 
de Sant Pau d’Ordal i l’ampliació de l’edifici a continu-

ació de l’arxiu municipal de documentació existent, 
de forma que els espais de consulta de l’arxiu històric 
i els expositius de l’Espai Esperanto quedaran inte-
grats.

Les obres de la primera fase tindran el finançament 
parcial de dos ajuts econòmics diferents provinents 
de la Diputació de Barcelona, que sumen gairebé 
70.000 €.

El preu de licitació de les obres corresponents a la 
primera fase ha estat de 148.877,66 €. Es preveu 
començar les obres a principis de la tardor d’en-
guany.
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L’Ajuntament de Subirats es va adherir amb altres 
municipis de l’Alt Penedès per sol·licitar de manera 
agregada a escala comarcal el finançament de l’opera-
ció PR15-012842, cofinançada amb el programa ope-
ratiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4 
(Fons Europeus destinats a la millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic), i fer-ne la gestió 
corresponent a través del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès.

A aquest efecte es va sol·licitar la subvenció per a la 
substitució de 310 punts de llums existents amb làm-
pada VSAP per llums de led de menor potència, en 
els nuclis de la Muntanya Rodona, Urb. Can Rossell i 
Casablanca Nord, i els polígons industrials Lavernó, 
Prologis Park i Can Bas.

Finalment es va obtenir dels fons FEDER esmentats 
una subvenció del 50% del pressupost sense IVA. 
(L’IVA i el 50% del cost de l’obra sense IVA van a càrrec 
de l’Ajuntament de Subirats.)

Un cop redactat, aprovat i licitat el projecte correspo-
nent, es va procedir a realitzar el canvi de llums, que 
es va acabar a mitjans del passat mes de maig.

Amb aquests nous 310 llums led instal·lats, en aquest 
moment ja es disposa de prop del 50% de llums led 

a l’enllumenat públic municipal, mentre que la resta 
són llums amb làmpada de vapor de sodi d’alta pres-
sió (VSAP).

Els llums led, tant els acabats d’instal·lar com els que 
s’havien anat instal·lant anteriorment, emeten llum 
de color blanc càlid (temperatura de color 3.000 ºK) 
a diferència dels llums amb làmpada VSAP, que fan 
llum de color groc (temperatura de color 2.000 ºK), 
i tenen una potència i un consum elèctric inferior 
(entre el 50 i el 60 % de la potència dels llums amb 
làmpada VSAP).

Comprovada la facturació del consum elèctric de les 
sis instal·lacions abans esmentades del mes de Juny 
passat (tot el mes funcionant ja amb llums led), s’ha 
obtingut un estalvi del consum elèctric, de 4.567 kWh. 
Extrapolant aquest resultat a tot un any, al preu de 
l’energia que està pagant actualment l’Ajuntament de 
Subirats (0,175 euros/kWh, abans d’impostos), es pre-
veuen els següents estalvis: 

74.150 kWh/any
12.976 euros/any + impostos
Reducció d’emissions de CO2, 90,6 tones/any

Substitució de 310 llums de vapor de sodi (VSAP) per llums led
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Àrea de Territori

Pista coberta a l’escola Subirats de Lavern
Aquest mes de juliol s’ha formalitzat la contractació 
per a la construcció d’una pista coberta per donar 
servei a l’escola Subirats de Lavern.

Aquesta obra, llargament reivindicada pels responsa-
bles de l’escola Subirats de Lavern, s’aixecarà al solar 
que queda annex a l’escola, darrere del consultori de 
Lavern.

El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics mu-
nicipals i serà executat per l’empresa Excavacions 
Che SL.

El projecte bàsicament s’ha ajustat a l’espai disponi-
ble i cobreix en planta una superfície de 264 m2, apro-
ximadament les dimensions d’una pista de pàdel. 

Aquesta coberta es va plantejar com una construcció 
lleugera d’estructura metàl·lica que inclou el cobri-
ment de la part superior amb els laterals oberts.

L’estructura metàl·lica està formada per 5 pòrtics que 
suportaran una coberta de xapa metàl·lica, amb la 
base formada per un paviment de formigó.

Es preveu l’execució de l’obra en 4 mesos.

El cost de la inversió és de 94.394,33 €.

Aquest és l’esquema de l’estructura en 3D. 
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Rehabilitació de l’habitatge municipal de Can Batista
per a habitatge social

L’Ajuntament de Subirats ha estat beneficiari l’any 
2022 d’un ajut econòmic per a aquest 2022 i el 2023 
en el marc del Catàleg de Serveis de la Diputació de 
Barcelona 2022, dins el programa ‘Reforma, condici-
onament i rehabilitació d’habitatges municipals o ce-
dits’, amb un import de 80.000 €.

S’han aprovat i licitat les obres del projecte executiu 
de reforma de l’habitatge municipal que pertanyia 
antigament al conjunt de les antigues escoles de Can 
Batista. L’edifici està situat al número 2 del Carrer de 

Can Batista i és contigu al local social municipal del 
poble.

La rehabilitació comporta la millora de l’eficiència 
energètica de l’edifici, així com l’adaptació de l’acces-
sibilitat i instal·lacions existents per a una millor ha-
bitabilitat.

Es preveu realitzar la meitat de les obres l’any 2022 i 
l’altra meitat l’any 2023. El preu d’adjudicació del con-
tracte d’obres ha estat de 98.117,40 €.

Programa d’actuació municipal d’habitatge

El municipi no disposa actualment de cap 
planificació d’actuació en matèria d’habitat-
ge de forma global. Tot i així, disposa de 3 
habitatges reformats i ocupats per persones 
en règim de lloguer social, i el 2023 es pre-
veu incorporar el 4t habitatge. Per tant, hi 
ha la necessitat de disposar d’un instrument 
de planificació (PAMH) que inclogui la pro-
posta d’actuacions concretes que definiran 
les polítiques locals d’habitatge de Subirats.

La Diputació realitza l’assessorament tècnic i 
redacció de programes d’actuació municipal 
de municipis de menys de 10.000 habitants. 
Els programes són elaborats per professi-
onals externs, amb la participació tècnica i 
el lideratge polític dels ajuntaments. En el 
marc del Catàleg de Serveis de la Diputa-
ció d’enguany, l’Ajuntament de Subirats ha 
estat beneficiari d’aquest recurs tècnic.

El cost estimat de la redacció del programa 
és de 8.772,50 € i serà assumit íntegrament 
per la Diputació de Barcelona.
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Pavimentació i enllumenat del carrer del darrere de Can Batista

L’Ajuntament de Subirats vol pavimentar el carrer del 
darrere del nucli de població de Can Batista, com a 
complement de la millora de pavimentació del carrer 
principal del poble. En el moment de realitzar la mi-
llora del camí d’accés des de la carretera C-243a i el 
giratori per a l’autobús, es va executar la millora de la 
calçada del carrer principal mitjançant l’estesa d’una 
capa de superfície en tot el seu llarg.

Recentment s’ha creat un espai d’aparcament ani-
vellat, engravat i delimitat amb una tanca de fusta i 
arbrat, al costat d’un espai que es troba asfaltat i co-
munica el carrer principal amb el carrer del darrere.

El carrer del darrere té una única sortida i pendent 
longitudinal de baixada de l’oest a l’est. És paral·lel 
al carrer de Can Batista i dona accés per la part del 
darrere a 7 finques diferents, les quals també tenen 
accés pel carrer principal.

Es preveu realitzar la pavimentació amb formigó re-
forçat amb fibres, conduir les aigües plujanes fins al 
desguàs existent i instal·lar dos punts d’enllumenat, 
adequant la rasant del carrer als portals existents. 
El cost previst de les obres és de 21.845 €, i que els 
veïns del carrer del darrere hi contribueixin aportant 
el 40% d’aquest cost.

Àrea de Territori

Estat de les obres de la xarxa de clavegueram de la 
urbanització La Muntanya Rodona

El juliol passat es van iniciar les obres de construcció 
de la xarxa de clavegueram de la Muntanya Rodona. 
S’ha executat la col·locació del tub de conducció de 
les aigües residuals al centre dels carrers, juntament 
amb un nou tub d’aigua potable. Aquest darrer es 
col·loca per substituir l’existent, que en molts punts 
es troba en mal estat.

Les obres han estat aturades un temps i és previst re-
iniciar-les aviat amb la construcció de les canonades 

perimetrals, la prolongació dels tubs fins a l’estació 
depuradora i les connexions a les parcel·les.

Aquestes obres estan gestionades per la Junta de 
Compensació de la urbanització amb l’assessora-
ment de l’Ajuntament.
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Nou apartat web sobre incendis forestals
A l’estiu es va preparar un nou apartat a la web muni-
cipal relatiu a ‘Incendis forestals – Informació en cas 
d’emergència’.

En aquesta web hi ha informació sobre protecció civil 
específica d’incendis forestals, així com consells i actua-
cions en cas d’emergència (especialment per a les urba-
nitzacions, que són les que presenten més risc). 

També hi trobareu una butlleta que caldria que om-
plissin i fessin arribar a l’ajuntament totes les perso-

nes amb necessitats especials en cas d’una evacu-
ació (sigui per problemes de mobilitat o per causa 
d’alguna malaltia, per exemple...). Si alguna perso-
na es troba en una situació que l’impedís procedir 
a l’evacuació pels seus propis mitjans i no ha avisat 
l’Ajuntament, cal que ho faci tan aviat com li sigui 
possible.

Podeu consultar la informació a www.subirats.cat/
incendis-forestals

Gestió dels residus a Subirats

ESTUDI DEL MODEL ÒPTIM DE GESTIÓ DE RESIDUS

Durant aquests darrers mesos s’ha estat treballant 
en un estudi per tal de determinar el model òptim de 
gestió de residus al municipi de Subirats.

L’objectiu del document és el de realitzar un estudi de 
viabilitat per a l’ampliació del Servei de Recollida de 
Residus, que actualment és majoritàriament PaP i de 
2 fraccions (resta i FORM), i la resta amb contenidors 
al carrer.

La finalitat de l’estudi és determinar el model de reco-
llida (PaP i contenidors tancats) òptim per al municipi. 
El present document ha de servir com a base per a 
la posterior redacció del plec tècnic dels serveis, els 
quals es licitaran pròximament. Amb l’objectiu d’op-
timitzar el servei, aquest nou plec agruparà el servei 
de recollida i gestió de residus municipals, i també el 
de la neteja viària. 

Aquest estudi es va contractar a una consultoria 
externa especialitzada en temes ambientals (ECOS-
TUDI), i s’han anat mantenint reunions amb tots els 
partits polítics de l’Ajuntament, per poder anar con-
sensuant tant com sigui possible els criteris entre tots 
plegats.

Així doncs, en primer lloc s’ha fet una diagnosi de la 
situació actual i flux de residus (anàlisi territorial, ur-
banístic i socioeconòmic; anàlisi de la generació i re-
collida de residus al municipi; anàlisi de la configura-
ció dels serveis de recollida actuals; balanç econòmic 
dels serveis actuals i conclusions), seguit d’una part 
important d’estudi d’alternatives que ha estat treba-
llat a fons tant en el vessant tècnic com polític. Un cop 
determinada l’alternativa a adoptar, s’ha desenvolu-

pat i detallat, per dimensionar i quantificar la propos-
ta de servei resultant.

L’alternativa escollida consisteix a grans trets en l’am-
pliació del porta a porta a 4 fraccions (en la majoria 
de nuclis municipi), i amb l’establiment d’àrees tanca-
des d’aportació amb contenidors i amb control d’ac-
cés (per a les urbanitzacions i disseminats, i com a 
àrees d’emergència).

SITUACIÓ ACTUAL RECOLLIDA SELECTIVA

A continuació es fa un resum d’algunes dades relle-
vants pel que fa a la situació actual:

Pel que fa a l’evolució de la recollida selectiva, s’ob-
serva que en els darrers anys s’ha estancat, i no arriba 
al 50%. Així mateix, pel que fa a la generació de resi-
dus, a Subirats hi ha una mitjana superior que la mitja 
catalana (major generació per càpita de residus). 

El municipi de Subirats presenta potencial de millo-
ra en la recollida selectiva dels residus municipals en 
pràcticament totes les fraccions. La FORM és la frac-
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ció amb un potencial més gran, atès que pot passar 
de representar el 7% de la RS a representar-ne el 28% 
(increment de 21 punts percentuals). 

Pel que fa les fraccions de paper i cartró i envasos 
lleugers, també se’n pot incrementar la recollida se-
lectiva. El paper i cartró pot augmentar fins a 5 punts 
percentuals, mentre que els envasos lleugers poden 
créixer 4 punts percentuals. Finalment, la fracció 
vidre no presenta gaire marge de millora.

Aprofitem per recordar les rutes actuals de recolli-
da porta a porta.

Hi ha dues rutes diferenciades, i cadascuna d’elles té 
3 dies de recollida de la fracció orgànica (amb bossa 
compostable obligatòria) + 1 dia de recollida de la 
fracció rebuig o resta. La recollida s’inicia a primera 
hora del matí, per tant cal deixar les bosses/cubells 
al carrer la nit anterior (entre 22 h i les 5 h). Es re-
comana penjar-les si és possible, per evitar que els 
senglars o altres animals les escampin per terra.

Totes les altres fraccions cal dipositar-les als conteni-
dors corresponents a la via pública (envasos, paper-
cartró, vidre, oli usat, roba), o bé utilitzar la deixalleria 
municipal. 

També hi ha un servei setmanal gratuït de recollida 
de restes vegetals (els divendres), i un servei de re-
collida d’andròmines mensual. Aquests dos serveis 
porta a porta són sota demanda prèvia (trucant a 
l'Ajuntament). Està prohibit deixar andròmines o 
poda al carrer exceptuant aquelles persones que 

hagin concertat el servei, que ho podran fer el ves-
pre abans.

L’abandonament de residus o trastos al costat dels 
contenidors o a la via pública és una acció sanciona-
ble, a banda d’incívica i que perjudica a tothom.

En teniu més informació a:
www.subirats.cat/regidories/manteniment 

OBJECTIUS UNIÓ EUROPEA 

Un dels sectors que s’ha vist més influenciat per les 
polítiques de la Unió Europea és el sector del medi 
ambient. En el cas dels residus, no és diferent i els 
objectius ambientals fixats per Europa estan mar-
cant les polítiques de gestió dels residus municipals.

El 23 de febrer de l’any 2018 es va aprovar el nou pa-
quet de mesures sobre l’economia circular a Europa. 
Aquest paquet inclou l’aprovació de diferents direc-
tives relacionades amb els residus municipals. Entre 
altres, els objectius generals d’aquestes mesures 
són la intensificació del reciclatge i la creació d’una 
economia circular. Les noves directives estableixen 
objectius vinculants amb dates límit per al reciclatge 
de residus i la reducció de l’abocament. Així mateix, 
recullen l’aplicació de sancions per als països mem-
bres que no assoleixin aquestes fites.

Entre els objectius vinculants cal destacar:

•  Reciclatge dels residus municipals (55% el 2025; 
60% el 2030; 65% el 2035)

•  Limitar l’abocament de residus municipals en dipò-
sits controlats al 10% el 2030.

Arribar a aquests objectius de reciclatge no és sen-
zill. Per aquest motiu, la Unió Europea recomana fer 
aquest salt qualitatiu i implantar sistemes de recolli-
da més eficients, com són el porta a porta i el paga-
ment per generació.

A més a més, cal tenir en compte que la fracció re-
buig, cada cop té un cànon associat més elevat (pe-
nalització econòmica), i per tant, si no es fes res els 
costos s’incrementarien moltíssim.

CONCLUSIONS

Amb el nou sistema que es planteja per implantar a 
Subirats, l’objectiu és aconseguir el 70% de recollida 
selectiva i complir els objectius que ens marquen les 
directives europees. És imprescindible un canvi i la 
col·laboració de tota la població per tal de poder fer 
la correcta separació dels residus i acabar amb l’in-
civisme. A més a més, tot plegat ha de servir també 
per poder valorar i implementar a curt termini un 
sistema de pagament de la taxa més just i equilibrat, 
mitjançant el pagament per generació, per exemple. 
És una qüestió que ja es té molt present i s’està ana-
litzant.

Àrea de Territori
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Àrea de Serveis Generals

Prop de 80.000 visites al web municipal en un any 

El web municipal www.subirats.cat ha 
rebut en un any (d’agost 2021 a agost 
2022) un total de 78.941 visites, una mit-
jana de 6.578 visites al mes.

Pel que fa a usuaris, el nombre de per-
sones que ens han visitat ha estat de 
20.940, amb una mitjana de durada de la 
sessió de 2 minuts. 

Majoritàriament, el 63% dels usuaris en-
tren al web per mitjà d’un cercador (prin-
cipalment Google), mentre que el 27% hi 
entra de forma directa, posant l’adreça 
www.subirats.cat a la barra del navega-
dor. La resta hi entren per enllaços de les 
xarxes socials. 

Pel que fa a visites al web des de les xarxes socials els 
percentatges són els següents:
- 75% Facebook
- 14% Instagram 
- 10% Twitter
- 1% Youtube

El 68% dels usuaris accedeix al web des del mòbil, el 
31% des d’un ordinador i només l’1% ho fa des d’una 
tauleta. 

Les pàgines més visitades del web municipal són les 
següents (ordenades de més visites a menys):

1.  Agenda de Subirats:
2.  Convocatòries

3.  Subirats Tasta’l 2021
4.  Ajuts i beques
5.  Equip de govern i oposició
6.  Consultoris mèdics
7.  Oficina d’atenció ciutadana
8.  Regidoria de planificació, obres i urbanisme
9.  Revista Tot Subirats
10.  Servei d’informació per Whatsapp

Les notícies publicades amb més visites són les se-
güents (ordenades de més visites a menys):

1. 3a Cursa de la dona de Subirats.
2. El 18 de juny s’obren les piscines municipals.
3. Cursets de natació i aiguagim.
4.  Convocatòria del procés d’adjudicació de l’habitat-

ge dotacional situat a Can Rossell poble:.
5. Portes Obertes Jaciment Paleontològic.

Dinamitzem la ràdio municipal
Amb l’objectiu de dinamitzar la ràdio municipal, PenedesFM 
90.2 Subirats, busquem persones voluntàries per crear un pro-
jecte de comunicació atractiu que doni vida a la ràdio i la faci 
créixer. 

Si t’agrada la ràdio, ets una persona extravertida amb ganes de 
passar-ho bé i fer-ho passar bé als altres, t’estem buscant!

Les persones interessades a formar part del projecte o que vul-
guin rebre’n més informació han d’enviar un correu electrònic 
amb les seves dades a: comunicacio@subirats.cat.
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Un any de registre idCAT a l’Ajuntament de Subirats
Per facilitar la relació dels ciutadans amb les dife-
rents administracions cal tenir un certificat electrònic. 
Aquests últims anys la utilització del certificat idCATs’ha 
incrementat considerablement entre els ciutadans. 

A Subirats, des del juny de 2021, que es va posar en 
marxa el servei d’oficina de registre, s’han emès 120 
certificats personals.

Aquest permet realitzar gestions i tràmits de manera 
telemàtica i amb la màxima seguretat, identificant-se 

amb plenes ga-
ranties tècniques 
i jurídiques en di-
ferents platafor-
mes i aplicacions 
e l e c t r ò n i q u e s 
sense haver de 
desplaçar-se.

Per obtenir el certificat cal demanar cita prèvia a 
www.subirats.cat/cita-previa/idcat 

Nova versió 2.0 de la plataforma de tramitació electrònica e-TRAM 

Al mes d’agost l’Ajuntament de Subirats ha imple-
mentat la darrera versió de l’e-TRAM, la plataforma 
de tramitació electrònica impulsada pel Consorci Ad-
ministració Oberta de Catalunya (AOC) que utilitzen 
la majoria d’ajuntaments, consells comarcals, diputa-
cions i altres ens públics de Catalunya.

Entre les millores d’aquesta nova versió e-TRAM 2.0 
destaquen les següents:

• Possibilitat de fer tràmits des del telèfon mòbil.

• Més facilitat d’ús, mitjançant una interacció més 
senzilla, intuïtiva i segura.

• Simplificació de les dades que s’han d’introduir en 
els formularis.

• Augment de la seguretat i de l’agilitat en la correcció 
de possibles disfuncions i reducció al màxim dels talls 
de servei.

Aquesta eina del Consorci AOC permet la tramitació 
electrònica amb l’administració municipal durant les 
24 hores del dia i tot l’any sense que la ciutadania o 
les empreses s’hagin de desplaçar a les oficines mu-
nicipals.

Recordeu que l’Ajuntament de Subirats, en col-
laboració amb la Diputació de Barcelona, posa al vos-
tre abast el servei ‘Fem-ho fàcil’ per resoldre dubtes 
i consultes relacionades amb la tramitació electròni-
ca. Trobareu més informació sobre aquest servei a 
www.subirats.cat/fem-ho-facil 

Àrea de Serveis Generals
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Participació al torneig comarcal infantil Copa Penedès 
Televisió – Gran Premi Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

El cap de setmana del 2 i 3 de juliol un equip en re-
presentació del municipi de Subirats va participar en 
la tretzena edició de la Copa Penedès Televisió – Gran 
Premi Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Aquesta 
edició va tenir lloc al camp de futbol de Vilafranca del 
Penedès, després de 2 anys sense haver-se pogut ce-
lebrar aquest torneig per causa de la Covid.

Aquesta cita va néixer el 2008 i té la particularitat 
que els equips de categoria infantil i de futbol 7 estan 
formats pels mateixos municipis. Els 18 equips par-
ticipants van representar els municipis d’Avinyonet 
del Penedès, Gelida, la Granada, la Llacuna-Medio-
na, Olèrdola, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç 
d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebit-
lles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, 
Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelles de 
Foix i Vilafranca del Penedès.

El municipi de Sant Sadurní d’Anoia es va emportar 
la Copa en el partit de la final, jugat contra l’equip de 
Santa Margarida i els Monjos. 

Torna la cursa de les Caves Lavern-Subirats 
Diumenge 6 de novembre Lavern celebrarà la dese-
na edició de la Cursa de les Caves Lavern-Subirats, la 
setena cursa de muntanya Serralats, i la cinquena ca-
minada popular. 

•  Cursa de les Caves de Lavern-Subirats: té un circuit 
majoritàriament d’asfalt al voltant de Lavern, pel 
qual podreu realitzar una (5 km) o dues (10 km) 
voltes. La sortida serà a les 10 del matí. Més infor-
mació a: https://cursacaves.wordpress.com

•  Cursa de muntanya Serralats: podreu triar entre la 
cursa, d’uns 17,5 km de distància, i la caminada po-
pular, d’uns 12,5 km. La sortida serà a les 9 del matí. 
Més informació a: www.serralats.wordpress.com

En finalitzar hi haurà botifarrada, obsequis per als 
participants i sorteig de diferents productes de la 
zona. També disposareu de servei de guarda-roba. 

Les dutxes i l’aparcament estaran situats al camp de 
futbol de Lavern. 

Cloenda dels cursets de natació de Sant Pau i d’Ordal
El passat divendres 29 de juliol van finalitzar els cursos de natació i les classes d’aiguagim d’aquest estiu, amb 
la tradicional entrega de diplomes i medalles. 

Cal destacar l’èxit de participació, amb 170 persones inscrites entre infants i adults.

Moltes gràcies per la vostra participació, i us esperem el proper estiu.



18

ENSENYAMENT

E
S

P
O

R
T

S
 /

 E
N

S
E

N
Y

A
M

E
N

T

Inici del curs escolar a les llars d’infants de Subirats

El 5 de setembre va co-
mençar el nou curs escolar 
2022-2023 a Subirats.

Les llars d’infants munici-
pals han aplicat el calen-
dari fixat pel Departament 
d’Educació de la Generali-
tat de Catalunya i, per tant, 
també han començat el curs 
una setmana abans del que 
era habitual. 

Enguany els infants matri-
culats a les llars d’infants 
són 29: 
• 18 a la llar d’infants L’Es-
quirol, de Sant Pau d’Ordal
• 5 a la llar d‘infants Els Pardals, d’Ordal
• 6 a la llar d’infants Els Cargols, de Lavern

La principal novetat aquest curs és la gratuïtat de l’es-
colarització per a les famílies d’alumnes del grup I2 
(nascuts l’any 2020). 

En el cas de les llars d’in-
fants de Subirats, al ser 
de titularitat municipal, el 
Departament d'Educació 
assumeix els 1.600 euros 
d’escolarització per infant, 
que fins ara pagaven les fa-
mílies. L’Ajuntament manté 
la corresponsabilitat en el 
finançament i, per tant, la 
gratuïtat és total (no inclou 
el servei de menjador ni al-
tres serveis complementa-
ris com el d’acollida).

Sobre la gratuïtat de l’esco-
larització dels infants de 0-3 
anys en els centres públics 

podeu trobar més informació a http://educacio.
gencat.cat  

Per a més informació sobre les llars d’infants de Subi-
rats podeu consultar el web municipal:
www.subirats.cat/regidories/ensenyament 

El passat 31 de juliol a Ordal es 
va realitzar la 2a edició de la 

Cronoescalada Ordalenca

El proper dissabte 24 de 
setembre la Unió Esportiva 

Subirats realitzarà la 4a edició 
del torneig solidari

Torneig de caràcter solidari on la finalitat és recap-
tar aliments per a les famílies més necessitades. En 
aquest torneig, que ja arriba a la 4a edició, participen 
tots els equips de les diferents categories de la UE 
Subirats i s’enfronten amb altres equips de Catalu-
nya, realitzant petites competicions en format trian-
gular o quadrangular. 

El passat 31 de juliol a Ordal va tenir lloc la 2a edició 
de la Cronoescalada Ordalenca Cronoescalada indi-
vidual organitzada pel club Biclisme Ordalenc, en un 
format en què els participants surten cada dos mi-
nuts per un recorregut urbà d’1,3 km amb algunes 
rampes amb força desnivell positiu. Cal destacar la 
bona organització, la participació i el bon ambient 
d’aquesta segona edició.

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. 

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

Pèlags de l’antiga bòbila de Can Rossell
UBICACIÓ
100 m a l’est de Can Puig (Can Rossell) i al sud de les 
restes de la Bòbila.
Coordenades:
Latitud: 41.39963
Longitud: 1.8086
UTM Est (X): 400408
UTM Nord (Y): 4583806

CLASSIFICACIÓ 
Àmbit: patrimoni natural
Tipologia: zona d’interès
Estil/època: contemporani
Segle: XX
Estat de conservació: regular

Protecció: inexistent
Accés: fàcil
Ús actual: sense ús
Titularitat: privada

DESCRIPCIÓ 
Els pèlags de l’antiga Bòbila de Can Rossell són les 
dues basses d’origen antròpic més rellevants del mu-
nicipi, les quals tenen un interès com a zona humi-
da per la vegetació i la fauna. Estan ubicades en una 
pedrera abandonada de la qual s’extreia argila i que 
ocupa una àrea de 46.150 metres quadrats.

Hi ha dues basses, conegudes com el Pèlag de Dalt i 
el Pèlag de Baix. La forma ovalada i les mides, de pocs 
metres quadrats, són característiques comunes en 
les dues. En el cas del Pèlag de Baix, la bassa aprofita 
el terreny natural en un límit i està tancada per la part 
sud amb una paret de ciment. El seu ús devia estar 
lligat a l’activitat industrial de l’antiga bòbila.

Resulta d’interès l’entorn natural, que revela l’existèn-
cia de dos ecosistemes ben diferenciats: la zona de 
prats i la zona lacustre. La zona de prats està formada 
per petites unitats que es disposen al voltant de la 
bòbila. L’espècie dominant és el fenàs i han crescut 
alguns exemplars aïllats de pi blanc. La zona lacustre 
està molt ben delimitada al voltant dels pèlags i pre-
senta una comunitat madura. Per tant hom hi troba 
pràcticament totes les espècies vegetals característi-
ques d’aquest ecosistema, com per exemple: el jonc, 

el canyís, la boga, així com un conjunt de pollancres, 
de tamarius i de vimeteres.

Observacions: 
Els pèlags de l’antiga bòbila de Can Rossell han estat 
inclosos en el Pla d’espais naturals d’interès comarcal 
de l’Alt Penedès, el qual, si bé no protegeix legalment 
l’espai, implicarà en el futur diverses actuacions per 
recuperar-lo. De fet, existeix una memòria elaborada 
per l’Ajuntament de Subirats per recuperar els pèlags 
i apropar-los a la població a través d’itineraris natu-
ralístics.

Un informe del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd (2002), 
a banda de destacar l’existència de la vegetació des-
crita a l’apartat anterior, posa de manifest la impor-
tància dels pèlags per l’avifauna i sobretot l’interès 
geològic de tot l’entorn. La conclusió més rellevant pel 
que fa a l’ornitologia és que, considerant que a l’Alt 
Penedès existeixen molt pocs hàbitats on els ocells 
aquàtics poden desenvolupar les seves activitats, els 
Pèlags de Can Rossell adquireixen una importància 
rellevant i pot esdevenir, potencialment, un espai de 
gran interès faunístic.

Pel que fa a la qüestió geològica, el mateix informe 
apunta que l’espai on s’ubiquen els pèlags, juntament 
amb l’aflorament de Can Sala, és part indissociable 
del llegat científic més transcendental de la geologia 
del Terciari de la Mediterrània Occidental. A banda 
d’aquest interès científic de reconeixement internaci-
onal, són actualment objecte d’estudi per part d’insti-
tucions, geòlegs, universitats... o formen part d’itine-
raris educatius d’instituts d’ensenyament secundari 
de l’Alt Penedès i de les comarques veïnes. P
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11 de setembre de 2022

Tornem-hi per vèncer. Independència
L’Assemblea Nacional Catalana és una organització de la societat civil i estrictament 
independent dels partits i l’administració (l’Assemblea no rep ni un euro de diner 
públic). L’organització consta d’un Secretariat Nacional, format per 77 secretaris naci-
onals elegits pels seus socis. Són 77 persones que representen totes les sensibilitats 
de l’independentisme i, en cap cas, amb ànim d’excloure ningú ni cap partit.

El Secretariat és l’òrgan de govern executiu que regeix, administra i representa l’en-
titat i pren decisions com, per exemple, què farem per la Diada i el Manifest que s’hi 
llegirà.

Des de la seva fundació l’any 2011, l’ANC té per únic objectiu la independència, i el 
continuarà mantenint fins al dia que l’aconseguim. 

Sempre essent la veu del poble que vol arribar a aquest objectiu. També cercant es-
tratègies per aconseguir la independència tantes vegades com calgui (consulta 9N, 
referèndum de l’1 d’Octubre...) i també essent crítics quan algun líder polític s’allunya 
d’aquest objectiu o no compleix els compromisos. Som l’ANC, crítica en el seu mo-
ment amb el ‘President, posi les urnes’, igual que ho hem estat aquesta Diada amb el 
Govern i els partits independentistes que no fan valdre la seva majoria al parlament.

Subirats només ha participat en l’organització d’un autocar, juntament amb el muni-
cipi veí d’Avinyonet. Arrossegats pel desànim en què es troba el procés en aquests 
moments, ens costa mobilitzar-nos i pensar que és possible la independència. 

Cal tenir clar que el desànim no ens portarà allà on volem anar, que la força som nos-
altres i que hi hem de ser... i de ben segur que ben aviat tornarem a estar més actius.

La mobilització als carrers és la clau per fer la independència i la força de la gent ha 
demostrat un cop més que l’independentisme no es rendeix.

Seguim.
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Àrea de Ciutadania

CULTURA

Més de 75 espècies diferents habitaven el jaciment
dels Casots fa 16 milions d’anys

L’excavació d’enguany coincideix amb la publica-
ció d’un article que sintetitza les darreres desco-
bertes al jaciment

La campanya que cada estiu organitza l’Institut Català 
de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) ha permès 
recuperar més de 300 fòssils en 15 dies d’excavació. 
Les excavacions i la recerca al jaciment es realitzen 
en el marc d’un nou projecte subvencionat pel De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
i també tenen el suport de l’Ajuntament de Subirats. 

Enguany, s’ha disposat d’un equip internacional amb 
estudiants i investigadors de països tan diversos com 
Grècia, Finlàndia, el Regne Unit o Japó. A més s’han or-
ganitzat les ja tradicionals jornades de portes obertes 
per donar a conèixer la feina dels paleontòlegs i les 
noves troballes al públic no especialitzat. Finalment 
cal destacar que aquest any l’excavació ha tingut una 
gran cobertura mediàtica, incloent Penedès Televisió 
i TV3, que li han dedicat breus reportatges. 

Tota aquesta feina ha coincidit amb la publicació d’un 
article científic a la prestigiosa revista Historical Biology 
que sintetitza els resultats de les darreres campa-
nyes. Aquest estudi ha permès determinar que el ja-
ciment correspon a un antic llac subtropical que data 

de fa 16 milions d’anys i que allotjava una gran biodi-
versitat. En concret s’han identificat fins a 75 espècies 
de vertebrats diferents, moltes més que en altres jaci-
ments d’edat similar, fet que converteix els Casots en 
un jaciment de referència arreu d’Europa. 

Per donar a conèixer de manera amena la fauna 
del jaciment s’inicia una sèrie d’articles titulada ‘El 
bestiari prehistòric de Subirats’, que presentarà 
una espècie diferent a cada edició del TotSubirats.

Informació facilitada per Isaac Casanovas-Vilar, 
Institut Català de Paleontologia Miquel 

Crusafont

Tornen les havaneres al Castell

Un any més tornen les havaneres al Castell de Subi-
rats. El passat dia 8 de juliol el grup Mar Endins, que 
ja havia tocat al municipi en anteriors edicions, va 
portar el so més genuí de l’havanera un cop més a 
Subirats. 

En el marc incomparable de l’Era, sota del Castell, un 
centenar d’assistents van poder gaudir del repertori 
d’havaneres de tots els temps. No podia faltar una de 
les peces més conegudes, com és ‘La bella Lola’ o ‘El 
meu avi’. Els assistents van aixecar-se quan va sonar 
el tradicional tema de ‘La bella Lola’, i van fer onejar 
els mocadors que d’una manera o altra havien portat. 

En acabar l’actuació, es va servir el tradicional rom 
cremat, gentilesa de Rom Pujol, i amb la col·laboració 
de l’associació Amics del Castell de Subirats. El temps 

va ser favorable i va permetre que l’actuació fos un 
èxit, alhora que va donar un respir en aquestes dates 
tan caloroses. 
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BESTIARI PREHISTÒRIC DE SUBIRATS

Ampelomeryx, la bèstia de les vinyes
ORDRE: Artiodàctils

FAMÍLIA: Paleomerícids

GÈNERE I ESPÈCIE: Ampelomeryx ginsburgi

AUTOR(S) DE L’ESPÈCIE I ANY DE DESCRIPCIÓ: Du-
ranthon, Moyà-Solà, Astibia i Köhler, 1995

SIGNIFICAT DEL NOM: El nom del gènere ve del 
grec ‘ampelos’, que significa ‘vinya’, mentre que 
‘meryx’ vol dir ‘cérvol’. L’espècie està dedicada al 
paleontòleg francès Léonard Ginsburg.

DIMENSIONS: Prop de 140 centímetres d’alçada al 
llom

ALIMENTACIÓ: Herbívor.

Ampelomeryx és un dels animals més espectacu-
lars dels Casots, tant que sembla tret d’un conte 
de fades. Pertany a un grup totalment extingit de 
remugants, els paleomerícids, que van viure fa 
entre 18 i 10 milions d’anys a Europa i Àsia. Els re-
mugants inclouen tots els mamífers herbívors que 
remuguen, és a dir, que tenen un estómac especi-
al amb 4 cavitats diferents per extreure el màxim 
de nutrients dels vegetals. Els cérvols, antílops, 
ovelles, vaques i girafes són remugants, però no 
ho són pas els cavalls, ni els porcs, per exemple. 
Els paleomerícids tenien un cos semblant al d’un 
cérvol corpulent o un gran antílop, però en lloc de 
veritables banyes tenien múltiples protuberànci-
es al cap, algunes de forma ben curiosa. Les de 
sobre els ulls no eren banyes com les dels bous, 
sinó que eren recobertes de pell com a les girafes, 
i s’anomenen ossicons. Per acabar de donar-los 
un aspecte estrany, els mascles també tenien uns 
ullals superiors llargs i punxeguts. S’han trobat 
cranis de paleomerícids sense ossicons ni ullals 
que segurament corresponen a femelles. L’as-
pecte estrany dels paleomerícids fa difícil dir amb 
quin grup de remugants estan més estretament 
relacionats, però la majoria d’especialistes creuen 
que són parents propers de les girafes.

Ampelomeryx ginsburgi és un dels paleomerícids 
més grossos. Com tots els paleomerícids tenia 
dents baixes per alimentar-se de fulles i altra ve-
getació tova. En els mascles el crani presentava els 
ullals superiors i dos ossicons plans i triangulars 
sobre els ulls, a més d’un espectacular apèndix en 
forma de ‘Y’ de més de 20 centímetres de llarg a 
la part posterior. Aquest no era un ossicon, sinó 
que creixia d’un dels ossos del crani. Els ossicons 
triangulars i la ‘Y’ definien una superfície plana i 

els mascles segurament els exhibien per determi-
nar qui manava i també en època d’aparellament, 
com fan per exemple els cérvols. També és pos-
sible que com aquests, els Ampelomeryx mascles 
empressin les ‘banyes’ i els ullals en breus com-
bats rituals. És un dels animals més comuns dels 
Casots i se n’han recuperat diversos cranis i man-
díbules, a més d’esquelets parcials.

Ampelomeryx ginsburgi és una espècie diagnosti-
cada en base al material recuperat als Casots. El 
nom del gènere ve del grec ‘ampelos’, que vol dir 
‘vinya’ i fa referència a les regions vitivinícoles on 
se n’han trobat fòssils, com el Penedès i el sud de 
França. L’exemplar tipus (o holotip), aquell emprat 
per definir una espècie, és el crani d’un mascle 
molt ben conservat i que es troba a les col·leccions 
de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusa-
font sota fortes mesures de seguretat.

 

Autor i afiliació:
Isaac Casanovas-Vilar, Institut Català de 

Paleontologia Miquel Crusafont

Figura 1: Reconstrucció d’un mascle d’Ampelomeryx gins-
burgi. Dibuix: Ó. Sanisidro / Ajuntament de Subirats.

Figura 2: Rèplica de l’exemplar tipus (holotip) d’Ampelo-
meryx ginsburgi dipositat a les col·leccions de l’ICP (núme-
ro de col·lecció IPS10610). Fotografia: P. Figuereola / ICP.
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El Festival EVA 2022, a Subirats

Subirats ha participat aquest any al Festival EVA (En 
Veu Alta) 2022, en la seva 17a edició, amb dues pro-
postes ben diferents. Una al safareig del Rebato, al 
barri de Sant Joan, el dia 4 de juny, i l’altra el dia 11 de 
juny, a la Font Clara, de Lavern. 

El primer dels espectacles previstos va ser la Mon 
Mas i els seus contes. Un viatge per la tradiciò oral, 
de bruixes i monstres de la zona del Montseny. En 
aquest cas, per un canvi en el calendari, no es van 
complir les expectatives previstes de públic, però 
amb tot, van portar a un marc incomparable, al Re-
bato, la màgia de la cultura. Els veïns del barri de Sant 
Joan es van acostar per sentir històries de fa molts 
anys i veure com la Mon Mas els donava vida. 

El segon dels espectacles va ser un aperitiu sugge-
rent, a la Font Clara. Héctor Urién hi va portar l’es-
pectacle Amor, sexo y lo que surja, el dia 11 de juny. 
En un espai apartat, en plena natura, hi portava les 
confidències amb aquell regust eròtic, que se solen 
fer entre amics, en els moments on no hi ha ningú 
escoltant. El més destacat de l’actuació va ser l’extra-
ordinària complicitat del públic adult amb l’artista, 

que des dels primers moments es va mantenir fins 
al final. La cinquantena de veïns que van participar-hi 
van poder passar una bona estona, gaudint de la cre-
ació i la posada en escena, a partir de la narració oral, 
i d’un monòleg que va acabar esdevenint un diàleg. 

Per concloure, el Festival Eva, en la seva participació 
al municipi, va oferir, al final del darrer espectacle, el 
dia 11 de juny, una copa de cava, del celler Guilera, 
que va anar molt bé per refrescar-se de la calor. 

Cicle de Cultura als ateneus

L’Ajuntament de Subirats continua amb el Cicle de 
Cultura de suport als ateneus, i contribueix amb 
un acte al calendari a ajudar aquestes entitats, que 
són el pal de paller dels nuclis del municipi dinamit-
zant-ne la cultura. Durant el mes de juliol hi ha hagut 
actuacions a Can Cartró el passat dia 15 de juliol, i a 
Lavern el 16 de juliol. 

En primer lloc, el passat divendres 15 de juliol va tenir 
lloc el concert de gralles a la plaça Verge dels Pobres 
de Can Cartró. El grup Inxanetes va actuar al vespre, 
ja aprofitant la fresca, amb un repertori que combina-
va les peces més tradicionals i ballables, com els pas-
dobles, o la música tradicional catalana, amb l’adap-
tació a gralla i tambor de temes més contemporanis. 

A més a més, aprofitant aquest acte, els veïns de tot 
el municipi que hi van participar podien sopar a la 
mateixa plaça, i poder refrescar-se amb la beguda 
que oferia la junta del municipi. Una mostra més de 
la gran diversitat de la cultura, que es pot adaptar a 
tots els formats per poder gaudir-la, i a l’estiu més 
que mai, a la fresca.

El dissabte 16 de juliol es va obrir el teló de l’esce-
nari de la plaça Nova del Cafè de Lavern, on el cone-
gut locutor de RAC 1 Guillem Estadella, del municipi 

penedesenc de Cunit, va oferir l’espectacle Quin po-
llastre!. Un monòleg que va acabar esdevenint un di-
àleg, gràcies a la bona predisposició i interacció amb 
el centenar de persones que de tot el municipi, però 
sobretot de Lavern, eren a la plaça per gaudir-ne. 
L’espectacle relatava diferents situacions de la vida 
de cada dia que poden comportar un bon embolic o 
que poden causar una sorpresa negativa, i fins i tot 
actituds d’aquelles no esperades. Finalment va fer 
un elogi de l’amor, i aquell amor de les parelles que 
porten casades tota la vida. Un dels moments més 
bonics i encomiables de l’espectacle, però, va ser 
quan va preguntar quants anys de casats portaven 
els assistents, i una parella, veïns de Lavern, va dir 
“cinquanta-un anys”. Una resposta que va merèixer, 
sense cap mena de dubte, l’aplaudiment general del 
públic i del mateix humorista. 

Dos llenguatges diferents de la cultura, que volen ser 
un reconeixement als vuitanta o cent anys que por-
ten els ateneus animant la vida cultural dels nuclis 
de Subirats, i especialment, a la tasca de mantenir 
les entitats vives, en aquests dos anys difícils que ha 
comportat la pandèmia en la seva fase més virulenta. 
Per això, aquest cicle continuarà fins a finals d’any, en 
una aposta per la cultura sense precedents al muni-
cipi. 
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Festa de la Gent Gran

Després de tres anys, el diumenge 19 de juny es va 
celebrar la darrera Festa de la Gent Gran, una festa 
que té lloc cada dos anys, però que es va veure pos-
posada el darrer any degut a la situació epidemiolò-
gica. 

Com en les edicions anteriors, les persones que 
aquest any compleixen els 70 anys i les que ja depas-
sen aquesta edat han estat convidades per l’Ajunta-
ment i, a més a més, s’ha ofert el servei de transport 
per a aquells assistents que ho han necessitat.

L’acte es va realitzar al Restaurant Sol i Vi, on es va 
poder gaudir d’un dinar exquisit, envoltat d’atenció 
i cura de cada detall. Després de dinar, va tenir lloc 
l’actuació musical del tercet Zarabanda, un conjunt 

que va fer gaudir de la bona música sens dubte, i va 
animar a tothom a ballar. La festa va començar a les 
2/4 de 2 del migdia i es va allargar fins gairebé 2/4 de 
7 de la tarda. 

Hi va haver una participació òptima, que va congre-
gar més de 200 persones d’arreu dels nuclis de Subi-
rats. Fou tot un èxit, i això reviu la il·lusió de repren-
dre aquest tipus de festes, que són tan significatives 
i esdevenen una jornada plena de retrobaments, de 
compartir records i, sobretot, de gaudir en compa-
nyia. 

Durant la festa es van fer moltes fotografies que es 
poden veure i descarregar al Flickr de l’Ajuntament: 
www.flickr.com/photos/ajsubirats

GENT GRAN

Àrea de Servei a les Persones 
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El passat gener es va realitzar una consulta ciutadana 
dirigida a les persones més grans de 60 anys, on es 
preguntava sobre les diferents activitats que els agra-
daria realitzar durant el curs 2022-2023. 

Des de l’Ajuntament, s’està treballant amb gran mo-
tivació per tancar una nova programació per a l’adult 
gran de cara al curs vinent, la qual porti a terme 
aquelles activitats més demanades, que són: tallers 
de manualitats, curs d’anglès nivell bàsic i classes de 
country i balls llatins. 

Així mateix, per poder oferir serveis tant de qualitat 
com de proximitat, s’està realitzant una cerca de pro-
fessionals i/o voluntaris, residents del municipi, que 
puguin impartir aquestes activitats. 

Esperem que durant aquest nou curs es puguin rea-
litzar amb èxit! 

Enquesta sobre les activitats 
per al curs 22-23

Àrea de Servei a les Persones

Finalització de les xerrades del psicòleg Martí Garcia
El passat dilluns 13 de juny es va realitzar a Can Batis-
ta la sessió ‘L’ús del temps, el nostre temps’, la qual va 
donar fi al va cicle de xerrades de benestar personal 
per a gent gran, a càrrec del psicòleg Martí Garcia. 

La sessió fou molt enriquidora, i convidava a pensar 
en diferents reflexions i conclusions sobre la impor-
tància del temps, mitjançant la realització de diverses 
dinàmiques i la projecció de vídeos.

Degut a la bona recepció i critica de les xerrades, així 
com la gran participació i interès, s’està treballant 
perquè de cara al curs vinent, puguem seguir comp-
tant amb aquest tipus de xerrades, en les quals el 
més important és millorar el benestar tant personal 
com emocional de la gent gran.

 

Curs d’estimulació cognitiva

La setmana del 27 de juny va finalitzar el curs d’esti-
mulació cognitiva. Ha estat un curs satisfactori i que, 
tot i les condicions epidemiològiques, s’ha aconseguit 
realitzar amb èxit.

Des de l’Ajuntament es recorda que el nou curs co-
mençarà a partir del 5 de setembre, i us anima a par-
ticipar-hi!

Si tens ganes de treballar la memòria, sentir l’aug-
ment de l’agilitat i flexibilitat mental, veure com millo-
ra l’atenció, la concentració o la percepció, i de com-
partir amb altres persones, apunta-t’hi. 

Per apuntar-vos-hi o demanar-ne més infor-
mació podeu contactar per correu electrònic a: 
gentgran@subirats.cat, o per telèfon al 680 15 88 70. 
Per veure altres activitats continuades accediu a 
www.subirats.cat

La senyora Pilar Forns,resident de la Casa 
Família el Cenacle, celebra 100 anys

El passat 13 de setembre la Pilar va celebrar el seu 
100è aniversari acompanyada de família, companys i 
personal de la residència.   

Els regidors Santi Fontanet i Àngels Pinyol van visitar 
la residència per fer-li fer entrega d’un ram de flors, 
en nom de l’Ajuntament. 

Felicitar a tot el personal de la residència per la tasca 
que fan i molt especialment a la Pilar, pel seu cum-
pleanys.
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JOVENTUT

Xerrada per a mares i pares 
sobre drogues

Al mes de maig es va organitzar una xerrada per 
a mares i pares amb fills/es adolescents i/o joves 
sobre drogues. La xerrada, a càrrec de Núria Puen-
tes, va servir per entendre, compartir i adquirir eines 
per a un bon abordatge educatiu i prevenir el con-
sum problemàtic de drogues dels seus fills i filles.

 

 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Nou espai d’entitats al web municipal
Les darreres setmanes s’ha estat treballant en un nou 
apartat al web municipal que incorpora la informació 
de totes les entitats del municipi.

Les entitats estan organitzades per temàtica (cultu-
rals, esportives, socials...) i podem consultar informa-

ció important com l’any de fundació, l’adreça, el cor-
reu electrònic o les seves xarxes socials entre d’altres 
ítems. 

Us convidem a conèixer aquest nou espai d’informa-
ció! 

Taller de cuina sense pares

El primer taller de cuina de l’any va ser al Subijove 
d’Ordal. Un taller de ‘Cuina sense pares’, impartit per 
una especialista en nutrició de la Diputació de Barce-
lona, en el qual els joves participants van aprendre les 
bases de la nutrició i, amb això, a cuinar un menú ben 
senzill i bo amb tan sols un microones! Els joves van 
mostrar interès en la temàtica i van valorar el taller 
molt positivament. 
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Torneig de ping-pong
Més de 30 joves van assistir al Subijove d’Ordal per 
participar al torneig d’estiu de ping-pong organitzat el 
passat 25 de juliol. Joves del camp de treball d’Ordal 
es van sumar a l’experiència també i s’ho van passar 
la mar de bé! En acabat es va repartir berenar i premi 
per al guanyador. Els joves van valorar la jornada 
molt positivament. 

Mural de Festa Major

Dins la prèvia de la festa major d’Ordal es va realitzar 
un taller de pintura mural a càrrec de l’artista Joan 
Ramón i amb la col·laboració de molts joves motivats 
a participar. Organitzat per l’entitat Ordalencament, 
valoren molt positivament el resultat d’aquesta jorna-
da i tot el procés de creació. El mural se situa al carrer 
Mas la Granada d’Ordal i hi estan representats el drac 
i els diables del poble. 

Una seixantena de joves van participar en els dos di-
vendres de banys nocturns organitzats, l’1 de juliol a 
la piscina de Sant Pau d’Ordal i el divendres 22 de 
juliol a la piscina d’Ordal. Com ja s’esperava, aquest 
esdeveniment va tenir molt d’èxit entre els joves del 
municipi. Els banys nocturns permetien l’entrada gra-
tuïta a la piscina a tots els públics, però l’ambient fes-
tiu, destinat a joves d’entre 12 i 30 anys, enguany va 
ser a càrrec del DjXabo. 

Després de l’anterior estiu, en què es va haver d’anul-
lar aquest esdeveniment, per fi es va poder celebrar 
amb normalitat, i com a novetat, enguany s’ampliava 
l’horari de les 9 del vespre fins a les 12 de la nit. A 
més a més, la segona novetat va ser l’opció que teni-
en els joves de gaudir d’un preu especial per sopar a 
la mateixa piscina, per tan sols 6 euros. La proposta 
va tenir molt d’èxit entre el jovent i des de Joventut es 
valora molt positivament l’esdeveniment, així com la 
implicació de les persones que estan al càrrec de les 
piscines.  

Banys nocturns a les piscines de Sant Pau i d’Ordal

Àrea de Servei a les Persones
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Racó de les entitats

RACÓ DE LES ENTITATS

Benvolgudes lectores i lectors del Tot Subirats
Aquests mesos en general estan essent molt compli-
cats a les residències de Catalunya, però sembla com 
si no interesséssim i com si la nostra realitat com a 
col·lectiu humà de residents i treballadores no existís 
a l’agenda política.

Nosaltres, a Cenacle, fins a dia d’avui i continuarem, 
hem mantingut una normativa més estricta de visi-
tes, mitjançant la realització de TAR per als visitants, 
per protegir, en la mesura del possible, la seguretat 
biològica dels residents. Aquesta normativa interna 
és més estricta que la normativa marcada pel Depar-
tament de Salut.

La pandèmia de Covid va aparèixer el març de 2020 i 
les vacunes han estat un salt qualitatiu en l’esperança 
de vida i en la salut dels qui pateixen la malaltia. Però 
les dades derivades de la fi de totes les restriccions 
són ESPECIALMENT PREOCUPANTS.

Noves variants d’alta transmissió que redueixen 
l’efectivitat de les vacunes, una setana onada que està 
superant rècords, la previsió d’ una vuitena onada a 
la tardor, que coincidirà amb què la tercera vacuna 
de reforç en la majoria de cossos ja no tindrà quasi 
anticossos contra el virus. 

Ens trobem TOTES LES RESIDÈNCIES amb brots que 
es controlen de manera eficient i estem a l’espera 
que el Departament de Salut ens indiqui quan rebran 
els avis la quarta dosi de reforç, prevista per a la tar-
dor, però és com si ES VOLGUÉS negar la realitat, i la 
realitat no invita a l’esperança. En les dues primeres 
setmanes de juliol teníem 40 morts per Covid, gent 
gran majoritàriament, i 37.000 infectats.

Però a més ens estem trobant que les persones que 
passen una Covid lleu presenten malalties noves, 
com l’escabiosi, que s’escampa entre joves, gent gran, 

etc., que comporten riscos per a la salut, sobretot per 
a les persones amb immunodepressió a causa de 
l’edat o pels efectes de la Covid, que haurien passat 
recentment. 

Allò que més ens preocupa com a professionals de 
la salut és el silenci dels mitjans de comunicació i la 
manca absoluta d’explicacions per part de les institu-
cions sanitàries nacionals.

Però nosaltres, tot i les dificultats i la manca absoluta 
d’assumpció de responsabilitats i diligència per part 
de les autoritats, ens esforcem, sabem què hem de 
fer i, SOBRETOT, vetllem pel benestar dels avis i àvies 
que estan al nostre càrrec. Si no fos pel teixit social 
del país ELS ASSEGUREM QUE ESTARÍEM EN UNA SI-
TUACIÓ MÉS PREOCUPANT. 

Tot i així nosaltres continuem celebrant les diades 
més destacades, com ara Sant Joan, en la qual vam 
gaudir de petards, un bon dinar i coca i cava. 

Informació facilitada per l’Equip Tècnic de la 
Residència Casa Família El Cenacle

Activitats de l’AMPA Subirats
2a edició festa solidària a l’escola de Lavern

Novament, en el transcurs del curs escolar, es va tor-
nar a celebrar la 2a Edició de la Festa Solidària, desti-
nada a la recaptació de fons per a la investigació del 
càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu.

En aquesta edició s’han recaptat 383 euros, provi-
nents de la xocolatada organitzada i la venda de lli-
bres donats per les famílies de l’escola, dins el marc 
de la diada de Sant Jordi.        (continua a la pàgina següent)
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Obrim, gradualment, les portes a la comunitat

Des de la Residència Font Santa hem fet activitats 
d’interacció amb la comunitat, en les quals els nos-
tres residents han pogut gaudir d’estones de lleure 
que ajuden a promoure un dia a dia més gratificant. 

Ens iniciem en l’equinoteràpia
Des del mes maig, assistim setmanalment al Centre 
Pedagògic Cavalls i Natura, on realitzem sessions 
amb cavalls, amb la finalitat de rebre suport terapèu-
tic físic i psíquic. Aquest tipus de teràpia assistida amb 
cavalls millora la qualitat de vida dels assistents a les 
sessions i proporciona tant beneficis motors (equili-
bri, postura, coordinació...) com psicològics (autoesti-
ma, confiança, autocontrol...). 

Rebuda de les Lectures en Veu Alta del Festival 
EVA354
El darrer mes de juny, vam rebre a les nostres instal-
lacions els voluntaris participants en el Festival 
EVA354. Vam poder gaudir d’una tarda molt agrada-
ble, en què per mitjà de la lectura de contes, poemes i 
narracions ens vam endinsar en el món de la fantasia. 
Es va aconseguir una interacció entre el lector i l’oient 
molt bonica, tot intercanviant mirades i comentaris 
que els feien partícips de la història. 

Trobada amb l’Asociación Grupos de Mayores de 
Telefónica

El passat 18 de maig, vam fer una trobada de caràc-
ter lúdic amb diversos membres de l’Associació. De 
forma desinteressada, es van oferir a organitzar un 
espectacle d’animació amb Ruskus Patruskus i un 
dinar de germanor, en el qual es va cuinar una fideuà 
popular a l’exterior de les nostres instal·lacions. Com 
que la major part dels nostres residents presenten un 
nivell dependència força elevat, es va creure oportú 
fer una activitat que estigués a l’abast de tothom a la 
Residència mateixa, i que així hi participés el major 
nombre d’usuaris possible.- Va ser una jornada d’allò 
més entretinguda, en què es van promoure les relaci-
ons socials i la vida en comunitat. 

Com veieu, és un petit resum de les nostres activitats 
i de la tornada a una normalitat amb moltes mesures. 
Ja que la pandèmia continua estant entre nosaltres. 
Però a poc a poc, els nostres residents necessiten tor-
nar a una normalitat que els beneficia. A més, cele-
brem totes les festes assenyalades com Sant Joan, i al 
no poder per precaució encara anar a la piscina hem 
adquirit unes piscines de les quals també gaudeixen 
molt. ENTRE TOTS SUMEM i SEGUIM ENDAVANT.

Salut! 

Informació facilitada per la 
Residència Font Santa

 (ve de la pàgina anterior)

Tot això és possible gràcies a les famílies, que una 
vegada més varen participar en la festa.

Ajuda a refugiats provinents d’Ucraïna
L’AMPA de l’escola de Lavern Subirats juntament 
amb el claustre de mestres de l’escola vam col-
laborar amb l’Associació de Turisme Sostenible dels 
Parcs del Garraf, Penedès, Olèrdola i Foix, associació 
que es va encarregar d’acollir, cuidar i buscar sostre 
per a un gran nombre de dones que van arribar amb 
els seus fills o nets provinents d’Ucraïna i que estan 
actualment vivint de manera provisional al Penedès. 
Aquesta col·laboració va consistir a sol·licitar a les fa-
mílies de l’escola, organitzades per cicles, la donació 
de productes de primera necessitat (menjar, produc-
tes de neteja corporal i higiene femenina, menjar per 

a nens petits, bolquers...) per tal de fer la seva estada 
més acollidora.

Agraïm a totes les famílies del municipi el gest que 
van fer per ajudar aquestes persones en el seu dia 
a dia. 

Informació facilitada per l’AMPA Subirats 

Racó de les entitats
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Tercera edició del Camp de Treball Internacional de Joventut a Subirats

El cartell de convocatòria 
del camp del 2022 deia: 
‘Beyond the vineyard; the 
Dry Stone heritage’ (Més 
enllà de la vinya; el llegat 
de la Pedra Seca), i les 
dates de la seva realitza-
ció entre el 17 i el 31 de 
juliol.

Era la tercera edició del 
camp, organitzat per la 
Direcció General de Jo-
ventut de la Generalitat 
de Catalunya, l’entitat de 
lleure Fundesplai i l’Ajun-
tament de Subirats, amb 
la feina de camp coordi-
nada pel Centre d’Estudis 
de Subirats. En aquesta 
ocasió van arribar 13 par-
ticipants, amb majoria de 
noies, dels quals 11 veni-
en de països tan diversos com França, Itàlia, Alema-
nya, Dinamarca, Mèxic, Turquia i Armènia. Completa-
ven el grup 2 catalans. 

L’atenció en l’àmbit del lleure va estar a càrrec de 3 
monitors de Fundesplai, la Marina Valls, la Laura i el 
Marco, voluntari italià.

Per a la feina de camp, van estar tutelats pels mem-
bres del Centre d’Estudis de Subirats amb experièn-
cia en el món de la pedra seca Josep Rovira (Can Sala) 
i Jaume Ros, Dani Ferret, Joan Esteve i Jaume Rovira 
(Ordal).

Com en tots els camps de treball de caràcter interna-
cional, es va fer servir en tot moment l’idioma anglès 
com a vehicular. 

El primer dia se’ls va fer un acte de benvinguda al 
Subijove d’Ordal. El regidor de Cultura, Francesc 
Perea, els va dirigir unes paraules de benvinguda. A 
continuació, en Jaume Rovira els va proporcionar per 
mitjà de fotos i vídeo les primeres nocions del món 
de la pedra en sec, que venien a conèixer i treballar.

Van estar allotjats a l’escola Montcau d’Ordal i ali-
mentats per un servei de càtering. 

En aquesta ocasió, l’activitat de camp va quedar limi-
tada per les restriccions de les autoritats de la Ge-
neralitat degudes a les condicions climàtiques amb 
avisos per molt altes temperatures i risc d’incendi de 
nivell Alfa 3. Tot i les circumstancies, als marges da-
vant la N-340 al Pago es va fer una important retalla-
da d’heura sobre les parets de pedra i es va restau-

rar un tram esllavissat de 4 m d’ample per 2,5 d’alt. 
També al Pago, es va actuar sobre un doble forn de 
calç amb les cavitats plenes de runa de construcció 
i brossa abocades. Es va desbrossar de vegetació 
baixa i arbres tot l’entorn i es van buidar parcialment 
les cavitats. Així mateix, es va treballar sobre l’antic 
camí entre Can Rossell i Savall, reconstruint un tram 
de marge de pedra esllavissat, desbrossant un tram 
de camí empedrat i netejant les roderes dels carros 
sobre el rocallís per fer-les ben visibles.

En el temps lliure, els joves es van banyar diària-
ment a la piscina d’Ordal, incloent una festa de bany 
nocturn. Van fer una visita a Vilafranca, on van col-
laborar a fer pinya en un assaig de la colla castellera 
dels Xicots de Vilafranca. Van dedicar un dia sencer 
a visitar Barcelona. Van participar en un torneig de 
ping-pong al local del Subijove d’Ordal. En Joan Es-
teve els va ensenyar la seva col·lecció de fòssils i en 
Josep Rovira els va fer una classe de radioestèsia. Van 
fer una visita amb degustació de most, vi i cava al Ce-
ller Olivé Batllori dels Casots. A Can Sala, en Jaume 
Rovira els va mostrar el paisatge, les barraques i el 
monument de ‘land art’ de Víctor Mata en homenat-
ge als Marges de Pedra Seca, i van rebre un comi-
at per part del Centre d’Estudis de Subirats. Al nucli 
del Pago van seguir la visita guiada per l’Oriol Miró a 
les trinxeres de la Darrera Defensa de Barcelona i el 
Museu del Ciudeb.

Cal ressaltar el bon ambient de companyonia que 
s’ha respirat entre la joventut participant i els moni-
tors voluntaris subiratencs.

Informació facilitada pel 
 Centre d’Estudis de Subirats R
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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 4 MAIG

1. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL 
DIA 2 DE MARÇ DE 2022 
Després de posar-la en consideració dels assistents a la ses-
sió, l’acta de la sessió assenyalada queda aprovada per UNA-
NIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

2. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACÓ DEL PRESSUPOST. 
EXP. 2022_729
Tots els regidors se’n donen per assabentats.

3. DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA 
REPARACIÓ DE DANYS PRODUÏTS ESLLAVISSSADA DE TALÚS 
ENTRE L’ACCÉS A L’ÀREA D’APARCAMENT I EL CARRER CAMÍ 
DEL BOSQUET DE SANT PAU D’ORDAL. EXP.2022_697
Tots els regidors se’n donen per assabentats.

4. APROVAR MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2022. EXP. 
2022_473
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

5. APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE 
BÉNS I DRETS DE LA CORPORACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 
2021. EXP. 2022_519
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

6. MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ 
DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS AMB 
LA CREACIÓ DE LA PLAÇA I LLOC DE TÈCNIC MITJÀ DE SER-
VEIS ECONÒMICS. EXP. 2022_887
Un cop conclòs el debat, s’acorda per UNANIMITAT deixar la 
proposta d’acord DAMUNT LA TAULA.

7. APROVAR DEFINITIVAMENT EL NOU TEXT DEL PLA DE MI-
LLORA URBANA PMU-12 ‘CIATSA’. EXP. 2021_10275
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

8. APROVAR PRÈVIAMENT EL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍ-
FICA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
D’AIGÜES RESIDUALS I LES INSTAL·LACIONS CONNEXES AL 
VEÏNAT DEL CARRER DELS ROCS. EXP. 2021_1846
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

9. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AVANÇ DE PLANEJAMENT 
PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN PROJECTE D’INTERÈS TERRI-
TORIAL EN L’ÀMBIT DEL POLÍGON INDUSTRIAL CAN BAS I 
TRAMETRE’L A LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ TERRITORIAL DE 
BARCELONA. EXP. 2022_86
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

10. APROVAR INICIALMENT ELS NOUS PROJECTES EXECUTIUS 
DE LES NOVES PISCINES MUNICIPALS D’ORDAL I DE FORMA-
CIÓ DE PLATAFORMES DE CONTENCIÓ. EXP.2022_934
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

11. DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE CONTRACTA-
CIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE EXECU-
TIU DE LES NOVES PISCINES MUNICIPALS D’ORDAL I PRO-
JECTE DE FORMACIÓ DE PLATAFORMES DE CONTENCIÓ DE 
NOVES PISCINES D’ORDAL I APROVAR UN NOU EXPEDIENT 
DE LICITACIÓ I DISPOSAR L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ. EXP.2021_1533
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

12. APROVAR INICIALMENT LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS CORRESPONENTS A LES 
OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL 
CARRER PAU AYXELÀ D’ORDAL I EL PROJECTE D’EXECUCIÓ 
NOVES LÍNIES SUBTERRÀNIES DE BAIXA TENSIÓ DEL NOU 
CT.1. EXP. 2022_116
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

13. APROVAR INICIALMENT LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS CORRESPONENTS A LES 
OBRES DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LLUMS D’ENLLU-
MENAT PÚBLIC PER LLUMS LED DEL CCAP PROJECTE SUBSTI-
TUCIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC PE LLUMS DE LED A L’ÀMBIT 
DEL POL. INDUSTRIAL CAN BOSC O PARC LOGISTIC DEL PE-
NEDÈS DEL TM DE SUBIRATS. EXP. 2022_935
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

14. RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’AC-
TIVITAT PRIVADA AL TREBALLADOR MUNICIPAL SR. EDUARD 
VÁZQUEZ SEVILLA. EXP 2022_634
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

15. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DELS 8NS PREMIS CASTELL 
DE SUBIRATS. EXP. 2022_972
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

16. MOCIÓ EN SUPORT AL DRET D’AUTODETERMINACIÓ DEL 
POBLE SAHARAUÍ
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per DEU VOTS A FAVOR MANIFESTATS PELS 
GRUPS JUNTS PER SUBIRATS, ERC-AM I APS-CUP-AMUNT I 
UNA ABSTENSIÓ MANIFESTADA PEL GRUP PSC.

17. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC-AM PER 
ACLARIR ELS FETS DE L’ESPIONATGE CONTRA EL MOVIMENT 
INDEPENDENTISTA CATALÀ
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Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

18. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER 
EXIGIR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA LIQUIDACIÓ DE 
LES QUANTIES DEGUDES A AQUEST ENS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i no s’aprova per DOS VOTS EN CONTRA MANIFESTATS 
PEL GRUP APS-CUP-AMUNT, VUIT ABSTENCIONS MANIFES-
TADES PELS GRUPS JUNTS PER SUBIRATS I ERC-AM I UN VOT 
A FAVOR MANIFESTAT PEL GRUP PSC-CP.

19. DONAR COMPTE SENTÈNCIA DICTADA EN ELS PROCES-
SOS JUDICIALS INDICATS PER DEMANDES INTERPOSADESPER 
LES TREBALLADORES MUNICIPALS D. C. I C. R. EXP.2022_704
Tots els regidors se’n donen per assabentats.

20. DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE 
DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES DEL 
NÚM. 49/2022 FINS AL NÚM. 112/2022, AMBDÓS INCLOSOS, 
DEL LLIBRE TELEMÀTIC
Tots els regidors se’n donen per assabentats.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 6 DE JULIOL

1. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL 
DIA 4 DE MAIG DE 2022
Després de posar-la en consideració dels assistents a la ses-
sió, l’acta de la sessió assenyalada queda aprovada per UNA-
NIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

2. APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2022. EXP. 
2022_985
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

3. APROVAR CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A 
LLARG TERMINI PER IMPORT DE 200.000 €. EXP. 2022_1263
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

4. APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
SUBIRATS DE L’EXERCICI 2021. EXP. 2022_1017
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLI-
CA PER A ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL. EXP. 
2021_1616
Tots els regidors es donen per assabentats.

6. APROVAR LA MODIFICACÓ DE LA PLANTILLA DE PERSO-
NAL TOT FUNCIONARITZANT LA PLAÇA ADMINISTRATIVA 
ADSCRITA A L’OAC I LA LABORALITZANT LA PLAÇA OFICIAL 
LAMPISTA. EXP. 2022_1191
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

7. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTI-
LLA DE PERSONAL I LA RLT AMB LA CREACIÓ DE LA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS. EXP.2022_887

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

8. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 
DE PERSONAL I LA RLT AMB L’AMORTIZACIÓ DE LA PLAÇA 
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA VACANT ADSCRITA ALS SER-
VEIS ECONÒMICS. EXP. 2021_2596
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

9. APROVAR INICIALMENT LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS CORRESPONENTS A LES 
OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ 
DEL CARRER DEL DARRERE DE CAN BATISTA. EXP. 2022_1465
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

10. APROVAR INICIALMENT LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS CORRESPONENTS A LES 
OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL VIAL LATERAL DE LA PLAÇA 
DE LAVERN. EXP. 2022_1056
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

11. ACORD D’APLICACIÓ ALS CONTRACTES D’OBRES DE 
L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS DEL RÈGIM EXCEPCIONAL DE 
LA REVISIÓ DE PREUS ESTABLERT AL REIAL DECRET LLEI 
3/2022, D’1 DE MARÇ. EXP.2022_1162
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

12. APROVAR L’INICI DE LA LICITACIÓ I L’OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE 
LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES NOVES PISCINES 
D’ORDAL I DEL PROJECTE DE FORMACIÓ DE PLATAFORMES 
DE CONTENCIÓ DE NOVES PISCINES. EXP.2021_1533
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR MANIFESTATS PELS 
GRUPS JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP I APS-CUP-AMUNT I 
TRES ABSTENCIONS MANIFESTADES PEL GRUP ERC-AM. 

13. ACORDAR L’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE L’ACM DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINA-
CIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03). 
EXP.2021_1801
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

14. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DEL SER-
VEI PÚBLIC DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL 
TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS. EXP. 2021_72
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

15. APROVAR LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS CULTU-
RAL DE LES OBRES DE REFORMA INTERIOR DE LA SALA D’AC-
TES DEL CAFÈ DE L’ATENEU ORDALENC. EXP. 2022_631
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
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16. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DELS 
ARTICLES 415 I 416 DE LA NORMATIVA DE CELLERS. EXP. 
2021_858
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

17. APROVAR L’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM EN 
L’ÀMBIT DEL PE-SNU3 AMPLIACIÓ EQUIPAMENTS. EXP. 
2022_560
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR MANIFESTATS PELS 
GRUPS JUNTS PER SUBIRATS, PSC-PC I ERC-AM I DUES ABS-
TENCIONS MANIFESTADES PEL GRUP APS-CUP-AMUNT.

18. DONAR COMPTE EXPRÉS DE L’ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE RECEPCIONAR LES OBRES DE PAVIMEN-
TACIÓ DELS VIALS, LA XARXA DE SANEJAMENT I LA XARXA 
D’AIGUA POTABLE, DE LA URBANITZACIÓ CAN ROSELL PAU-
7. EXP. 2022_1328
Tots els regidors se’n donen per assabentats.

19. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA NETEJA DE 
LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS AMB LA INCORPORACIÓ 
LA SALA POLIVALENT DEL CENTRE AGRÍCOLA DE SANT PAU 
D’ORDAL. EXP. 2022_834
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

20. APROVAR LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2023. EXP. 
2022_1091
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació, i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR MANIFESTATS 
PELS GRUPS JUNTS PER SUBIRATS, PSC-PC I ERC-AM I DUES 
ABSTENCIONS MANIFESTADES PEL GRUP APS-CUP-AMUNT.

21. APROVAR LA MOCIÓ D’ADHESIÓ AL DE DEFENSA FORES-
TAL PEL FUTUR DE LES ADF I DEL NOSTRE TERRITORI. EXP 
2022_1437 
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

22. APROVAR MOCIÓ EN DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU. 
EXP. 2022_1325
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

23. DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE 
DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES DEL 
NÚM. 113/2022 FINS AL NÚM. 182/2022, AMBDÓS INCLO-
SOS, DEL LLIBRE TELEMÀTIC
Tots els regidors se’n donen per assabentats.

P
L

E
 M

U
N

IC
IP

A
L

EDICTE

Es fa públic que han esdevingut aprovats defi-
nitivament els següents projectes d’obres mu-
nicipals:

• Exp. 815/2022: Projecte bàsic de rehabilitació 
integral de la capella de la maternitat de la Mare 
de Déu dels Casots.

• Exp. 616/2022: Aprovar la memòria descripti-
va i la memòria valorada de l’obra de reforma 
d’instal·lacions d’enllumenat públic.

• Exp.520/2022: Projecte de reforma i ampliació 
de l’Ajuntament de Subirats per allotjar l’Espai 
Esperanto de Subirats.

• Exp. 167/2022: Projecte de millora de l’apar-
cament de la travessera urbana de Sant Pau 
d’Ordal.

• Exp. 455/2022: Projecte de rehabilitació de 
l’habitatge municipal per a habitatge social a 
Can Batista, situat al núm. 2 del carrer Can Ba-
tista.

• Exp. 934/2022: Modificat del Projecte de la 
nova piscina d’Ordal i Modificat del Projecte de 
formació de plataforma de contenció de noves 
piscines.

• Exp. 1294/2022: Projecte bàsic i d’execució 
modificat per a la instal·lació d’un ascensor ex-
terior a la passarel·la d’Ordal.

Subirats, 22 d’agost de 2022

Pere Pons i Vendrell
Alcalde-president
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UNA NOVA DIADA DE L’11 DE SETEMBRE DE TOTS

El passat 11 de setembre ens tornem a trobar per 
recordar aquelles persones que han volgut mantenir 
viva la memòria de la nació catalana. Totes aquelles 
que van defensar els drets i les aspiracions de Catalu-
nya per assolir democràticament l’Estat propi. Els dar-
rers anys, aquells pilars que formaven l’esperit nacio-
nal s’han anat laminant perillosament. En primer lloc, 
les institucions han estat víctimes de la ingerència de 
l’Estat, i alhora el tacticisme d’alguns partits ha acabat 
posant en risc les nostres institucions. 

En el marc de l’acte institucional de la Diada, l’alcalde 
feia la següent reflexió. Després de veure les imatges 
de l’ofrena floral al Fossar de les Moreres de la vigília, 
cal dir que no anem bé. Una data com la de la Diada, 
la gent hi és, i no es mereix que la divisió entre partits 
rebaixi la importància cabdal que per als catalans i ca-
talanes té aquest dia. Durant molts anys tots ens hem 
trobat per fer els impossibles per avançar cap a un 
objectiu comú. Ens cal unitat, perquè quan hi ha sigut 
és quan més passos endavant hem sigut capaços de 
fer. Ens toca ara, aquest any més que altres, als elec-
tes i a les formacions polítiques, fer una reflexió per la 
unitat, per tal d’estar a l’alçada del que la societat civil 
a Catalunya demana a les institucions. 

En definitiva, doncs, a la Diada d’enguany, hem tornat 
a sortir al carrer, cadascú amb qui decideixi, i mani-
festant el que consideri, però sentint-nos part de la 
comunitat de catalans i catalanes, amb aquella il·lusió 
amb què es va viure el final de quaranta anys de dic-
tadura. Aquest any sobretot recordem que fa 90 anys 
de l’aprovació de l’Estatut de Núria (1932), que marcà 
l’inici del reconeixement polític al fet català; i alhora 
també hi ha hagut temps per tenir un record especial 
per la figura de Miquel de Ramon i Tord, heroi a la de-
fensa de Barcelona aquell 1714. Efemèrides que ens 
han de portar a ser conscients d’on venim, per mirar 
al futur sempre, amb un projecte de País per oferir 
esperança i un camí avançant en la via democràtica. 

Un nou curs polític afrontant reptes al municipi

A Subirats, encarem la segona meitat de l’any apro-
fundint i continuant amb el projecte i el compromís 
que vàrem assumir el 2019. Es per això que continu-
em analitzant els reptes que com a municipi tenim 
sobre la taula. Seguim treballant per garantir la segu-
retat als nostres pobles, en coordinació amb els Mos-
sos d’Esquadra. Alhora que també estem pendents 
de la manca de civisme als carrers, una problemàtica 
que abordem des de tots els àmbits on es produeix, 
per subratllar la importància de mantenir nets els 
nostres carrers i places.

 Per altra banda és d’agrair la comprensió i l’esforç 
de tots en aquest estiu que ha sigut crític, tant per 
les altes temperatures, com pel risc d’incendi als nos-
tres boscos. Alhora també, per haver pogut viure amb 
normalitat les festes més tradicionals i grans als nos-
tres nuclis, sempre vetllant per la seguretat de tot-
hom. Les festes que ens caracteritzen i ens uneixen 
com a municipi. Des del respecte al medi ambient.

 Encarem un nou curs polític marcat pel final de 
mandat. Des del minut zero hem estat treba-
llant. El nostre projecte continua. Malgrat les di-
ficultats, sempre hem estat amatents a l’hora 
d’aplicar les millors solucions i les més adients. 
Seguim treballant, a més, en la necessitat  de dignifi-
car la memòria de les dones de Subirats, que han for-
jat també la nostra història, per tal de trobar els noms 
que tinguin més consens amb l’objectiu d’anomenar 
el primer carrer amb nom de dona del municipi.

 I finalment, cal destacar que les reunions a Madrid 
han servit per què la rotonda a la N340 sigui una 
realitat i un pas endavant per frenar les víctimes de 
trànsit en aquest punt del municipi. Una necessitat 
real, en la qual estem al costat dels veïns i veïnes, i 
vetllarem perquè l’execució no s’allargui en el temps.
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DEIXAR PERDRE

El passat mes de juny es van complir 10 anys d'un 
fet que no és menor en la societat subiratenca. Dues 
persones del municipi, el Jordi i el Josep, van decidir 
engegar un projecte de ràdio que van anomenar Ona 
Subirats. El primer programa de ràdio en directe va 
ser el 5 de gener del 2012 per retransmetre a les 10 
del matí des del centre agrícola de Sant Pau d’Ordal, 
i es va prolongar al llarg del dia, fins a finalitzar la ca-
valcada de Reis. Al llarg del dia hi va haver diferents 
programes: magazines, radiofórmules, entrevistes, 
i per acabar, la retransmissió de l’entrada dels Reis 
d’Orient al centre agrícola. Tots els programes teni-
en un denominador comú: la participació activa dels 
veïns i veïnes de Subirats.

Al cap de 3 anys el Josep va deixar el projecte i l'emis-
sora es va convertir en una lluita solitària d'una per-
sona apassionada per la ràdio, per tirar endavant un 
projecte que no ha tingut en aquesta dècada el suport 
institucional i polític que calia per fer-ne un projecte 
comunicatiu per a tot Subirats. El regidor Lluís Ràfols 
va ser l'únic que, en el seu moment, va moure's per 
intentar bastir el projecte del suport necessari des 
de l’Ajuntament, però mai es va arribar a signar un 
conveni. Els professionals tiraven endavant buscant 
patrocinis de col·laboradors i empreses que s’anun-
ciaven. Es va fer un taller de ràdio a les escoles de 
Sant Cugat, es feien directes des del Subirats Tasta’l, 
associacions de Sant Pau, d’Ordal i Lavern utilitzaven 
espais per comunicar els seus actes. L’Ajuntament va 
posar alguns recursos, la primera taula de so, quan 
alguna cosa s’espatllava, però en 10 anys, només es 
deuen haver invertit uns escassos 20.000 € (2.000 €/
any). I no donar suport ni recursos durant tant temps 
fa que les persones es cansin i els projectes es dei-
xin perdre. L’última inversió, a l’estiu de l’any passat, 
van ser uns 1.200 € en equips per a l’estudi. Va ar-
ribar la fibra a l’edifici, però no es va posar per a la 
ràdio. Els regidors de l’àmbit, com sempre, deien “ja 
ho mirarem”, i en un any no va haver-hi cap “mira-
da”, ni cap resposta oficial. Durant el confinament se 
li va demanar que vingués a posar música i omplís 
espais per pal·liar els efectes de la pandèmia. Sí que 
és cert que quan alguna cosa es malmetia, l’Ajunta-

ment ho reposava, però mai va creure en el projecte 
ni va posar els recursos necessaris. Avui en dia, que 
tothom emet per internet, cal un servidor amb unes 
capacitats mínimes, i el servidor es penjava tot sovint 
i a molts pobles del municipi no arribava la senyal. El 
dial 90.2 reservat per a l’emissora es pot perdre si no 
emet contínuament, i actualment s’emet música gra-
vada per tal de no perdre la freqüència. 

Aquest estiu el Jordi deixa de mantenir l’Ona Subirats 
i ho comunica a l’Ajuntament, que els torna a dir que 
“ja ho mirarem”, i al cap d’uns dies posa una imatge 
per xarxes que es busquen voluntaris que els agradi 
la ràdio. 

Des d’ERC Subirats pensem que la ràdio municipal és 
una eina interessant per al municipi que no podem 
deixar perdre. Apostem per donar vida a aquest 
projecte i dotar-lo d’un conveni, d’uns recursos. Cre-
iem que tots els grups municipals podem posar-nos 
d’acord per tenir una ràdio municipal que ajudi a di-
namitzar la vida associativa dels pobles, ajudi a donar 
a conèixer les activitats de les entitats, ajudi a generar 
debats polítics, socials i col·lectius, ajudi a millorar la 
participació ciutadana, doni espais per visibilitzar la 
feina que es fa a les escoles, a donar veu a les nostres 
empreses, i ajudi, en definitiva, a millorar la convivèn-
cia i la informació de tots els pobles. La comunicació 
de l’Ajuntament podria vehicular-se també a través 
de la ràdio i les xarxes socials es podrien gestionar 
des d’allà. Caldria segurament pensar noves fórmu-
les de dinamització per tal que els joves del munici-
pi hi poguessin col·laborar (canal de Twicth, o altres 
formes modernes de comunicació) però, en tot cas, 
creiem que socialment fora bo per a Subirats no dei-
xar-ho perdre.

Si ho deixem perdre, l’escassa inversió que s’ha fet 
és perduda, i l’espai que ocupa a les escoles velles 
es malmetrà si no se’n fa ús. Invertir o deixar perdre, 
aquesta és la qüestió.

Des d’aquest espai agraïm al Jordi aquests 10 anys 
que ens han donat a canvi de ben poc. Gràcies!
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“LA LLIBERTAT éS UN HÀBIT, qUE NO ENS GUANYI LA POR”

L’u d’octubre vam actuar amb llibertat, fent allò que 
col·lectivament teníem clar que podíem fer i assu-
mint-ne les conseqüències. Arribar-hi havia costat 
molts anys, dècades, i érem conscients que ens haví-
em guanyat plenament el dret a decidir com a poble 
i que havia arribat el moment de deixar de ser tutela-
des. No hi ha dubte que la força per fer-ho no venia 
de cap partit, ni de cap líder. Qui va empènyer vam 
ser tots i totes, persones, entitats, col·lectius. 

I així ho reflectia la cançó ‘Agafant l’horitzó’ de la cam-
panya de la CUP. “Sí, viure vol dir prendre partit” 

(...) Gent de mar, de rius i de muntanyes

Ho tindrem tot i es parlarà de vida (bis)

Que no ens guanyi la por

El demà avui és nostre

Tu i jo agafant l'horitzó

Ara i aquí és el moment del poble

No serà nostre si no hi som totes

És part de tu, també és part de mi

Viure vol dir prendre partit

No tenim a les mans els problemes del món

No tenim totes les solucions

Però venim amb coratge i amb somnis gegants

I pels problemes del món tenim les nostres mans

Res per nosaltres; per a totes, tot

A la por i al racisme, calar-hi foc

Qui treballa la terra se la mereix

Lo poble mana, el govern obeeix 

(...) 

Continua sent el moment del poble, i que els col-
lectius i les associacions prenguin partit per trans-
formar el país. Hi ha moltes alternatives i camins de 
lluita dins i fora de les institucions, i cal explorar-los i 
dotar-los d’eines i forma. De persona a persona, d’ac-
ció en acció, de millora en millora, i anar construint al-
ternatives que ens portin a una comunitat més equi-
tativa a totes les esferes. Ho seguim volent Tot. Cal 
superar el soroll buit de les picabaralles entre partits 
que aspiren a conquerir parcel·les de poder per col-
locar la seva gent, la gent fidel, no pas la gent capaç 
de liderar el canvi de rumb que necessita la nostra so-
cietat, des de la generositat, del cor i la intel·ligència. 

Ja no ens alimenten molles

Ja volem el pa sencer

Tenim futur, tenim memòria

Foc a les mans per teixir la història

Portem en elles un llarg camí

Viure vol dir prendre partit

No volem fum, no volem dreceres

Aquí no venim a fer volar banderes

Comptem amb tu, ara no pots fallar

Un dia u per tornar a començar 

Per un u d’octubre lliure, festiu i combatiu, que no 
ens guanyi la por, visca la llibertat, visca els Països Ca-
talans!
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Estem davant d’un món cada vegada més canviant. 
Això comporta nous reptes per a tothom.

La situació actual demana cada vegada més la impli-
cació solidària de tothom.

L’equip de Govern de l’Ajuntament n’és conscient, 
com ja s’ha pogut comprovar amb els refugiats ucra-
ïnesos que s’estan al nostre municipi.

Però la major part de l’acció solidària, en aquest cas, 
ha vingut dels veïns i veïnes del nostre municipi, que 
es van abocar bé oferint allotjament, roba o intentant 
cobrir les necessitats dels que arribaven fugint d’una 
guerra que el poble ucraïnès no havia buscat.

Ara se’ns demana un xic més de solidaritat, envers 
altres països de la Unió Europea, amb l’estalvi d’ener-
gia, degut al possible tancament del gas provinent 
de Rússia. Aquí, per sort, no estem tant al límit com 
estan en altres països europeus, però cal anar més 
amb compte en el consum energètic.

No obstant tot això, l’Ajuntament de Subirats no des-
cuida el seu compromís amb els que truquen a la 
porta sol·licitant algun tipus de suport. Sabem que a 
tots se’ns ha apujat el cost de la vida, degut a la situa-
ció actual, i és per això que hem de ser solidaris amb 
els que ho passen més malament.

L’Agrupació Socialista de Subirats, integrada dins de 
l’Equip de Govern, vetllarà perquè no es quedi ningú 
arraconat, dintre de les possibilitats de les quals pot 
disposar aquest Ajuntament.

Hem de pensar que els equipaments del municipi 
que fem servir (pistes, camps de futbol, piscines, es-
pais per a la gent gran, per al jovent, etc.) són una 
font de costos molt elevats i que potser si s’utilitzen 
correctament es poden abaixar una mica aquestes 
despeses energètiques que n’implica l’ús. 

És un error creure que com que paga l’Ajuntament, a 
nosaltres no ens costa res. Al cap i a la fi, ho paguem 
entre tots junts.

El nostre municipi, en estar tan dispersat, comporta 
un major esforç per mantenir-lo en unes condicions 
òptimes. Això implica utilitzar més recursos que un 
altre municipi amb el mateix nombre d’habitants 
però no tan dispers.

Això ens obliga a fer una distribució més curosa del 
Pressupost Municipal per tal d’arribar a tots els nuclis 
de Subirats.

Potser alguns nuclis se senten més desfavorits que 
uns altres, quant a la inversió que hi fa l’Ajuntament. 
Però s’intenta que aquesta inversió tingui un principi 
de proporcionalitat; entenent les necessitats de cada 
poble del nostre municipi, i que de ben segur no ar-
ribem a on ens agradaria arribar, tot i que des de 
l’Ajuntament es fa tot el possible per fer-ho.

Per sort, Subirats és un poble solidari, i la majoria 
dels seus veïns i veines fan un pas endavant quan es 
tracta de col·laborar i oferir la seva ajuda, quan cal, i 
això és d’agrair.

SOLIDARITAT
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Agenda d’activitats

Segueix l'agenda
d'activitats de Subirats!

 
www.subirats.cat/agenda-activitats-de-subirats

Consulta totes les activitats que es fan a Subirats! 
A l'agenda trobaràs informació de les activitats

organitzades per l'Ajuntament i també per les entitats 
del municipi. 

Servei d'informació per Whatsapp

Rep al teu mòbil informació sobre activitats, serveis
públics, subvencions, incidències o altres temes d’interès
municipal. Dona’t d’alta a: www.subirats.cat/whatsapp

 

Penedès Cultura

Per estar al dia de les activitats que s'organitzen al
Penedès podeu consultar el web:

https://penedescultura.cat/agenda



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

www.subirats.cat

ESPORTS / IGUALTAT
3a Cursa de la dona de Subirats

CULTURA
7ens Premis Castell de Subirats 
Festival EVA
Nits a la fresca

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

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

MEDI AMIBIENT
Festa del Medi Ambient a Lavern (9 de maig) 

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

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

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

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

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

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

JUNY
Tots els 
caps de 
setmana de 
juny, juliol i 
agost 
Mercat del 
préssec 
d’Ordal  

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

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

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

T L’entrevistaotSubirats

Rosa Sardà Puig

Rosa Sardà Puig, nascuda el 6 
de gener del 1929 a cal Sardà 
de Lavern. És vídua de l’Enric 
Galofré Sardà. Ha tingut dues 
filles, la Roser (1952-2016) i 
l’Enriqueta, i un fill, l’Enric. 
És àvia del Roger, la Jana, en 
Francesc i en Juli. Des que es 
casà, viu a cal Flores, a Lavern.

Algunes li diuen Rosa, d’altres, Roseta o 
fins i tot Rossita. Ella, diu, és la mateixa 
per a tothom. 

“Érem dos germans, a casa eren page-
sos, portaven vinyes a rabassa i el pare 
també anava a jornal. Jo ajudava amb 
les feines de la casa i de les vinyes. 

Primer anava a escola a Lavern, a cal 
Pubill. Després, junt amb la Rossita 
de cal Graells vam anar a escola a les 
monges, a Sant Sadurní. De joveneta, 
feia la neteja de la casa de la mestra. 
Un cop deixada l’escola, als matins 
esporgava ceps a ca l’Olivella, recollia 
glans al torrent, collia raïm a cal Joan 
Sabaté. També anava a cosir a cal Pu-
bill amb una tieta de la Maria Teresa 
que es deia Maria; allà hi feia l’aixovar 
i també cosia per a ella.

Va esclatar la guerra quan jo tenia 
set anys. Recordo que corríem cap 
als refugis del bosc de cal Martí quan 
sentíem la ‘pava’ i les bombes. També 
hi passàvem moltes nits per por que 
passessin els avions mentre dormíem. 
Quan van entrar els nacionals la gent 
del poble anàrem sota el pont de la 
Bruixa. Recordo que passaven els sol-
dats i entraven a les cases, buscaven, 
obrien les gàbies, els conills sortien, 
les gallines voltaven per fora...”

Als vint-i-dos anys es casà amb l’Enric i va 
anar a viure a cal Flores. Es diu cal Flores 
perquè l’avi de la casa es deia Florenci. 
En aquell moment era una casa on hi 
vivien el marit, els sogres i dos cunyats. 
Tenien una botiga de queviures. La por-
taven entre la seva sogra i ella. Des que 
es casà i fins que es jubilà dedicà la vida 
a la botiga. 

“Es venia a granel, en paperines, i tot 
en unces. Veníem de tot, arengades, 
queviures, aspirines, espardenyes, 
embotit i molts altres articles. Matà-
vem un porc cada setmana; cada dis-
sabte a les cinc del matí, venien dues 
mocaderes, teníem dos perols molt 
grossos hi allà hi fèiem botifarra blan-
ca, negra, catalana, bull, trèiem tot el 
del porc, carn magra, llom. De totes 
les tripes fèiem l’embolcall de les boti-
farres. Al salador hi teníem la cansala-
da, els pernils, els fuets, tot ho veníem 
a la botiga i, a més, cada dimarts l’En-
ric portava tossino a un bar-restaurant 
de Barcelona.

Sempre he respectat la botiga i la 
mare, jo no volia deixar mai la gent. 
He disfrutat molt fent de botiguera, 
obríem tots els dies de la setmana. 
Vam viure uns anys bons, quan enca-
ra no hi havia els supermercats.” 

El contacte amb la gent i la botiga 
ha estat el seu món, la botiga i el 
poble. 

“Quan vam plegar primer tenia molta 
pena però després ja vaig estar 
tranquil·la.” 

A cal Flores va ser la primer casa de La-
vern on hi va haver el primer cotxe, la 
primera televisió, el primer telèfon (hi 
havia centraleta). Recorda quan es va 
casar la Fabiola que van obrir la porta 
de casa i la gent del poble venia a veure 
la televisió.

“L’Enric era un negociant. Cada di-
marts anava a la Borsa de Barcelo-
na, era accionista. També es dedicà 
a comprar i vendre oli, anava cap a 
la zona de Tarragona i Tàrrega, co-
neixia a tots els productors d’oliva 
de la zona de Valls. Li agradava molt 
viatjar, era de l’acadèmia Tastavins 
Sant Humbert, amb la gent de l’aca-
dèmia va anar a Califòrnia, a Rússia... 
També era molt amic de la gent de 
la banca del Penedès. Jo vaig fer al-
guns viatges amb el meu marit i en 
vaig gaudir. 

A les festes majors teníem la casa 
plena de gent del món empresarial, 
gent de negocis i amics. L’Enric era 
molt conversador, molt extravertit, 
i jo, introvertida. Recordo que quan 
ballàvem ell volia ballar per fora del 
ball i jo no, pel mig. A ell li agradava 
que el veiessin i a mi no. Si l’Enric 
volia presumir d’alguna cosa, jo li 
deia que no.

Recordo també que em divertien 
molt els sopars que fèiem amb els 
amics de Lavern els dissabtes.”

Discreta, senzilla, estalviadora, ha aju-
dat a molta gent, fent poc soroll i molta 
feina, dona de casa i de família.

Quan es va jubilar s’apuntaven a excur-
sions que organitzaven a Vilafranca, i a 
Subirats, a tallers de gimnàstica i tallers 
de memòria.

Fa quatre anys que va tenir un ictus, li 
va quedar afectada una part del cos, a 
la mà dreta ha perdut força, però fins 
aleshores portava la casa, l’economia, 
feia el dinar per a tota la família cada 
diumenge, feia ganxet; era totalment 
autònoma. 

“Ara no puc caminar bé, la mà no té 
prou força, no puc fer ganxet, no puc 
parlar bé, però dormo tota la nit i em 
trobo bé.”

Té una cuidadora a casa, cada dia surt 
a passejar una hora pel poble, fa mots 
encreuats, llegeix llibres (l’últim ha estat 
Los pilares de la Tierra), li agrada llegir 
les entrevistes del Tot Subirats. 

Ha vist morir la seva filla Roser, als sei-
xanta-quatre anys, i el seu gendre Josep 
als seixanta-vuit. 

“La vida és molt llarga i molt costosa, 
amb hores molt bones i d’altres molt 
tristes.”

Li agrada molt la música, escoltar el 
piano d’en Richard Clayderman i un 
vals en especial. Acabada la conversa i 
a ritme del ‘Vals de las Mariposas’ que 
tant l’ha fet gaudir, amb la força dels 
violins i la lletra plena de flors, balls, 
papallones i petons, serpentegem la 
carena del romanticisme i de la seduc-
ció amb senzillesa i discreció, tal com li 
agrada a la Rosa.


