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Dades d’interès

MUNICIPI

Emergències _________________________________ 112
Avaries Aigües________________________________ 900 878 583
Cementiri d’Ordal ____________________________ 654 783 832
Cellnex Telecomunicacions (TDT i FM) ________ 902 502 222 
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) – dilluns 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,

Recordo l’escrit d’ara fa un any on co-
mençava dient que portàvem ja molt 
de temps amb la pandèmia, parlàvem 
que a la comarca ja teníem el 75% de 
la població vacunada, i que arribava 
el Nadal i les seves festes, amb el que 
pensàvem que seria ja una plena nor-
malitat, però ho dèiem tot des de l’op-
timisme, sense tenir-ne cap certesa.

Aquest any va començar més bé, però 
el 24 de febrer, amb l’esclat de la guer-
ra que es produeix a Ucraïna, ens ha 
portat a un nou escenari, no només de 
la penúria d’una guerra i de les imat-
ges que encara veiem per la televisió, 
sinó també per la seva derivada, la 
pujada de preus, sobretot els combus-
tibles i energia elèctrica, que després 
s’ha estès a molts altres productes i ha 
provocat inflació, i la pujada del tipus 
d’interès, que també ho estan compli-
cant tot altre cop, tant per a les famíli-
es com per a les empreses.

Aquest context ens afecta a tots, 
també l’Ajuntament, i és un gest de 
responsabilitat el que han tingut tots 
els regidors de l’Ajuntament, que han 
fet possible que a banda de l’equip 
de govern (JuntsXSubirats i PSC) s’ha-
gi pogut aprovar un pressupost amb 
el vot favorable de la CUP-APS (agra-
ïm el seu suport) i l’abstenció d’ERC. 
Els pressupostos s’aproven al final de 
l’any i són l’eina que l’actual govern 
té per gestionar fins a finals de maig 
de 2023, i que el nou consistori que 
en surti a partir del juny pren de base 
per afrontar amb garanties la resta de 
l’any.

Esperem que totes les administraci-
ons aprovin els pressupostos per al 
2023 amb el màxim consens i siguin 
útils a la ciutadania encarant noves 
polítiques de consum que generin 
ocupació, igualtat d’oportunitats, més 
polítiques socials per sortir reforçats 
de la Covid i d’aquest nou escenari so-
brevingut, la guerra d’Ucraïna, sense 
perdre de vista en cap moment la llui-
ta contra el canvi climàtic.

Us escric aquest text després de poder 
gaudir d’un Subirats Tasta’l molt parti-
cipatiu, de poder veure com la cursa 
Serralats a Lavern també va ser molt 
exitosa, i com les festes majors i de 
la verema dels nostres nuclis han de-

mostrat que la gent té moltes ganes 
de gaudir i sortir al carrer.

Segurament tots estem orgullosos 
del nostre municipi, alguns més que 
altres, però som un model i referent 
en molts aspectes a la comarca, i un 
dels fets que més m’agrada destacar 
és que tenim una manera de fer molt 
local, molt nostra, en aquest món glo-
bal. La singularitat és un valor a man-
tenir i a l’alça. Hem de ser molt locals 
per ser competitius, i us dic això per 
què a vegades pot semblar que les 
coses són senzilles, però no té res a 
veure la senzillesa amb la simplicitat.

El que és simple es nodreix de la su-
perficialitat, del fum; El Petit Príncep 
d’Antoine de Saint-Exupéry, diu: “A 
la perfecció s’hi arriba no quan no hi 
ha res més a afegir, sinó quan ja no 
queda res més a treure”. Ho dic per-
què la senzillesa és el contrari també 
d’un excés de simplisme. No hem de 
copiar els altres, el nostre model està 
més en la capacitat de pensar; una 
manera de fer que s’estén a les enti-
tats, les empreses i els veïns i veïnes; 
un patró que no parteix i confia en una 
bona capa de vernís, sinó de la integri-
tat de la fusta, de l’autenticitat d’allò 
que fem, produïm o venem.

Saber fer molt amb pocs recursos i 
ser resilients, segurament, també hi 
ajuda. Però hem aconseguit tots ple-
gats posar en valor Subirats, portem 
anys treballant amb objectius com-
partits. Sempre hi ha feina per fer, 
en alguns aspectes ens caldrà fer un 
treball més intens i repensar-nos més. 
Però estic segur que sabrem fer-ho i 
interpretar solucions d’altres, sense 
haver de recórrer a la fum, la sofisti-
cació ni les solucions enllaunades, que 
són globals però a la llarga malmeten 
la identitat.

Per acabar, us desitjo un bon final 
d’any, unes bones festes de Nadal i un 
pròsper any nou!

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

Data d’impressió:
Desembre del 2022

Publicacions Penedès, SA

Impressió:
Llop-ART, S.C.P.

D.L.: B-25.354-1979
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Benvinguts i benvingudes a Subirats!

L’Ajuntament de Subirats vol donar la benvinguda als 17 infants nascuts al nostre municipi 
aquest 2022.
És el nostre desig compartir amb tots vosaltres la il·lusió pel naixement d’aquests petits 
subiratencs i subiratenques.
La felicitat d’una nova vida ha de traspassar l’entorn familiar i arribar a tots els racons del 
municipi. Creiem que celebrar la seva naixença i acompanyar en la seva criança és una tasca 
de tota la societat.
Des d’aquí felicitem les famílies i us donem la benvinguda, perquè ni les vinyes ni el paisatge 
tenen sentit sense vosaltres, el nostre més preuat tresor.  

ORIÓ CABO ATSERÀ
25/01/2022 - CA L’AVI

OLIVIA VAQUERO ROMERO
27/01/2022 - ORDAL 

MARTINA GUERRERO CUADRADO
06/04/2022 - LAVERN

NOA VENDRELL ALMODÓVAR
15/05/2022 - ORDAL
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Aquest són infants nascuts fins al 
dia 11 de novembre de 2022

(data en què s’ha tancat l’edició de la 
revista) i que han autoritzat que

publiquem la seva foto. Els nascuts 
després d’aquesta data i fins al 31 de 
desembre sortiran al proper número 

de la revista municipal.

IVET BELLETTE SURIÀ
28/05/2022 - SANT PAU D’ORDAL

PAU BES ARNAN
29/05/2022 - SANT PAU D’ORDAL

CHLOE I RIM GRIMAU ROMEU
30/06/2022 - LAVERN

ADRIANA ROS GÁMIZ
04/07/2022 - URBANITZACIÓ CASABLANCA 

NAYLA GONZÁLEZ BARBARROJA
27/08/2022 - LAVERN
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Àrea de Promoció Econòmica i Serveis

TuRISME, COMERç I MERCATS

M. Àngels Saumell, de Melmelades Vinyet, guanyadora
del Premi Dones d’Empresa 2022

El passat setembre es va celebrar la 15a trobada 
Dones d’Empresa, organitzada pel grup impulsor de 
Dones d’Empresa de la Federació General Gran Pe-
nedès. L’acte es va celebrar a l’Hotel Meridien Ra, a la 
platja de Sant Salvador. El premi de la nit va recaure 
en l’emprenedora subiratenca Maria Àngels Saumell, 
que va recollir el Premi de Dones d’Empresa 2022. 
Segons paraules d’Eva Santos, del grup impulsor de 
Dones, la selecció de la Maria Àngels va ser unànime 
entre el grup impulsor. La Maria Àngels és una dona 
que no només fa de pagesa, sinó que innova amb el 
seu producte, fa territori i és un clar exemple de la 
frase ‘de la terra a la taula’, perquè està darrere de tot 
el projecte d’elaboració, administració i comercial de 
Melmelades Vinyet. Des de l’Ajuntament ens sumem 
a aquestes paraules i felicitem la Maria Àngels pel 
premi rebut i la bona feina!

Subirats, a Benvinguts a Pagès
 

Subirats participa cada any a Benvinguts a Pagès, la 
gran festa de la pagesia catalana que promou la cul-
tura de la pagesia i els productes de la terra a través 
d’activitats diverses. Enguany, per conèixer de prop 
el projecte de la Maria Àngels, es va organitzar una 
passejada entre vinyes per la zona de Can Cartró i 
Ca l’Avi, i es va visitar l’obrador de Melmelades Vinyet 
per conèixer el procés l’elaboració i tastar les dife-
rents varietats de melmelades de raïm.

A banda d’aquesta experiència km0, durant tot el cap 
de setmana, els cellers Sumarroca i Llopart van oferir 
visites guiades, i els restaurants Mirador de les Caves, 
Celler d’Ordal, Sol i Vi, Cal Xim i Cal Pere del Maset 
van oferir el menú Benvinguts a Pagès, amb ingredi-
ents de proximitat.

Acte de lliurament de 
diplomes de l’Escola 

d’Enoturisme de Catalunya
El passat novembre l’Escola d’Enoturisme de Catalu-
nya va acollir l’acte de lliurament de diplomes a l’alum-
nat dels Certificats de Professionalitat de sommelier i 
de Promoció turística local i informació al visitant de 
les diferents promocions. També es van lliurar diplo-
mes a les empreses o institucions que han participat 
en el pla de formació acompanyant els alumnes en 
els seus processos d'aprenentatge. Les empreses de 
Subirats Llopart, Can Bas Domini Vinícola, Celler Eu-
dald Massana i Cava Bertha han acollit alumnat en 
els seus cellers, així com l’Ajuntament de Subirats a 
l’oficina de turisme. L’acte va finalitzar amb una copa 
de cava per brindar amb l’alumnat pels seus títols.
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Premis Vinari 2022, edició tardor
L’Auditori de Vilafranca del Penedès va acollir a l’oc-
tubre la gala de lliurament dels Premis Vinari 2022. A 
continuació us llistem els cellers de Subirats premiats 
en l’edició de tardor d’enguany en les categories de 
blancs, rosats, negres i escumosos.

Com a millor escumós català 2022, ha sigut premi-
at el celler Sabaté i Coca amb el Vinari Gran d’Or.

En la categoria de vins blancs joves ha sigut premiat 
Covides, que ha obtingut un Vinari de Plata.

En la categoria de vins blancs amb criança ha sigut 
premiat Can Bas Domini Vinícola, que ha obtingut un 
Vinari d’Or.

En la categoria de vins negres de guarda ha sigut pre-
miat Albet i Noya, que ha obtingut un Vinari d’Or.

En la categoria d’escumosos rosats anyades 2019 i 
anteriors ha sigut premiat Llopart, que ha obtingut 
un Vinari de Plata. 

En la categoria d’escumosos blancs d’anyada 2019 
han sigut premiats Llopart, que ha obtingut un Vinari 
de Plata, i Sumarroca, que també ha obtingut un Vi-
nari de Plata.

En la categoria d’escumosos blancs anyades 2016 i 
anteriors han sigut premiats Sabaté i Coca, que ha 
obtingut un Vinari Gran d’Or; Cava Guilera, que ha 
obtingut dos Vinaris d’Or, i Albet i Noya i Llopart, que 
també han obtingut un Vinari d’Or cadascú. Cava Gui-
lera ha obtingut també dos Vinaris de Plata, així com 
Júlia Bernet i Llopart, que també han obtingut un Vi-
nari de Plata cadascú.

A tots els premiats de l’edició de tardor i del certamen 
d’estiu del passat mes de juliol, publicat en la revista 
Tot Subirats del mes de setembre, felicitats pel seu 
reconeixement i la bona feina feta!

Presentació del Subirats Tasta’l
a l’alumnat de la Fassina

El passat novembre es va fer una visita a les instal-
lacions de La Fassina per presentar el 17è Subirats 
Tasta’l a l’alumnat en pràctiques del programa PFI 
d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració, 
del Servei d’Educació i Formació de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès. El tècnic de Turisme de 
l’Ajuntament de Subirats va donar dades de la fira 

i detalls del nou espai gastronòmic compartit amb 
la participació de vuit restaurants de Subirats. Com 
a novetat, a la xerrada hi va participar per prime-
ra vegada l’alumnat del programa PFI d’Auxiliar 
d’Imatge personal i maquillatge, que participa al 
Subirats Tasta’l amb un taller de maquillatge per 
a infants. 
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Àrea de Promoció Econòmica i Serveis

Rècord d’assistència al 17è Subirats Tasta’l 

Subirats va viure el passat diumenge 27 de novembre 
la 17a edició del Subirats Tasta’l en una jornada mar-
cada pel sol, el bon ambient i un rècord d’assistència 
de públic.

Enguany també s’ha incrementat el nombre d’exposi-
tors participants, i destaca la participació de 20 cellers 
i 8 restaurants, que fan un total de 50 expositors, els 
quals van oferir als assistents degustacions dels seus 
millors vins i escumosos així com propostes gastro-
nòmiques molt treballades per part dels restaura-
dors i elaboradors.

Els productes de la terra, l’artesania i l’art de Subirats 
van acabar d’arrodonir una fira que es consolida any 
rere any com una mostra de referència a la comarca. 

Les activitats complementàries que s’han oganitzat 
enguany també han rebut molt bona resposta per 
part dels visitants. Els tastos guiats van tenir molt 
bona acceptació, l’espai infantil va estar ple durant 

les quatre hores de fira i el tast d’esperanto també va 
comptar amb un bon nombre de participants. 

El municipi convidat, Castellví de la Marca, va dispo-
sar d’un espai propi a la fira amb degustacions de 
vins i caves i també de gastronomia. El seu alcalde va 
ser l’encarregat d’inaugurar la fira, i l’ovella Tura, figu-
ra festiva del municipi, va ser la protagonista d’una 
cercavila per tota la mostra. Enguany, per la compra 
de tiquets degustació, es van repartir butlletes per 
participar al sorteig d’una cistella de Subirats amb 
productes de proximitat del municipi. La guanyadora 
de la cistella va ser la Josefa Sardà Zapater, de Lavern. 
Felicitats!

Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies especi-
alment als veïns i veïnes de Sant Pau d’Ordal i agra-
ir la feina feta per tot el personal de l’Ajuntament, 
als expositors que van participar i als diferents col-
laboradors que fan possible que cada any el Subirats 
Tasta’l sigui un èxit. 
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Èxit de participació en les Jornades Europees del Patrimoni

A l’octubre Subirats va participar en les Jornades Eu-
ropees del Patrimoni amb la visita guiada al poble 
medieval de Torre-ramona, un dels nuclis històrics 
més desconeguts del Penedès. L’itinerari guiat de la 
ruta portava els visitants per la torrota d’en Pasteres, 
l’església romànica de Sant Joan Sesrovires, el pati in-
terior del Palau Gralla i la seu de la Confraria del Cava 
Sant Sadurní. L’activitat va tenir molta participació i 
es van fer dos grups grans; en acabar el recorregut 
els visitants podien degustar una copa de cava. Les 
Jornades Europees del Patrimoni han sigut un gran 
aparador per donar a conèixer una part del nostre 
patrimoni cultural. Agraïm a la família Bori de For-
tuny, propietaris del Palau Gralla, i als membres de la 
Confraria del Cava Sant Sadurní la seva participació 
en l’edició d’enguany.

Subirats, present a Itàlia de la mà de Bikemotions

De la mà de l’empresa de serveis cicloturístics Bike-
motions, concessionària de l’equipament municipal 
Enobicing Penedès, Subirats ha estat present a la 
regió de Puglia, al sud-est d’Itàlia, on s’ha celebrat una 
trobada internacional per fomentar la col·laboració 
entre les empreses turístiques dels diversos territoris 
d’implementació del projecte MEDUSA (Tunísia, Jor-
dània, Líban, la regió italiana de Puglia i Catalunya). 
Amb un programa de cinc dies, l’Ester i l’Albert, amb 
la resta d’assistents, han participat en diferents xer-
rades i visites, han fet xarxa amb agents locals i han 
donat visibilitat internacional a les destinacions on 
s’ofereixen els seus productes turístics.



10

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis

CONSuM

Nou càrrec en la factura de la llum pel límit del preu del gas

A l’Oficina Comarcal de Consum estem rebent mol-
tes consultes relatives a aquest nou concepte de la 
factura de la llum. Per això, en volem informar dels 
aspectes principals.

Què és? 

El gas que es fa servir a les centrals tèrmiques per 
generar electricitat té un nou límit de preu, fixat 
per l’Administració de l’Estat en el Reial decret llei 
10/2022. Aquesta mesura pretén moderar la pujada 
dels preus de l’electricitat i fer que el cost de l’energia 
elèctrica sigui més econòmic per als usuaris respecte 
al preu que es pagaria si no s’apliqués aquest topall. 
No obstant això, el preu de l’electricitat continua sent 
superior al d’anys anteriors per les circumstàncies ac-
tuals del mercat.

Quan s’aplica?

Es tracta d’una mesura urgent i temporal, que s’aplica 
des del 15 de juny de 2022 i, com a màxim, fins al 31 
de maig del 2023.

Com afecta la factura de la llum?

El sistema preveu compensar les centrals que conti-
nuaran comprant gas en els mercats internacionals. 
Aquesta compensació serà finançada pels usuaris, 
tant els acollits al preu regulat (PVPC), com els del 
mercat lliure acollits a les tarifes indexades al mercat 
majorista, o en els contractes signats a partir del 26 
d’abril de 2022 o que es renovin o prorroguin a partir 
d’aquest data.

Els usuaris que estiguin en el mercat lliure veuran un 
nou concepte en les seves factures, relacionat amb 
aquest mecanisme d’ajust del gas del RDL 10/2022. 
Els usuaris del mercat regulat (PVPC) no ho veuran 

especificat a la factura, perquè queda dins del cost 
del terme d’energia.

Quin import és? 

El cost del límit del gas no es tradueix en un import 
fix en cada factura, sinó que anirà variant segons la 
demanda d’energia. Per tant, no es pot saber amb 
antelació.

Com saber si l’import cobrat és correcte?

El comparador de preus de la CNMC (www.compara-
dor.cnmc.gob.es) permet conèixer el cost aproximat 
del mecanisme d’ajust si es té contractat el PVPC. Per 
als consumidors en el mercat lliure, el comercialitza-
dor els traslladarà l’import exacte segons el seu con-
tracte. Es pot comprovar si l’import correspon, apro-
ximadament, al del PVPC i, en cas contrari, contactar 
amb el comercialitzador i, si escau, presentar una re-
clamació.

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

www.ccapenedes.cat/consum
consum@ccapenedes.cat

www.ccapenedes.cat/cita-previa
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PLANIFICACIÓ, OBRES I uRBANISME

Obres de l’Espai Esperanto 
Les obres han estat adjudicades a l’empresa Obras y 
Servicios Najima SL, per 147.388,87 € iva inclòs, amb 
una baixa de l’1%. 

I seguint la planificació prevista al mes de novembre, 
es van iniciar les obres de la primera fase de l’Espai 
Esperanto, amb una durada segons contracte de 5 
mesos. Per això s’ha hagut de traslladar el consultori 
a Lavern durant dues setmanes. 

Les obres van a bon ritme, la capa de reforç del forjat 
existent ja està executada i la coberta desmuntada, i 
ara s’inicia la recrescuda de les parets per aixecar la 
planta a una alçària òptima.

Projecte d’instal·lació de pistes de pàdel a Lavern 

S’ha adjudicat la redacció del projecte d’instal·lació 
de dues pistes de pàdel i tancament de la pista po-
liesportiva, a la zona esportiva de Lavern. El projecte 

comprèn la situació de les pistes de pàdel seguint el 
projecte existent d’organització de tota la zona espor-
tiva i la protecció del tancament d’aquesta. 

Instal·lació fotovoltaica a la coberta de l’escola
Montcau per a autoconsum

L’any passat l’Ajuntament de Subirats, dins de les ac-
tuacions per adoptar mesures contra el canvi climà-
tic, i en favor de la sostenibilitat i l’estalvi energètic, va 
acordar promoure una instal·lació fotovoltaica per a 
autoconsum a la coberta de l’escola el Montcau d’Or-
dal, i n’ha aprovat el projecte executiu corresponent, 
amb les següents característiques:

-  Instal·lació total de 72 mòduls fotovoltaics de 450 
Wp de potència cada un, amb una potència nominal 
total de 30 kW.

-  Suport sobre coberta mitjançant peces de formigó 
prefabricat relligades amb tirants d’acer inoxidable.

-  Autoconsum compartit amb tres espais públics d’Or-
dal: escola Montcau, zona esportiva (piscina i pista) i 
consultori mèdic.

-  Producció fotovoltaica total de 44.697 kWh/any, amb 
una previsió d’autoconsum de 36.502 kWh (81,7% 
de la producció).

-  Al preu actual mínim de l’energia, de 0,275 euros/
kWh (incloent-hi impost d’electricitat i IVA), es pre-
veu un estalvi de 10.038 euros/any. (Amb la reserva 
de la variabilitat dels preus de l’electricitat.)

-  Pressupost d’execució per contracte del projecte, 
39.628,69 euros + IVA (21%), total 47.950,71 euros.

-  Amortització de la instal·lació: 5 anys, aproximada-
ment.

Aquesta obra estarà subvencionada pel Programa 
Sectorial d’Activitats per fer front a l’emergència cli-
màtica, de la Diputació de Barcelona, i s’executarà en 
dues anualitats, 2022 i 2023. Se’n preveu adjudicar les 
obres el mes de novembre de 2022, i acabar-les el 
mes de febrer de 2023.
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Instal·lació d’un ascensor 
exterior a la passarel·la d’Ordal

S’han iniciat les obres d’instal·lació d’un ascensor ex-
terior a la passarel·la d’Ordal per comunicar el nivell 
de la N-340 amb l’espai de l’Ateneu i el nivell de la pas-
sera.

A Ordal, la N-340, anomenada avinguda Barcelona, 
creua pel mig del nucli urbà i divideix la població en 
dos.

La passarel·la restaurada recentment arranca a nivell 
del carrer de la Penya, però quan arriba a l’altre costat 
ha de salvar un desnivell de 3,93 m amb unes escales 
per arribar a la cota de la plaça de l’Ateneu i 2,50 m 
més fins arribar a la cota de la N-340 (avinguda de 
Barcelona).

Amb aquesta actuació solucionem un problema d’ac-
cessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

Inicialment es va fer un estudi per solucionar el pro-
blema amb rampes, però finalment es va optar per la 
solució d’un ascensor exterior.

Per poder encabir l’ascensor s’han hagut de modificar 
els lavabos del local de l’Ateneu Ordalenc.

Les obres s’han adjudicat a l’empresa Construccions 
Successors d’A. Vives SL, amb una baixa del 3%, per 
un total de 105.922,68 € iva inclòs. 

Obres de la nova piscina 
d’Ordal 

Durant el mes de novembre es van iniciar les obres 
de construcció de les piscines municipals d’Ordal. 
Fruit d’un concurs, el projecte guanyador planteja 
una gran terrassa al mateix nivell de les piscines ac-
tuals, però situada més al S-O per tal de separar-se 
de la coberta de la pista esportiva i aconseguir un 
bon assolellament. El solar té una forma allargassa-
da en sentit N-E/S-O i s’organitza col·locant la platja 
amb piscines a l’extrem de la terrassa, rodejada per 
la zona de solàrium. D’aquesta manera els banyistes 
es situen orientats al sol i de cara a les piscines, gau-
dint del paisatge de la muntanyes al fons.

Hi ha diferents zones: la de bany, que conté els vasos 
de les piscines, i la zona de la platja, ubicada en la 
zona més privilegiada, la que té més hores d’assole-
llament; la de solàrium, que és la zona destinada per 
prendre el sol; la zona arbrada, prevista com a zona 
de descans i lleure, amb arbres per fer ombra; i la 
zona umbracle, generada per unes senzilles pèrgoles 
que s’estenen des de l’entrada del recinte fins a la 
zona arbrada.

L’aforament previst és de 123 persones per a la làmi-
na d’aigua i 322 persones per a la zona d’estada.

Es compleixen les condicions d’accessibilitat, els re-
correguts són accessibles des de l’entrada del recin-
te fins a l’interior de la piscina d’esbarjo per mitjà de 
rampes.

Àrea de Territori
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Obres de la 1a fase de la rehabilitació estructural del Centre 
Cultural i Recreatiu de Can Cartró

Al centre cultural i recreatiu dels Casots s’estan exe-
cutant les obres de la primera fase de la rehabilitació, 
que consisteixen en el reforç estructural de la part de 
la sala, la reforma de la coberta i la formació d’uns 
nous lavabos.

A causa de la mala qualitat dels terrenys sobre els 
quals s’assenta l’edifici, el projecte de la rehabilitació 
preveu la refonamentació de l’edifici amb el sistema 
de pilonatges, que consisteix a clavar grups d’esta-
ques metàl·liques unides per corretges de formigó, 
sobre les quals descansarà l’estructura de l’edifici 
(parets i pilars).

A data d’avui s’ha realitzat l’obra de refonamentació 
i s’estan executant les parets dels lavabos. Propera-
ment s’iniciaran les obres de reforma de la teulada.

 

Obres de la xarxa de clavegueram de la urbanització 
La Muntanya Rodona

Les obres de formació de la xarxa de clavegueram 
de la urbanització La Muntanya Rodona es van ini-
ciar amb la instal·lació del tub soterrat als carrers 
del nucli urbà, van aturar-se unes setmanes i s’han 
reiniciat amb la instal·lació de les canonades situa-
des darrere les parcel·les del vessant est (que mira 
a la muntanya) i que recolliran les aigües d’aquestes. 
També s’ha iniciat l’excavació de terres per a la instal-
lació de la depuradora.

La següent fase consistirà en la instal·lació de les 
conduccions per darrere de les parcel·les del vessant 
oest (el que mira a la carretera) i finalment, l’execució 
de les connexions a les parcel·les.

Cada setmana el tècnic director, el tècnic contractat 
per l’ajuntament i representants de la junta de la 
urbanització fan un seguiment de les obres i n’aixe-
quen una acta de l’estat.

A més de la xarxa de clavegueram, s’està aprofitant 
l’obertura de les rases dels carrers per col·locar un 
nou tub de subministrament d’aigua per substituir 
l’existent. P
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El dia 26 de setembre es van iniciar les obres de millo-
ra del pàrquing al nucli de Sant Pau d’Ordal.

Aquesta obra, finançada en un 70% pel PUOSC, amb 
un import de licitació de 100.028,52 € i ha estat execu-
tada per l’empresa Covan Obres Públiques SL, segons 
el projecte i direcció de l’enginyer de camins Domingo 
Monserrat Pitarch.

L’obra forma part d’una intervenció d’urbanització del 
solar situat a la part posterior de la piscina de Sant 
Pau que arribava fins a la vertical del pont de la carre-
tera BV-2428.

Aquest solar ja s’usava provisionalment d’aparcament 
de vehicles, però no disposava d’un paviment dur i es-
tava deficientment il·luminat.

En el núm. anterior de la revista, es va publicar un ar-
ticle sobre el final de les obres de la 1a fase d’aquesta 
intervenció, que va consistir en l’estabilització del talús 
situat entre el carrer camí del Bosquet i l’aparcament 
darrere de la piscina de Sant Pau. Aquesta, doncs, és 
l’actuació que finalitza la urbanització d’aquest espai. 

Amb aquesta actuació es resol diferents problemàti-
ques que concorrien en aquest espai. Per un costat 
es dona continuïtat a l’espai entre el casc urbà de 
Sant Pau, el barri de la Font, tant pel que fa a pavi-
mentació com de seguretat a través de la millora de 
la il·luminació. Per altra banda, es millora la capacitat 
d’aparcament del nucli, i finalment es millora el dre-
natge de tota l’àrea de l’aparcament i el seu accés.

Finalitzen les obres de millora de l’aparcament 
de la travessera urbana de Sant Pau d’Ordal

Àrea de Territori

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

•  Exp. 1725/2022: Projecte bàsic de rehabilitació integral de la capella de la maternitat de la Mare de Déu 
dels Casots.

•  Exp. 1466/2022: Aprovar la memòria valorada de les obres de millora de la pavimentació del carrer del 
darrere a Can Batista, al TM de Subirats.

•  Exp. 1725/2022: Projecte de millora de sectorització de la xarxa de distribució d’aigua de Subirats.

Subirats, novembre de 2022

Pere Pons i Vendrell 
Alcalde-President

EDICTE
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MEDI AMBIENT I MÓN RuRAL

DIA FESTIU:  RECOLLIDA GENERAL:

- Dilluns 25 desembre  - Dimarts 27 desembre

- Divendres 6 de geber  - Dissabte 7 de gener

Variació d’horaris del porta a porta, campanya de Nadal 
A continuació s’indica la relació de festius de la cam-
panya nadalenca (en els quals no hi haurà recollida 
de la brossa porta a porta), i els dies que es compen-
sa fent una recollida general de rebuig + orgànica a 
tot el municipi.

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

Permisos de crema agrícoles

Durant el dilluns dia 30 de gener (festa local) hi haurà 
servei normal

Llei 7/2022 de “Residuos y suelos contaminados para una economía circular”

(BOE núm. 85, de 9 d’abril de 2022)

NO està permesa la crema de residus vegetals 
generats en entorns agrícoles o silvícoles.

Aprovada una esmena per 
derogar-ho (Llei de la PAC). 
Previsió que entri en vigor el 
2 de gener de 2023…



Únicament i amb caràcter excepcional i motivat, es 
pot autoritzar:

- Per motius fitosanitaris
   -  Quan no existeixin altres mètodes per evitar la 

propagació de plagues
  - Els cultius i plagues que la normativa permet 

eliminar mitjançant la crema: https://agri-
cultura.gencat.cat/web/.content/02-tramits/
enllacos-documents/08776/m0276-an11.pdf

- Crema de restes forestals 
   -  Per a la prevenció d’incendis quan no existeixin 

alternatives per la seva eliminació 

Peticions via telemàtica https://web.gencat.cat/ca/
tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-
risc-incendi?category=767b5c1e-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c o presencial (Oficina Dept. d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda Rural) o Ajuntament

CAL JUSTIFICAR-HO MOLT BÉ, I HO HAN D’APROVAR

El sol·licitant no pot dur a terme la crema mentre no 
rebi resposta expressa d’autorització per part de l’ad-
ministració. 
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Els animals de companyia: gossos i gats
Tenir un animal de companyia és 
una responsabilitat vers el mateix 
animal. Per tant, abans d’adqui-
rir un animal val la pena que 
pensem en el que podem ofe-
rir i si disposem de l’espai i el 
temps necessari. Cal demos-
trar als nostres animals que 
som persones, així com mos-
trar-los el nostre afecte i man-
tenir un comportament 
cívic amb la resta de 
veïns.

La Llei de protecció dels animals 
determina que els posseïdors d’animals domèstics 
de companyia han de complir un seguit d’obligacions 
(identificar-los i censar-los, vetllar per la seva bona 
cura, evitar-ne l’abandonament, passejar-los lligats i 
recollir les defecacions del carrer...).

D’altra banda, Subirats disposa d’una Ordenança mu-
nicipal reguladora de la tinença d’animals, en la qual 
s’estableixen totes les condicions i obligacions vers 
animals de companyia.

Periòdicament es realitzen campanyes d’inspecció, 
en què s’emeten els requeriments oficials així com 
els corresponents expedients sancionadors per les 
infraccions que siguin detectades.

Cens Municipal d’animals domèstics de compa-
nyia:

1.  Tots els animals de companyia han d’estar identi-
ficats mitjançant un xip. Caldrà demostrar en tot 
moment un correcte control veterinari.

2.  Tots els propietaris de gossos i gats estan obligats 
a censar-los en un termini màxim de trenta dies 
des del naixement de l’animal o des de la seva ad-
quisició.

3.  Per censar els animals (tràmit gratuït) cal fer-ho 
a les dependències de l’Ajuntament de Subirats, 
aportant la documentació següent: 

 –Dades del propietari de l’animal: nom, cognoms, 
DNI, adreça i telèfon 
–Dades de l’animal: sistema d’identificació electròni-
ca de microxip homologat, raça, sexe, data de naixe-
ment i domicili habitual
6.  En cas d’animals considerats potencialment peri-

llosos (bàsicament gossos de races considerades 
així, o animals ensinistrats per a l’atac o defen-
sa), cal obtenir llicència municipal per a la seva 
tinença, i acreditar una assegurança de respon-
sabilitat civil per danys a tercers. Sempre que es 
treguin a passejar s’han de dur ben lligats i amb 
morrió.

Els animals a casa:

1.  Cal tenir cura de l’animal, vetllant per la seva 
salut (atenció veterinària), sense maltractar-lo, no 

abandonar-lo i evitar que causi mo-
lèsties al veïnat.

2.  L’animal ha de tenir el seu 
espai d’aixopluc, que ha de 
reunir unes condicions òp-
times de llum, ventilació i 
netedat.
3. L’animal no pot 

estar tot el dia lligat, i 
quan, per causes jus-
tificades, ho estigui de 

forma temporal, es pot 
fer amb cadenes escorredores, de tal 

manera que aquest pugui arribar fins a 
l’aixopluc. En cas de lligar-lo temporalment amb una 
cadena, aquesta ha de fer més de 3 metres i ha de 
ser proporcional a la mida del gos.
4.  L’animal no pot estar sol pel carrer. En tots els 

casos, hem d’evitar la fugida de l’animal. Si l’ani-
mal està lliure pel carrer pot ser capturat i por-
tat al Centre d’Acollida. En cas de reclamació, el 
propietari haurà de fer-se càrrec de les despeses 
ocasionades.

5.  Hem de respectar la tranquil·litat i el descans dels 
veïns, especialment durant la nit. Els propietaris 
han de prendre les mesures necessàries per evi-
tar que l’animal molesti amb els seus lladrucs o 
miols i vetllar perquè estigui en un espai adequat 
que no incomodi la convivència amb els veïns. Els 
gossos no poden tenir com a allotjament habitual 
celoberts, balcons o terrasses.

Els animals pel carrer: 

1.  Està prohibit alimentar qualsevol animal, gos o 
gat, al carrer. Amb l’excepció de les colònies con-
trolades de gats, les que s’alimenten de forma 
controlada per la persona designada a tal efecte 
sota autorització municipal. 

Quan traguem a passejar el gos cal que el portem 
lligat, tant pel carrer com dins dels jardins/parcs pú-
blics. Els animals en cap cas poden anar lliures pel 
carrer. Han de dur collar i placa identificativa amb 
les dades de contacte del propietari.
2.  No es poden deixar entrar els gossos ni els gats en 

les àrees de jocs infantils.
3.  Cal recollir els excrements dels animals (ja sigui a 

la via pública com en jardins o solars) i evitar que 
orinin en portals o mobiliari urbà. A l’Ajuntament 
proporcionem de forma gratuïta bosses a aquest 
efecte

Tots aquests aspectes queden recollits tant en la 
Llei de protecció dels animals com en l’Ordenança 
municipal de tinença responsable. L’incompliment 
d’aquestes pot comportar sancions a partir de 60 € 
(i fins a 30.000 € en les infraccions molt greus).

Àrea de Territori
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Àrea de Serveis Generals

COMuNICACIÓ

Conservació de l’antiga cabina telefònica 
L’Ajuntament de Subirats ha volgut conservar l’antiga 
cabina telefònica situada a Sant Pau d’Ordal com a 
símbol de la història de la comunicació telefònica i 
d’un servei públic que ha sofert un canvi molt impor-
tant durant els últims 25 anys.

Assabentats que l’empresa propietària estava re-
tirant i desballestant totes les cabines telefòniques 
que encara eren a la via pública de diferents pobla-
cions, l’Ajuntament va gestionar una sol·licitud a dita 
empresa per poder conservar-la. L’empresa telefòni-
ca ha cedit gratuïtament a l’Ajuntament la cabina te-
lefònica per tal de donar-li un ús públic i fer memòria 
històrica d’una època del nostre país. 

Cada any l’Ajuntament de Subirats publica un calen-
dari que reparteix a totes les cases del municipi jun-
tament amb l’edició del desembre de la revista mu-
nicipal. 

Aquest calendari recull les dates dels actes més im-
portants que orga-
nitza l’Ajuntament, 
així com les dates 
de les festes majors 
dels diferents pobles 
de Subirats. 

Cada any la temàtica 
del calendari és dife-
rent. Per al calendari 
2023 el tema escollit 
són les escoles i llars 
d’infants de Subirats, 
un tema que es repe-
teix cada 4 anys.

A cada mes del calen-
dari hi ha la fotografia 
d’un grup d’alumnes 
de les tres escoles i llars d’infants de Subirats:

- Llar d’infants Els pardals d’Ordal
- Llar d’infants Els cargols de Lavern
- Llar d’infants L’esquirol de Sant Pau d’Ordal
- Escola El Montcau d’Ordal
- Escola Subirats de Lavern
- Escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal

D’aquesta manera, els 
prop de 200 alumnes 
de Subirats es conver-
teixen en petits pro-
tagonistes que ens 
acompanyaran al llarg 
dels 12 propers mesos. 

La portada del calen-
dari s’ha encomanat a 
les llars d’infants mu-
nicipals de Subirats i, 
com a temàtica, s’ha 
escollit fer una repre-
sentació de les quatre 
estacions de l’any amb 
diferents propostes 
d’aprenentatge que 

formen part del dia a dia a les llars.

Les escoles i llars d’infants de Subirats,
protagonistes del calendari 2023

Calendari 2023

Tardor Hivern

Primavera Estiu
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Àrea de Serveis Generals

Pressupost 2023
El passat 23 de novembre, el ple municipal va apro-
var inicialment el pressupost per a l’any 2023, que 
resta igualat, tant en ingressos com en despeses, a 
4.799.212,60 €. Any rere any, l’Ajuntament es veu obli-
gat a adaptar els seus comptes a les noves realitats; 
si els últims dos exercicis han estat marcats per una 
pandèmia, els nous comptes per al 2023 estaran cla-
rament marcats per l’increment de la despesa ener-
gètica i de carburants.

De la mateixa manera, l’actual situació ens ha portat 
a congelar els impostos que paguen els veïns, per no 
augmentar la pressió econòmica a les famílies, i per 

tant, l’Ajuntament no disposa de més ingressos per 
fer front a aquest augment de despesa. 

Afortunadament, a dia d’avui, la situació econòmica 
de Subirats és bona i permet assumir l’augment d’IPC, 
la despesa en energia i carburants. 

Per altra banda, es manté la inversió prevista en in-
fraestructures, que donaria preferència a mesures 
d’eficiència climàtica.

Tot seguit, detallem de manera general d’on prove-
nen els ingressos i a què van dedicades les despeses 
d’aquest pressupost 2023.

INGRESSOS DESPESES
Impostos directes i indirectes 2.046.500,00 € Despeses de personal 1.487.023,00 € 

Taxes + preus públics 967.646,76 € Despeses de béns i serveis 2.012.671,03 €
Transferències corrents 1.230.209,23 € Despeses financeres 14.000,00 €
Ingressos patrimonials 122.810,90 € Transferències corrents 508.214,10 €
Transferències capital 216.920,71 € Fons de contingència 10.000,00 €
Préstec 215.125,00 € Inversions reals 558.909,47 €

Transferències capital 74.913,00 €
Passius financers 133.482,00 €

TOTAL 4.799.212,60 € TOTAL 4.799.212,60 €

Es congelen els impostos per a l’any 2023

El Ple extraordinari del mes d’octubre va servir per a 
l’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals 
de l’any 2023. 

Les ordenances són el primer element que compon 
els pressupostos de la corporació, ja que acaba defi-
nint en gran manera quins seran els ingressos de què 
disposarà l’Administració.

L’any 2023 serà un any en què caldrà assumir, entre 
altres, l’increment de preus de l’energia elèctrica de 
tots els edificis municipals, dels combustibles per a la 
calefacció de les escoles, a més d’un increment retri-
butiu al personal que treballa a l’Ajuntament aprovat 
en la Llei de Pressupostos de l’Estat. 

Tot i això, el ple municipal va aprovar, a proposta de 
l’equip de govern, no incrementar els impostos i taxes 
que afecten els veïns i veïnes de Subirats, atesa la difi-

cultat econòmica que tothom està passant a l’hora de 
cobrir les despeses corrents del nostre dia a dia. Úni-
cament, com a excepció, s’apujarà el rebut de l’aigua 
un 4,75%, donada la característica de ser un servei 
gestionat per una empresa externa, que repercutirà 
la meitat de l’increment dels preus de l’energia en el 
rebut.

Com no podia ser d’altra manera, l’Ajuntament ha pri-
oritzat no carregar més les economies familiars i ajus-
tar el pressupost del 2023 a aquesta nova situació, 
tot i que això pugui endarrerir portar a terme algun 
projecte previst.

Cal destacar que es mantenen i s’actualitzen les bo-
nificacions de l’IBI per aquells veïns que instal·in pla-
ques fotovoltaiques al seu habitatge, així com el re-
càrrec de la quota en aquells propietaris que tinguin 
tancats els seus de manera permanent.
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Literatura infantil, un triangle amorós!

Àrea de Ciutadania

RACÓ DE LES LLARS D’INFANTS

La importància de l’etapa 0-3 no és discutible, igual 
que no ho és la importància de la literatura infantil 
(contes) en aquest període, un recurs imprescindible i 
molt útil en l’educació dels més petits.

Però... com escollim els contes? Quins beneficis apor-
ta explicar-los? Quines propostes didàctiques en 
podem extreure? Quines converses es poden generar 
a partir dels contes? Totes aquestes preguntes són les 
que ens plantegem quan parlem de la literatura per 
als més petits. No es tracta d’agafar un conte a l’atzar, 
sinó d’abraçar-lo i veure’l com una eina que afavoreix 
el procés de maduració de la personalitat de l’infant, 
l’enriquiment del seu llenguatge i la transmissió de 
valors. En definitiva, a través dels contes ajudem els 
infants a entendre el món que els envolta. 

En l’etapa del 0-3 no és tan important la història en 
si, sinó la musicalitat de les paraules i les imatges. Ex-
plicarem, cantarem i jugarem amb els jocs de falda, 
poemes, cançons... Explicarem contes que ens portin 
lluny, amb poques accions i pocs personatges, i també 
històries a través de contes populars breus.

Cal invertir temps i espai a l’aula per gaudir i acompa-
nyar aquestes estones compartides i agradables per 
explicar contes i deixar-nos transportar per la màgia 
que ens regalen.
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Àrea de Ciutadania

RACÓ DE LES ESCOLES – ESCOLA SuBIRATS (Lavern)

La ciència a educació infantil
A l’escola Subirats de Lavern creiem que és impor-
tant aprendre ciències a l’educació infantil, ja que 
això ens permet descobrir el món, mantenir una 
actitud de curiositat, fer-se preguntes i buscar els 
recursos necessaris per cercar respostes, potencia 
l’actitud de recerca dialogant amb l’entorn i, per sort, 
contribueix a fer evolucionar cap a models mentals 
cada cop més rics i elaborats.

Per aquest motiu, el dia 2 de novembre tots els in-
fants d’educació infantil de l’escola Subirats, junta-
ment amb els infants d’educació infantil de l’escola El 
Montcau, vam anar a un laboratori de ciències situat 
a Manresa, concretament es coneix com Lab-06. El 
Lab-06 és un centre de descoberta, recerca i docu-
mentació per a l’educació científica a les primeres 
edats. 

Allà vam fer dues activitats: d’una banda vam poder 
gaudir de la sala gran, amb propostes pensades per 
a infants de 3 a 6 anys, totes les propostes són de 
lliure elecció, obertes i permeten funcionalitats i ni-
vells de resolució diferents; i d’altra banda, vam fer 
una activitat anomenada ‘Aigua de colors’ que és una 
proposta que està enfocada a un repte concret.
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RACÓ DE LES ESCOLES – ESCOLA SANT JORDI (Sant Pau d’Ordal)

Festa de la Castanyada
El divendres 28 d’octubre vam celebrar la festa de 
la Castanyada, preparant entre totes unes receptes 
amb aliments de la tardor. Ens va sorprendre la visita 
d’una colla de castanyeres. 

Vam passar una tarda molt bonica i divertida. 
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Àrea de Ciutadania

RACÓ DE LES ESCOLES – ESCOLA EL MONTCAu (Ordal)

Portes obertes
Aquest curs reiniciem l’activitat de portes obertes a 
les famílies per tal que puguin veure l’aula i algunes 
de les activitats que s’hi realitzen.

El passat 20 d’octubre vam iniciar aquesta activitat, 
que anirem repetint cada trimestre. En concret aquest 
cop es va fer una mostra de les estacions d’aprenen-
tatge que duem a terme a totes les aules i els matei-
xos alumnes les podien anar explicant.

Volem que les famílies coneguin com es treballa a 
l’aula i puguin compartir amb els nens i nenes una 

estona a les seves classes, i que alhora aprofitin per 
veure els diferents espais de l’escola, els treballs que 
es van penjant als passadissos i la decoració que 
duem a terme.

En properes sessions anirem oferint altres activitats 
per tal que les famílies coneguin millor totes les ac-
tivitats que fem a les aules i anem recuperant tot el 
temps en què, per causa de la pandèmia, l’escola ha 
tingut un accés restringit.
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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.  

Ateneu Ordalenc
UBICACIÓ
Plaça de l’Ateneu (Ordal)
Coordenades:
Latitud: 41.39575
Longitud: 1.84973
UTM Est (X): 403841
UTM Nord (Y): 4583329

CLASSIFICACIÓ 
Àmbit: patrimoni immoble
Tipologia: edifici
Estil/època: contemporani
Segle: XX
Any: 1928
Titularitat: privada

DESCRIPCIÓ
Edifici d’una sola nau co-
berta amb teulada a dues 
vessants, amb influències 
noucentistes i racionalistes. 
La façana està ordenada 
simètricament a partir de les obertures. Sobre un 
fons de color grana, s’obre la porta principal d’accés 
al local, al voltant de la qual hi ha un marc ondulant 
decoratiu de color clar que emmarca el nom del local 
i el pal d’una senyera. A cada banda de la porta hi 
ha una finestra amb marcs igualment geomètrics de 
color clar. El sòcol de la façana és de formigó pintat, i 
corona l’edifici un ràfec ondulant de maó. Les parets 
laterals presenten les finestres emmarcades en maó. 
L’interior de l’edifici allotja una espaiosa sala amb es-
cenari, i hi destaca l’encavallat de fusta de melis de 
gran qualitat; estan lleugerament rebaixats per tal de 
donar menys pendent a la teulada. 

HISTÒRIA 
A l’edifici de l’Ateneu d’Ordal, els veïns del poble han 
tingut el lloc on s’han trobat especialment per portar 
a terme les seves activitats d’esbarjo, com ballar, fer 
representacions teatrals o programar la festa major.

Al principi l’Ateneu Ordalenc s’havia d’ubicar a la casa 
de Cal Fideu, on és ara la urbanització Casablanca, ja 
que estava a la venda. Com que aquest edifici neces-
sitava un seguit de reformes caríssimes, es va decidir 
formar una junta per a construir el que seria l’Ateneu 
Ordalenc. Així, el dia 24 de gener de 1928 s’inaugu-

rà l’edifici de nova planta 
de l’Ateneu d’Ordal amb el 
nom de ‘Centro Ordalense’ 
i es forma la primera Junta 
de Govern de l’Ateneu, sota 
la presidència de Joan Ven-
drell Raventós. 

El setembre de 1929 els 
socis de l’Ateneu decideixen 
llogar el bar-cafè del centre, 
ja que per a la societat era 
massa despesa ocupar-se 
de la venda de begudes. 

L’any 1933 es dona un cas 
de solidaritat entre els socis 
de l’Ateneu, ja que aquests 
acordaren per unanimitat 
que els socis que s’havien 
quedat a l’atur podrien en-
trar al local sense pagar cap 
quota. 

Durant la postguerra, l’any 1946, es compra una gra-
mola, i es dota l’Ateneu d’un departament en el local 
de ball per a col·locar-la. Dos anys més tard, el 1948, 
es construeix un cel ras en el local d’espectacles.

L’any 1951 es proposa plantar arbres al rebedor del 
cafè i davant de la terrassa. Un cop plantats els ar-
bres, cal fer unes escales i una terrassa per al cafè. 
Pel que fa a la resta de l’edifici, es va destinar el pres-
supost de l’any 1953 a arrebossar les façanes del local 
social i construir un paravent a l’entrada del bar-cafè.

Fins a l’any 1963 estava també obert el Centre Parro-
quial d’Ordal; aquell any es va tancar definitivament, 
ja que es trobava en molt mal estat. Des d’aleshores, 
tots els programes recreatius i culturals es realitzen 
exclusivament a l’Ateneu. 

L’any 1969 es decideix dotar l’Ateneu de personalitat 
jurídica. Uns anys més tard, el 1975, es renoven els 
Estatuts de l’Ateneu. El 1977 es comencen les obres 
de la discoteca, la sala de juntes i la sala de jocs.

L’any 1978 es celebra el cinquantenari de l’Ateneu 
d’Ordal, amb varietat d’espectacles i la projecció de 
diverses pel·lícules. 



24

M
O

N
O

G
R

À
F

IC

Monogràfic. Acte reparació represaliats pel franquisme

Any de la memòria de les víctimes 
del franquisme de Subirats

Per cloure l’any volem posar en valor l’acte que es va celebrar el 
dia 3 d’abril d’aquest any, davant l’ajuntament, on el protagonis-
me va ser de les persones represaliades pel franquisme i de les 
seves famílies presents a l’acte. L’acte, en el qual va ser present 
l’Honorable Consellera de Justícia, Lurdes Ciuró, va tenir com a 
moment central el lliurament per part de l’alcalde, Pere Pons, i de 
la consellera dels certificats de nul·litat dels judicis que van patir 
les víctimes del franquisme a les famílies. 

Juntament amb la consellera i l’alcalde de Subirats, van tenir una 
presència destacada el CESUB –Centre d’Estudis de Subirats–, i en 
especial el seu president, Josep Mata i Massana, que han estat els 
artífexs de la feina de recopilació i recuperació de la documenta-
ció generada pels judicis als quals es van sotmetre les persones 
que van patir les represàlies. Gràcies a la seva tasca, han arribat a 
l’Ajuntament de Subirats aquests documents i ja s’està treballant 
amb el servei municipal d’arxiu per tal que siguin consultables, 
presencialment i telemàticament a través de la pàgina web mu-
nicipal. 

El dia 25 de març s’havia fet una roda de premsa des del Centre 
d’Interpretació de l’Última Defensa de Barcelona, en què el regi-
dor de Cultura, Francesc Perea, va rebre de mans del president 
del CESUB el llapis de memòria que conté els 55 expedients lo-
calitzats de processos judicials contra veïns i veïnes del municipi. 
Des d’un lloc de memòria com és l’edifici de les antigues escoles, 
avui Centre d’Interpretació de l’Última Defensa de Barcelona, es 
va voler reivindicar actes com aquest, per la memòria col•lectiva, 
i per tal que el record d’aquells fets pervisqui en les noves gene-
racions. I sobretot, com a reconeixement de la tasca incansable 
del CESUB en la recuperació del patrimoni de la Guerra Civil, del 
franquisme i de la memòria democràtica. 

Acte de reparació jurídica de les víctimes del franquisme 

Per la llei 11/2017, de 4 de juliol, de reparació jurídica de les víc-
times del franquisme, el Parlament de Catalunya i la Generali-
tat de Catalunya van aprovar una llei que declarava i constatava 
definitivament la nul·litat dels judicis del franquisme. I d’aquesta 
manera s’autoritzà l’Arxiu Nacional de Catalunya a elaborar una 
llista amb tots els noms de les persones víctimes de la repressió 
del franquisme. Gràcies a aquest llistat, l’Ajuntament de Subirats, 
juntament amb la feina d’estudi i de recopilació del CESUB, va 
poder fer la sol•licitud dels certificats de nul·litat dels judicis de 
55 persones, veïnes del municipi, que van patir els procediments 
judicials durant la Guerra Civil i els primers anys del franquisme. 

La consellera Ciuró i l’alcalde de Subirats van lliurar 25 certificats 
a les famílies que van voler ser presents a l’acte, que sobretot 
tenia un gran significat per a les persones més grans del muni-
cipi, que van viure de prop aquells fets. D’aquest acte cal desta-
car-ne la diversitat d’edats, tant fills i filles com nets i netes que 
van voler acompanyar els veïns i veïnes més grans, que van patir 
en primera persona les conseqüències de la repressió. 

L’acte va ser amenitzat per la música de Maria Aguilera i la Tanit 
Navarro, que van posar la banda sonora a un acte que quedarà 
per sempre en la història de Subirats com un acte de justícia als 
veïns i veïnes que ens han precedit, que van patir la repressió del 
franquisme. 
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Amb aquest article volem subratllar la importància que 
aquest esdeveniment ha tingut especialment per als homes 
i dones, veïns i veïnes del municipi, que han vist com des de 
la llei aprovada al Parlament el 2017 es declara la nul·litat 
de tots aquests judicis i s’ha restituït la memòria dels seus 
avantpassats. Durant l’acte es van destacar els drets i lliber-
tats democràtiques arrabassades per la dictadura, i que mal-
grat haver passat quaranta anys, costa molt d’avançar en el 
seu reconeixement i restitució. 

A més, el CESUB, aprofitant el contacte amb les famílies en 
els preparatius de l’acte, van demanar fotografies de les víc-
times, que es van poder veure exposades en un espai al fons 
de la platea de cadires. Aquestes fotografies, amb el permís 
de les famílies, s’inclouran a la col·lecció de l’arxiu munici-
pal dedicada a la reparació de les víctimes del franquisme, i 
seran consultables. 

Finalment també val la pena posar en relleu la iniciativa dels 
esplais del municipi, el Sol Naixent d’Ordal i Els Cargols de 
Sant Pau d’Ordal, que el 2 d’abril van organitzar una gimca-
na a Ordal amb la temàtica de la Guerra Civil. Tal com s’ha-
via destacat, la transmissió de la memòria democràtica a les 
generacions més joves és un deure per a qualsevol societat 
democràtica, perquè serveixi de precedent, per tal que en el 
futur es puguin evitar actituds que portin a horrors com els 
que es van viure durant la guerra civil i el franquisme.

Es treballa per fer pública la documentació dels procedi-
ments judicials de les víctimes

Després que el CESUB lliurés el llapis de memòria que conte-
nia la reproducció dels documents dels processos judicials,els 
darrers mesos s’ha treballat per tal d’habilitar espai a la web 
de l’arxiu municipal per poder consultar aquests documents, 
així com poder-los veure físicament a l’ajuntament. Però 
abans de poder-los publicar s’ha treballat en el procediment 
amb l’Arxiu Militar, propietari dels arxius, per tal de tenir els 
permisos. Properament aquests documents es faran públics 
perquè qualsevol persona pugui consultar-los. 

La conclusió és que aquest acte de desgreuge sigui un pas 
més cap a assolir una democràcia plena on es pugui superar 
la Guerra Civil fent justícia a totes les víctimes. Perquè l’oblit 
no devori els greuges contra aquelles persones que varen 
patir de manera injustificada la brutalitat i violència al servei 
d’unes idees determinades. Perquè l’amnistia que va perme-
tre reconèixer els drets de persones que havien estat empre-
sonades per la intolerància del pensament diferent pugui ser 
el camí perquè aquells errors que varen cometre persones 
que abusaven del seu poder i la seva posició, la història les 
col•loqui on es mereixen i també se’ls faci a ells el judici que 
van voler imposar. 

És important que, com a municipi, aquest any s’hagi dedicat 
aquest acte a tots els veïns i veïnes que han viscut durant 
tants anys el dolor de tenir un familiar jutjat injustament pel 
règim franquista, en el silenci dels vençuts. I més important 
encara que els nets i les noves generacions que han anat ve-
nint al darrere coneguin el que va passar, i puguin pair i tan-
car el dol, en un acte d’homenatge i desgreuge cap a totes 
aquestes persones a qui es va fer el reconeixement. 

Podeu veure totes les fotografies de l’acte a:
https://www.flickr.com/photos/ajsubirats/
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BESTIARI PREHISTÒRIC DE SuBIRATS

Diplocynodon, els minicocodrils
ORDRE: Crocodilis

FAMÍLIA: Diplocinodòntids

GÈNERE I ESPÈCIE: Diplocynodonratelii

AUTOR(S) DE L’ESPÈCIE I ANY DE DESCRIPCIÓ: 
Pomel, 1847

SIGNIFICAT DEL NOM: el nom del gènere vol dir 
‘doble dent de gos’ i fa referència a un parell de 
dents més llargues i grosses que la resta, que so-
bresurten quan l’animal té la boca tancada

DIMENSIONS: fins a 1,5 metres de llarg

ALIMENTACIÓ: carnívor, s’alimentaria principal-
ment de peixos i invertebrats aquàtics, a més de 
petits mamífers

El jaciment dels Casots se situa a un pujol que la 
gent d’aquí coneix com el Puig del Cocodril. Quan 
ho vaig saber vaig pensar que era un nom molt 
apropiat, ja que al jaciment dels Casots un dels fòs-
sils més comuns és un petit cocodril, i quina histò-
ria més fantàstica hauríem tingut si fa molts anys 
un pagès en trobar un d’aquests fòssils hagués ba-
tejat la muntanya en el seu honor. Però no va anar 
així, i de fet la muntanyeta rep aquest nom perquè 
vista de lluny i amb una mica d’imaginació talment 
sembla un cocodril reposant com el drac mort per 
Sant Jordi al peu del castell.

Però no ens despistem i parlem dels cocodrils dels 
Casots, els de debò. Que ningú s’esperi una bèstia 
com el cocodril del Nil (Crocodylusniloticus) o el co-
codril d’estuari (Crocodylusporosus) que fan prop de 
cinc metres de llarg. Els cocodrils dels Casots per-
tanyen a l’espècie Diplocynodonratelii i eren molt 
menuts,de dimensions comparables a les del coco-
dril nan (Osteolaemustetraspis), l’espècie actual més 
petita. L’aspecte general de Diplocynodon era sem-
blant al d’un caiman però amb el musell lleugera-
ment més llarg i punxegut. És improbable que fos-
sin capaços de caçar animals gaire grossos, i com 
el cocodril nan, s’alimentarien de peixos, inverte-
brats (crancs, insectes i cargols), amfibis, rèptils 
(tortugues, serps) i petits mamífers. Segurament 
s’estaven sempre a prop de l’aigua, amagats entre 
la vegetació de la riba, i en cas de perill corrien a 
llançar-se a l’aigua.

Com ja hem dit, als Casotsés un dels animals més 
abundants, ben segur perquè el jaciment corres-
pon a un antic llac. Se n’han trobat diversos cranis 
complets, i durant la campanya de 2021 fins i tot 

un esquelet gairebé sencer amb tots els ossos en 
posició de vida. No obstant això, les troballes més 
freqüents són dents aïllades i osteoderms, que 
podem comptar per centenars. Els osteoderms són 
plaques d’os que recorren tot el dors dels cocodrils 
ben ordenades en rengleres i sobre les quals crei-
xen escates endurides. Les escates normalment no 
fossilitzen, ja que són fetes d’una substància similar 
a la que forma les nostres ungles, però els osteo-
derms sí que ho fan. Són característics perquè són 
guarnits amb tot de solcs i orificis, de manera que 
els paleontòlegs els poden identificar fàcilment en-
cara que sols en trobin un fragment. Aquests solcs i 
orificis també guarneixen alguns ossos, com els del 
crani. Les dents de Diplocynodon, que sovint fan 
menys d’un centímetre,també són molt comunes 
perquè,a diferència dels mamífers, els cocodrils re-
emplacen les dents contínuament. Sempre tenen 
la boca plena de dents ben esmolades!

El gènere Diplocyno donés molt antic, ja que va apa-
rèixer fa uns 50 milions d’anys. En aquell moment 
el clima a Europa era de tipus tropical i hi havia sel-
ves plujoses a latituds tan altes com Alemanya. Els 
cocodrils són animals de sang freda, és a dir, que la 
temperatura del seu cos sempre depèn de la que 
faci a l’exterior, no poden generar energia per es-
calfar-lo com els mamífers o els ocells. Si això ho 
sumem a la seva gran mida, queden restringits a 
climes tropicals i subtropicals. Fa 16 milions d’anys, 
el clima a Catalunya era tropical o subtropical i 
aquests animals estaven d’allò més contents als 
petits llacs que hi havia a la conca del Penedès. 
Però això no va durar eternament;quan el clima 
s’anà refredant Diplocynodon es va anar fent més 
rar fins a extingir-se, fa uns 9 milions d’anys.

Figura 1: Reconstrucció de Diplocynodonratelii. Dibuix: 
Ó. Sanisidro / Ajuntament de Subirats.

Autor i afiliació:
Isaac Casanova i Vilar, Institut Català de 

Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)

Àrea de Ciutadania
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Presentació del llibre
‘Subirats, capital de la vinya’

Després de les festes nadalenques sortirà l’edició del 
llibre Subirats, capital de la vinya, una nova pùblicació 
de l’Ajuntament, que vol posar en valor el coneixement 
local sobre el municipi. De llibres sobre el municipi, ja se 
n’havien publicat anys enrere, però calia actualitzar-lo. 

S’ha volgut en primer lloc fer un recull de tots els temes 
per tal de parlar de tot. Des de la biologia, la flora i la 
fauna del municipi, com també, des de la perspectiva de 
la geologia, la història, el paisatge, l’economia i la cultura 
del municipi, així com de cada nucli. L’aposta és anar al 
detall, i que siguin els mateixos veïns i veïnes del muni-
cipi que, amb el seu bagatge professional i acadèmic, 
analitzin al detall tot el que forma part de Subirats.

L’edició del llibre ha anat a càrrec d’en Ramon Nadal i el 
veí de Lavern Lluís Ràfols, que han coordinat la selecció 

dels temes, els textos i les fotografies que il·lustren el 
llibre. Es compta a més amb la col·laboració de la fo-
tògrafa penedesenca Maria Rosa Ferré, i sobretot del 
Centre d’Estudis de Subirats, per a la redacció dels 
textos amb veïns i veïnes que hi han col·laborat apor-
tant el seu coneixement. També Arqueovitis i l’Institut 
Paleontològic Miquel Crusafont, que han redactat els 
articles de cadascun dels jaciments, on treballen des 
de fa uns anys. 

Un dels aspectes que més destaca del llibre és sobretot 
que posa l’atenció als nuclis del municipi, explicant com 
es van originar i la seva història, per entendre, com a dia 
d’avui, Subirats és com és, amb la seva complexitat de 
riquesa i de pobles que fan més gran el municipi, amb 
l’activitat cultural i social que s’hi mou. 

Restituïda l’escultura en homenatge a Muriel Casals 

Aquest mes de novembre han acabat els treballs per 
restituir l’escultura en honor a Muriel Casals.

La peça es pot veure ja de nou, sobre el seu pedes-
tal, a l’espai Muriel Casals, a la plaça Subirats de Sant 
Pau d’Ordal. Sobre la inscripció,escrita en català i es-
peranto, que destaca el coratge de la militància de 
la que va ser presidenta d’Òmnium Cultural, es pot 
contemplar la forma de color blanc i que recorda el 
pàmpol del cep. 

L’escultura va ser inaugurada el passat 3 de setem-
bre de 2017, dos anys després del traspàs de la Mu-
riel, i és obra de l’artista local, veïna de Lavern, que 
recentment també havia mort, Lesley Yendell. A l’ac-
te hi van assistir Lluís Llach, músic i diputat en aquell 
moment, i el que ha sigut president d’Òmnium Cul-
tural, Jordi Cuixart. 

La peça, però, fa quatre anys que va patir un acte 
vandàlic que en va partir la part posterior, i es va 
haver de retirar. Després d’aquests anys, s’ha trobat 
un artista que la pogués restaurar, el taller granollerí 
Sarandaca, de l’escultor Ramon Aumedes.  

Aquest acte de reparació té més transcendència que 
tornar-la al seu estat original. Té un valor per a molts 
veïns i veïnes del municipi, que traspua al mateix 
municipi, i enllaça amb els valors de l’esperanto, que 
des de Sant Pau d’Ordal es defensen, de solidaritat 
entre pobles i persones diferents, contra aquells que 
discriminen per raó de llengua o sentiment nacional. 

Per això aquesta restitució era i continua sent impor-
tant per al municipi, perquè l’Espai Muriel Casals ha 
esdevingut un espai de memòria, que mereix tot el 
respecte i consideració. 

L’escultor Ramon Aumedes ha reparat la peça i a la 
vegada n’ha fet una rèplica, que és la que s’ha resti-
tuït a l’Espai Muriel Casals. L’original serà custodiat a 
l’ajuntament en un lloc visible per als veïns que vin-
guin. Amb tot, s’han pres mesures per evitar que un 
altre acte vandàlic pugui malmetre l’escultura. 
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Acte d’homenatge a Mir Geribert 

El passat 4 de desembre d’aquest any es va celebrat 
un acte al Castell de Subirats d’homenatge a la figu-
ra de Mir Geribert. A l’acte hi ha assistit Rosa Lluch, 
professora titular d’Història Medieval de la Universi-
tat de Girona, que ha ofert una conferència sobre el 
context i la seva biografia, en el marc de la Catalunya 
del segle XI. A més a més de comptar amb la presèn-
cia del Centre d’Estudis de Subirats, que ha posat en 
valor l’exercici de memòria de les arrels del municipi. 

L’acte ha tingut lloc en el marc de l’Any Mir Geribert, 
iniciativa de l’Ajuntament d’Olèrdola i d’una comissió 
que ha treballat un calendari d’actes que vol acostar 
aquesta figura a les noves generacions de penede-
sencs i alhora aprofundir en la importància històri-
ca que ha tingut per al país. Mir Geribert va ser un 
personatge històric fonamental, que va defensar els 
interessos de la terra, del Penedès, enfront del poder 
comtal. I que des d’Olèrdola va ser senyor de molts 
dels castells que avui encara resisteixen al pas del 
temps, en un context difícil, entre la reconquesta i re-

població, i el pas 
de la tradició ro-
mana de poder 
públic al feudalis-
me. 

Mir Geribert va ser 
senyor de Subi-
rats, i els seus fills 
el passaren en he-
rència als senyors 
de Sant Martí, al 
qual Subirats va 
estar lligat gairebé tres segles més. Per això per al 
municipi aquesta figura és clau en l’arrelament i els 
seus orígens. A l’acte els assistents varen poder escol-
tar de la mà de Lluch, reconeguda medievalista, les 
dades històriques i la interpretació més recent que es 
fa de la seva importància. I alhora també varen poder 
fer-li preguntes per aclarir dubtes d’un context que 
sovint queda molt remot. 

Tancament del Cicle de Cultura als ateneus
El passat 15 d’octubre va tenir lloc a Sant Pau d’Ordal 
el concert del Cicle de Cultura, que vol donar suport 
als ateneus i centres culturals del municipi ja que 
han estat gairebé dos anys tancat i sense activitat. En 
aquest cas, es va fer una aposta pel talent local, amb 
el grup A pressió, de músics joves que van fer el seu 
debut a l’escenari de la sala del Centre Agrícola de 
Sant Pau. 

Aquest concert es va organitzar en el marc de la Festa 
de la Collita de Sant Pau d’Ordal, seguidament del cor-
refoc que organitzaven el drac i diables de Sant Pau. 
L’actuació va omplir la sala amb un públic d’edats di-
ferents, sobretot del poble de Sant Pau, però també 
d’altres municipis de la comarca. Cal destacar la im-
plicació del públic, que va gaudir d’un repertori variat, 
tant de versions com de cançons de collita pròpia. 

Als Casots, el passat 12 de novembre, Gemma Ortís, 
Pau Roigé i Norbert Palazón van fer les delícies del 
públic, amb el seus monòlegs, de temes diversos. 
L’humor va seduir aquell vespre els assistents, que 
van riure i passar una bona estona al Patronat Fami-
liar Els Casots. 

També a Casablanca, es va poder gaudir d’un vespre 
de cultura, el passat 19 de novembre. Els veïns i assis-
tents en general van poder sentir el ritme de la mú-
sica del grup EIMA, pop-rock band, un projecte que 
neix a Abrera, però que ha sabut trobar els espais, 
a festes majors de pobles propers, per crear un bon 
ambient i bones sensacions. Una activitat més que se 
suma al cicle per donar vida arreu dels nuclis i ate-
neus del municipi. 

A Ca l’Avi, la proposta era teatral, el 20 de novembre. 
El grup Magret va posar en escena l’obra La deessa 
de les pells. Amb només dos actors, omplien de pre-
sència l’escenari, i aconseguien captar l’atenció dels 
espectadors amb el seu relat sobre un director i una 
actriu. Aquesta actuació, a més, està emmarcada en 
el context de la 32a Roda de Teatre de l’Alt Penedès, 
en la qual participa com a municipi Subirats. Una pro-
posta arriscada i fresca d’aquest grup vilafranquí. 

I finalment, el Cicle de Cultura va tancar a Can Batis-
ta, a les antigues escoles del nucli, que es van con-
vertir en l’escenari per poder gaudir de la dansa i el 
diàleg entre les paraules i la rima, recitades de la mà 
de Roser Guasch, i les notes del conegut compositor 
i guitarrista dels Lax’n Busto Pemi Rovirosa. Una pro-
posta que porta per títol ‘Temps de vinya’, i que res-
segueix les quatre estacions del cicle de la vinya. Una 
aposta que reflecteix molt bé el caràcter del municipi, 
capital de la vinya. 
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Voluntariat a Subirats 

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Aquest mes de novembre l’Ajuntament de Subirats i 
Creu Roja a l’Alt Penedès han obert un Punt de Pre-
sència a la població de Subirats. 

Per una part, Creu Roja ha començat la seva activi-
tat posant especial atenció en les persones en situ-
ació d’aïllament social i solitud, a través del projecte 
d’acompanyaments a la gent gran. Aquest servei de 
voluntariat està enfocat a oferir una estona de lleure 
amb la gent gran als seus domicilis per prendre un 
cafè mentre es conversa, jugar a cartes, passejar...

Per altra banda, també s’ha començat a treballar en 
l’àmbit de la intervenció social per pal·liar les carènci-
es econòmiques i socials de persones que es troben 
en situació de vulnerabilitat. 

Actualment, es compta amb 6 persones voluntàries 
de la zona i es pretén incorporar més voluntaris i vo-
luntàries que vulguin prestar el seu temps a aquells 
projectes que siguin necessaris per a la població. 

El voluntariat és un pilar fonamental per poder de-
senvolupar totes aquestes accions. Si vols formar-ne 
part pots contactar al telèfon de la tècnica de Creu 
Roja a Subirats 656959003, o bé, a través del correu 

electrònic sheila.carballo@creuroja.org, i t’informa-
rem de tot el que pots fer. Amb una hora a la setmana 
n’hi ha prou! 

Participació del Projecte Apropa’t a la diversitat al Subirats Tasta’l
Un any més, ‘Apropa’t a la diversitat’ va participar al 
Subirats Tasta’l.

‘Apropa’t a la diversitat’ és un projecte que es du a 
terme a diferents municipis i que té com a objectiu 
essencial treballar la integració social, la mediació in-
tercultural i la plena convivència de les persones. 

Com ja és habitual, un grup de dones magrebines es 
va encarregar d’elaborar dolços típics del Marroc i va 
participar en l’organització de la parada.

Els visitants van poder degustar productes com te 
amb menta, pastes tradicionals, Rghayef i talls de di-
ferents pastissos típics. 

L’exposició dels diferents productes es va cuidar fins 
a l’últim detall, utilitzant plats grans de ceràmica tí-
pics del Marroc així com una tetera també típica de la 
cultura marroquina. 

Els diners obtinguts amb la venda dels diferents pro-
ductes es lliuraran a l’escola el Montcau d’Ordal, ja 

que les dones que elaboren el menjar són mares 
d’alumnes d’aquesta escola, i serviran per finançar 
alguna activitat relacionada amb la integració, la coo-
peració i la solidaritat en l’àmbit municipal.  
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ESPORTS

Els pilots subiratencs Otger Martí i Nico Rodríguez,
campions de trial

Molt bona participació en el 
primer cicle de sortides mensuals 

de marxa nòrdica a Subirats

El passat 5 de novembre va finalitzar el 1r cicle de 
sortides mensuals de marxa nòrdica del nostre muni-
cipi, sortides obertes a tota la ciutadania, de caràcter 
itinerant, que han permès conèixer els entorns natu-
rals de diferents nuclis urbans de Subirats.

Sortides guiades amb instructors per adquirir els co-
neixements i la tècnica de la marxa nòrdica i al ma-
teix temps conèixer diferents entorns de Subirats.

Cal destacar el gran nombre de participació. E n breu 
us informarem de les sortides del 2023 que ens per-
metran continuar coneixent el terme municipal de 
Subirats realitzant marxa nòrdica. 

El subiratenc Jaume Grimau, 
tercer classificat al campionat 

de Catalunya d’ultratrail 
El passat diumenge 6 de novembre, al municipi de 
Sant Gregori, es va realitzar el campionat de Catalu-
nya Ultratrail 2022, un recorregut de 71 km amb un 
desnivell positiu acumulat de 3.400 metres, on l’atleta 
de Subirats Jaume Grimau va arribar en 3a posició, 
amb un temps de 9 hores  i 27 minuts.

Els dos pilots subiratencs Otger Martí i Nico Rodrí-
guez, del Moto Club Piera Scan Team, han aconseguit 
bons resultats aquest any 2022 dalt de la seva moto 
de trial. 

Aquest any, amb l’equip Júnior Tram de Maria Giró, 
l’Otger Martí ha estat proclamat campió de Catalunya 
de trial, i el Nico Rodríguez, subcampió en la catego-
ria base. Amb el mateix equip l’Otger Martí va quedar 
subcampió de Catalunya open dins la categoria open 
125.

Els dos trialers subiratencs també van pujar al podi 
del Campionat d’Espanya de trial en la categoria Júni-
or B, l’Otger Martí com a campió i el Nico Rodríguez en 
tercera posició, amb l’equip de TRS. 
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GENT GRAN

Inici dels tallers d’estimulació cognitiva i de la gimnàstica 
El dilluns 5 de setembre van començar els tallers 
d’estimulació cognitiva per a persones majors de 65 
anys a tot el municipi de Subirats. Actualment es rea-
litzen sessions a Casablanca, Can Batista, Can Rossell, 
Ordal, Sant Pau d’Ordal, Can Cartró i Lavern. 

Aquests tallers estan orientats a treballar totes les 
funcions cognitives mitjançant diferents exercicis i ac-
tivitats. Aquests exercicis es duen a terme de manera 
individual i grupal per treballar la socialització i la co-
operació entre les companyes dels grups. 

Així mateix, s’utilitzen diferents jocs educatius i tera-
pèutics per treballar la memòria, l’atenció, la percep-
ció, el raonament, les pràxies, etc. 

Si voleu més informació sobre les activitats adreça-
des a gent gran podeu consultar el web municipal: 
www.subirats.cat/regidories/gentgran o bé trucar a 
l’ajuntament. 

Cicle de xerrades 
El dimarts 18 d’octubre a les 17 h al poble de Sant 
Pau d’Ordal va tenir lloc la primera xerrada de tot el 
cicle de benestar emocional per a gent gran. Aquest 
cicle de xerrades està comprès entre setembre i juny 
i es portarà a terme cada mes al municipi de Subirats, 
van a càrrec del psicòleg Martí García, professional 
que actualment està gestionant a la comarca grups 
d’ajuda mútua i benestar emocional per a gent gran. 
En aquesta primera trobada, titulada ‘Viure adap-
tant-nos a les nostres necessitats’, hi van assistir un 
total de 17 persones i el tema principal era conèixer 
què són les necessitats, com es classifiquen, i com les 
persones vivim en funció d’aquestes, fent èmfasi en 
què les necessitats que resulten ser el nostre motor 
són les que estan incompletes, i això generava un 
espai de reflexió de les necessitats personals de ca-
dascuna de les assistents. 

Des de l’Ajuntament us animem a participar en 
aquestes sessions, ja que se n’extreuen reflexions 
molt interessants per al nostre benestar personal i 

Intercanvis de passejades de marxa nòrdica per a gent gran 
organitzades per la Diputació de Barcelona

Ja tenim el calendari de les quatre trobades per rea-
litzar caminades de marxa nòrdica per a la gent gran. 

Aquesta activitat està dins del recurs de la Diputació 
‘Cicle de passejades de la gent gran’, del qual som mu-
nicipi de nova incorporació.

Aquesta activitat organitzada per la Diputació de 
Barcelona està adreçada principalment a persones 
jubilades, es pretén conèixer diferents municipis de 
la província de Barcelona i al mateix temps donar a 
conèixer el nostre municipi.

Són sortides d’intercanvi; aquesta primera tempora-
da coneixerem els municipis de Manresa, Vilanova i 

autoconeixement. Si voleu més informació o per a 
inscripcions, truqueu a l’ajuntament o al número 
680158870. 

la Geltrú i Castellbisbal. Aquests intercanvis finalitzen 
amb una cloenda amb la resta de municipis que parti-
cipen dins de la província de Barcelona. Les persones 
que realitzin totes les sortides obtindran un diploma 
el dia de la cloenda.

Els desplaçaments els realitzem en autocars i caldrà 
inscripció prèvia per poder reservar plaça.

Calendari:
• Manresa, dijous 15 de desembre de 2022
• Vilanova i la Geltrú, dijous 9 de febrer de 2023
• Castellbisbal, dijous 23 de març de 2023
• Subirats, dijous 13 d’abril de 2023

Àrea de Servei a les Persones
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Nou bo social elèctric per a consumidors amb baixos ingressos
El Reial Decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, ha ampliat el bo social elèctric al nou col•lectiu de les llars amb 
baixos ingressos particularment afectades per la crisi energètica, que coexistirà amb el bo social adreçat 
a persones consumidores vulnerables i vulnerables severes.

Aquest nou bo social és temporal i s’aplicarà fins al 31 de desembre de 2023. Comporta un descompte del 
40% sobre la tarifa PVPC i se’n podran beneficiar els següents col•lectius en funció de la renda:

Aquesta norma també incrementa el descompte per als altres col•lectius de beneficiaris del bo social:

• El descompte a aplicar als consumidors vulnerables passa del 60% al 65%.

• El descompte a aplicar als consumidors vulnerables severs passa del 70% al 80%.

D’altra banda, s’incrementen un 15% els límits d’energia anual amb dret de descompte de bo social.

Informació facilitada per
l’Oficina Comarcal de Consum
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Pla d’igualtat per a les entitats esportives municipals 

S’ha realitzat un pla d’igualtat i diagnosi de les enti-
tats esportives del municipi, amb l’objectiu d’elaborar 
protocols de prevenció, detecció i acció contra possi-
bles violències sexuals 

L’Ajuntament de Subirats, mitjançant la Regidoria 
d’Igualtat i la Regidoria d’Esports, ha elaborat un diag-
nòstic i Pla d’actuació de l’esport local amb perspecti-
va de gènere de Subirats per acostar la política públi-
ca local a les necessitats i demandes de la ciutadania 
en l’àmbit esportiu des de la perspectiva de gènere, a 
través d’un Pla d’actuació que permeti guiar l’estratè-
gia pública municipal en l’àmbit esportiu incorporant 
la perspectiva de gènere en tota la seva intervenció, 
de manera transversal. 

Per fer-ho, aquest Pla d’actuació s’ha basat en una di-
agnosi participada en què, d’una banda, s’ha comptat 
amb totes les entitats esportives locals, i de l’altra, un 
conjunt de dones residents al municipi, com agents 
clau per copsar totes les necessitats i demandes de la 
població de totes aquelles activitats fisicoesportives 
de caràcter no reglat. Així mateix, al llarg del procés 
s’han interpel·lat els i les professionals del consistori 
en l’àmbit esportiu, que han aportat informació sobre 
l’actual paper com a actor social del consistori i el seu 
enfocament pel que fa la gestió i l’abast de les polí-
tiques públiques locals esportives que gestiona, així 
com les voluntats i els reptes futurs que es volen em-
prendre en el mig i llarg termini. 

D’aquesta radiografia en neix el present document 
de Pla d’actuació, com la primera de les apostes es-
tratègiques que realitza l’Ajuntament de Subirats en 
l’àmbit de l’equitat de gènere per al disseny i la im-
plementació de polítiques esportives municipals des 
d’una vessant feminista, inclusiva i transversal.

El Pla d’igualtat es va iniciar a principis d’any amb un 
informe previ de la situació esportiva del municipi, 
posteriorment es van realitzar reunions telemàtiques 
i tallers presencials amb les diferents entitats espor-
tives del municipi, també es va realitzar un taller amb 
persones que realitzen activitats físiques de forma in-
dividual fora de les entitats esportives.

L’objecte d’aquest estudi és el de poder identificar 
una proposta de pla d’acció, que incorpori iniciatives 
per a la promoció de polítiques esportives amb pers-
pectiva de gènere basades en la situació actual del 
territori.

Des de l’Ajuntament de Subirats Volem agrair la col-
laboració de les entitats esportives del municipi, UE 
Subirats, CF Can Cartró, CFS Ordal i UE Sant Pau i 
a les persones que representaven diferents esports 
individuals que van col·laborar en les diferents tro-
bades que es van realitzar per elaborar aquesta di-
agnosi.

Xerrada sobre el col·lectiu LGTBIQ+ per a gent gran
El passat 27 de setembre es va dur a terme, a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, una xerrada sobre 
el col•lectiu LGTBIQ+ adreçada a gent gran, titulada 
‘Comprenent la sexualitat de les persones que més 
estimo’. L’objectiu d’aquesta trobada era conèixer 
amb més profunditat aquest col•lectiu, realitzant un 
diccionari de conceptes, desmuntar mites i creences, 
i crear consciència sobre les diferents vies d’actuació 
per fomentar la inclusivitat i diversitat i prevenir així 
l’homofòbia. 

Va ser impartida pel psicòleg sanitari Daniel Borrell, 
expert en teràpia sexual i de parella.

Fou molt enriquidora per conèixer aquest col·lectiu 
des d’una mirada oberta i sana, trencant la por i els 
prejudicis, guanyant consciència en les diferents for-
mes d’estimar que existeixen avui en dia. 
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Àrea de Servei a les Persones

Aules d’estudi al Subijove d’Ordal
El passat mes de novembre es van iniciar les aules 
d’estudi al Subijove d’Ordal per a joves a partir de 
12 anys. Les aules d’estudi són un espai en el qual 
els joves estudiants poden dedicar temps a la seva 
formació acompanyats d’un professional. Les aules 
són els dilluns i s’estableixen en dos grups diferents: 

de 16.30 a 18 h i de 18 a 19.30 h. Per ara el servei 
és gratuït; així doncs, qualsevol jove del municipi de 
Subirats pot gaudir d’aquest servei. Per apuntar-se 
tan sols és necessari posar-se en contacte amb el 
Servei de Joventut al telèfon 628 26 44 81 o al correu  
joventut01@ccapenedes.cat.

Sortida a Port Aventura 

Cicle de tallers d’educació emocional
El passat mes de novembre es va dur a terme un 
cicle de tallers per a joves relacionats amb la gestió 
emocional i l’empoderament. En tres jornades dife-
rents, als nuclis d’Ordal, Lavern i Sant Pau, els joves 
van treballar d’una manera dinàmica i participativa 
l’autoestima. 

Val a dir que aquest tipus de tallers afavoreixen l’em-
poderament dels joves, la construcció d’identitat i la 
millora de gestió d’emocions. 

Taller per a mares i pares ‘Educar amb amor i límits’
Al mes de desembre s’ha organitzat una xerrada per 
a mares i pares sobre l’educació dels fills i filles res-
pecte al context social i actual que estem vivint. El ta-

ller, a càrrec d’Albert Pi, va servir per entendre i com-
partir situacions i dubtes i adquirir eines per a un bon 
abordatge educatiu des de l’amor. 

JOVENTuT

Un any més, des del Servei de Joventut de Subirats, 
juntament amb altres municipis de l'Alt Penedès, s’ha 
organitzat la tradicional sortida a Port Aventura. Va 
ser una jornada molt ben rebuda i en què 280 joves 

de la comarca van poder gaudir del Halloween, atrac-
cions i més en aquest parc temàtic. Un dia intens, 
amb molta adrenalina i emocions que de ben segur 
que l’any que ve es repetirà.
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RACÓ DE LES ENTITATS

1a trobada de dracs ‘Dracarys’
El passat 5 de novembre, es va celebrar la 1a trobada 
de dracs ‘Dracarys’ al poble d’Ordal, amb gran èxit de 
públic i amb molta satisfacció per part de l’organit-
zació. La colla de l’Escurcerot i Diables d’Ordal, que 
ja compleix més de 30 anys d’activitat, tenia ganes 
de muntar una trobada de bestiari a Ordal ja des 
d’abans de la pandèmia.

Van venir convidats 4 dracs, a més de l’Escurcerot 
d’Ordal. D’una banda, els dracs que ens són padrins: 
el drac de la Múnia i el drac Masellot de Lavern. D’al-
tra banda, el drac de Llorenç del Penedès i L’Encabro-
nat d’Olesa de Bonesvalls. Tots són dracs diferents 
i de gran bellesa i van oferir un espectacle conjunt 
molt bonic.

El format de la trobada va ser innovador: en primer 
lloc, va permetre veure els dracs estàtics en l’entorn 
idíl·lic del parc de la Immaculada, on molta gent s’hi 
va fer fotos i va passejar enmig de les bèsties. En 
aquesta estona la gent podia parlar i prendre una be-
guda o algun pinxo a la barra habilitada al parc. Pos-
teriorment, també es van poder veure els dracs en 
acció oferint tota la seva esplendor de foc, llum, color 

i soroll. No van faltar tampoc els acompanyaments 
dels timbalers de cada colla, que van fer vibrar el pú-
blic assistent. Ja per acabar, tots els que van voler van 
seguir la festa una estona més, a ritme dels DJ Tene-
bres i Satan, acompanyats de bona beguda i menjar.

Informació facilitada pels Diables d’Ordal 

un any més de Reencarnada

El Drac Masellot i els Redimonis han passat l’estiu de 
petada en petada, participant a trobades de bèsties, 
correfocs i al concurs d’enceses d’Artesa de Lleida, on 
van quedar en 2a posició.

Al mes de setembre es va celebrar l’anual Sopar del 
Drac amb tots els veïns de Lavern, i el cap de setmana 
següent van participar a la trobada dels 30 anys del 
Cabrot del Vendrell.

El passat 22 d’octubre va tenir lloc la Reencarnada, la 
trobada de bèsties de foc que se celebra anualment 
al nostre poble. Enguany hi van participar 6 bèsties 
amb les seves colles i els seus timbalers.

Lavern es va omplir de foc amb el Griu d’Artesa de 
Lleida, el Drac de Banyeres del Penedès, el Drac 
Penko de Llorenç del Penedès, el Drac de la Múnia, 
l’Escurcerot d’Ordal, el Drac Masellot i els Redimonis 
de Lavern.

El tret de sortida de la trobada el va donar la tradicio-
nal plantada de bèsties davant de les escoles, seguit 
d’una tabalada conjunta de totes les colles partici-
pants.

Més tard, a les vuit del vespre, va començar un lluït 
correfoc pels carrers del poble, i finalment, l’acte va 
acabar a la plaça del Cafè amb una encesa de cada 
bèstia i una espectacular encesa conjunta. 

Un any més es consolida aquesta trobada de foc com 
a referent a la comarca, i té com a objectiu gaudir del 
folklore i portar al nostre poble diferents elements de 
foc representatius del nostre territori i de la nostra 
cultura.

Visca la Reencarnada, la cultura i el foc!

Informació facilitada per 
 l’Associació del Drac de Lavern el Masellot
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El Festival Tresquaranta ens apropa tres peces de 
teatre breu en un entorn inigualable

El Festival Tresquaranta va néixer l’any passat amb la 
voluntat de resignificar petits racons del poble d’Or-
dal tot programant-hi propostes artístiques de quali-
tat de format breu que els i les espectadores gaudei-
xen recorrent a peu aquests indrets.

La segona edició del Festival Tresquaranta, que va 
tenir lloc el dissabte 24 de setembre del 2022, ens ha 
servit per redescobrir tres espais del poble mitjan-
çant tres muntatges de microteatre de creació con-
temporània.

Enguany, les entrades es van exhaurir i els 120 espec-
tadors es van aplegar al jardí de Cal Rial, a Ordal, per 
dividir-se en tres grups i començar la ruta cap a uns 
espais sorpresa per a ells. 

A l’era de Cal Rial, amb l’horitzó i el verd de les mun-
tanyes de fons, es va representar Gol Sud, l’estrena 
al Penedès d’aquesta obra de la companyia La Treva. 
Trencant les convencions dels espais, l’interior de les 
caves Maspujadó es va transformar en el menjador 
d’una casa per veure l’obra Dues dones i un funeral, 
a càrrec de la companyia Imprevist Teatre. El tercer 
espai sorpresa va ser al carrer de Cal Magí, on la foto-
grafia romàntica del banc de fusta i el pou florit ens 
van permetre veure l’inici d’una història d’amor amb 
la peça Començar, de la Companyia La Bandarra. Les 
tres propostes artístiques s’identifiquen amb un for-
mat fresc que aborda diferents problemàtiques a tra-
vés de la ironia i l’humor.

En acabar, tothom va gaudir d’una copa de cava per 
comentar l’experiència i tancar la jornada amb molt 
bon ambient.

El Tresquaranta està dirigit i organitzat per la com-
panyia de teatre Criatures i compta amb l’ajuda de 
molts voluntaris, que assumeixen la responsabilitat 
de preparar els espais, guiar els grups d’espectadors, 
fer tasques de regidoria durant les actuacions i foto-
grafiar l’acte. 

Criatures aprofita aquestes línies per donar les grà-
cies als voluntaris i a les famílies de Cal Salvador, Cal 
Rial i de les Caves Maspujadó per oferir-nos els seus 
magnífics espais, la seva predisposició i la implicació 
per fer més rodó aquest festival. 

Informació facilitada per Criatures Teatre 

Obres a les escoles velles de Ca l’Avi

A l’edifici de les escoles velles de Ca l’Avi s’hi ha fet obres.

Per dins s’ha canviat l’enrajolat, que estava en molt 
mal estat, i s’han reparat les moltes esquerdes de les 
parets.

S’ha pintat la part de dins de l’edifici, i per fora, s’han 
pintat les parets i els bancs.

També s’ha canviat la porta de l’entrada, que estava 
malmesa.

Aquest espai s’utilitza com a capella, un cop al mes, de-
dicada a Sant Sebastià.

Era molt necessari dur a terme aquestes obres i donem 
el nostre més sincer agraïment a l’Ajuntament de Subi-
rats per fer aquesta actuació. 

Informació facilitada per la junta del Centre 
Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi 
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Benvolgudes lectors/es de Tot Subirats,

Des de la Residència Casa Família El Cenacle ens 
adrecem a vosaltres per informar-vos de com estem 
desenvolupant el pla d’activitats i de com estem es-
forçant-nos per garantir la plena integritat social de 
les persones que viuen a la nostra institució.

El nostre pla de treball té 4 eixos fonamentals, que 
s’executen a partir del treball multidisciplinari dels 
nostres equips de treball i que té com a pilar la filoso-
fia de l’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA, que en 
aquests moments és la filosofia de treball que el De-
partament de Drets Socials està intentant desplegar 
a totes les residències de Catalunya. Però allò que ha 
distingit la residència El Cenacle ha estat que abans 
d’aquest intent de desplegar aquesta filosofia, ja fa 
anys que nosaltres treballem amb aquest model. 
Aquest fet ha provocat que haguem acumulat molta 
experiència com a equip de treball i institució.

Des de la Residència El Cenacle considerem que un 
ésser humà, i més durant la seva vellesa, té una sèrie 
de drets que els professionals han de vetllar perquè 
es respectin:
- El dret a la salut i l’atenció mèdica. El nostre equip 
sanitari, format per 2 infermers, un metge i una fisi-
oterapeuta, en col·laboració amb les auxiliars, gesti-
ona la medicació de cada resident, les seves visites a 
especialistes, s’encarrega del seguiment mèdic i ges-
tiona no només tota aquesta àrea, sinó que, a més, té 
en compte la salut física del resident, amb el suport 
del servei de fisioteràpia.

- Els aspectes relacionats amb la higiene i l’alimenta-
ció. De la mà de la gerència, direcció tècnica, inferme-
ria, cuina i neteja, pretenem que l’avi gaudeixi d’una 
alimentació casolana i catalana, però a més que ga-

A la Residència El Cenacle vetllem pels drets dels nostres 

ranteixi l’aportació calòrica, de textures i de proteïnes 
que la persona necessita per gaudir d’un bon estat de 
salut. La higiene de la Residència El Cenacle és modè-
lica, ja que entenem que un centre ha de permetre 
que la persona tingui un espai de vida sense factors 
que puguin alterar la seva salut.

- La vessant social en la persona. Tot resident d’El Ce-
nacle, independentment de si ocupa plaça privada o 
pública, necessita, així com la seva família, que la seva 
situació pel que fa a la Llei de Dependència estigui 
ordenada i actualitzada i que en cas d’ajuda possible, 
aquesta es tramiti de manera ràpida i transparent. 
D’això se n’ocupa la treballadora social, així com el 
departament d’administració i la direcció tècnica.

- El dret al lleure, a la preservació de les habilitats i a 
la vida social. El servei de psicologia, fisioteràpia, la 
nostra animadora sociocultural i les nostres auxiliars 
s’esforcen en la realització de festes, d’activitats de 
lleure, xerrades, jocs cognitius, etc. que preserven les 
capacitats dels avis i ajuden a fer que mantinguin una 
actitud vital positiva i feliç. Però a més hi ha un tre-
ball intensiu de seguiment individualitzat psicològic, 
basat en el seguiment del nostre servei de psicologia 
mitjançant entrevistes als nostres residents.

- El nivell de suports. El pilar del nostre centre és el 
personal auxiliar, i el personal de serveis (neteja, bu-
gaderia, cuina) són les persones que cada dia ajuden 
els avis, els netegen, vetllen per la seva roba i per-
tinences, els parlen, tenen cura de la seva higiene 
i salut i són les treballadores que hi són en els mo-
ments més feliços, però també en els processos i difi-
cultats dels residents.

Com poden veure, LA RESIDÈNCIA CASA FAMÍLIA EL 
CENACLE és un projecte ple de vida, ple de treball en 
comú i en equip. L’experiència, l’estabilitat i la il·lusió 
generen sinergies entre les famílies, els residents i 
l’equip d’El Cenacle. Potser per això som una realitat 
sòlida i valorada per les famílies del Penedès, que di-
positen la cosa més sagrada: LA CONFIANÇA DE LA 
CURA DEL SEU FAMILIAR EN NOSALTRES.

Informació facilitada per la
Residència El Cenacle
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Celebració de la castanyada

Com ja va sent tradició, cada any per aquestes dates, 
a la Residència Fontsanta donem la benvinguda a la 
Castanyera i celebrem la festa de Halloween plegats. 
És una celebració molt esperada, ja que la Castanye-
ra és un personatge molt estimat i ens convida a fer 
una gran festa.

L’arribada de la Castanyera

El passat dia 31 d’octubre vam fer la festa de la cas-
tanyada amb tots els residents, on vam rebre la vista 
de la Castanyera, que cada any per aquestes dates 
arriba de la muntanya per portar-nos castanyes per 
a tots. Per poder rebre-la de la millor manera, vam 
cantar la cançó tots junts i ens vam fer unes fotos 
d’allò més animades en un photocall de la tardor, que 
dies anteriors havíem estat preparant amb molta de-
dicació. 

Al matí vam fer els panellets, que després vam poder 
degustar en la celebració conjunta. Va ser una activi-
tat molt entretinguda i gratificant, ja que vam poder 
manipular amb les mans els diferents ingredients. 

Festa de Halloween

Els dies anteriors a la celebració vam decorar l’espai 
amb diferents elements, que donaven un caliu a la 
festa i l’ambientaven com es corresponia. Vam realit-
zar bruixes, monstres, aranyes i teranyines, tot d’allò 
més esgarrifós. 

En la mateixa celebració també ens vam poder dis-
fressar amb diademes terrorífiques i vam rebre la vi-
sita inesperada d’un ésser misteriós que de tant en 
tant ens obsequiava amb algun ensurt. 

Aquesta és una festivitat que any rere any celebrem 
amb molta il·lusió, ja que els residents en gaudeixen 
molt i es converteix en una jornada d’allò més ani-
mada, amb música i ball per a tots.  Per aquesta raó 
creiem important no oblidar-nos de les festes tradi-
cionals, ja que creen un clima de disbauxa adequat 
per mantenir una bona convivència i per potenciar 
les relacions interpersonals entre els convivents. 

Informació facilitada per la 
Residència Font Santa 

XII Jornades de Memòria Històrica de Subirats, 2023
LES DONES REPRESALIADES

Divendres, 20 de gener
19.30 hores, Centre Agrícola Sant Pau d’Ordal
Presentació de Dentro y fuera per la 
seva autora, Isabel Ruiz

Dissabte, 21 de gener
11 hores, al Memorial de Ries (trobada al pàr-
quing Muntanya Rodona a les 10 h) 
Homenatge als soldats morts per de-
fensar la República

19 hores, Sala de l'Ateneu Agrícola de Lavern
Projecció Las cartas perdidas. Docu-
mental d’Amparo Climent (2021) a 

partir de cartes escrites per dones re-
presaliades. Debat en acabar

Diumenge, 22 de gener
11 hores, al Pago
Ruta de les trinxeres amb recreació

13 hores, al Pago 
Presentació Espais de memòria del 
Penedès a càrrec de l’IEP i cloenda

Informació facilitada 
pel CESUB 
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unió Esportiva Subirats 

Torneig solidari
El passat dissabte 24 de setembre es va dur a terme 
la quarta edició del torneig solidari de la Unió Esporti-
va Subirats al camp de futbol de Sant Pau d’Ordal. Es 
van jugar partits durant tot el dia contra equips com 
el Nàstic de Tarragona, el Sabadell, el Sant Andreu, el 
Sant Gabriel i el Cornellà i es van recollir 515 kg d’ali-
ments, que es van donar a l’Associació Ressò.

Inici de la nova temporada 
El cap de setmana del 8 d’octubre es va iniciar la tem-
porada i per primera vegada en la història del club hi 
ha un equip de prebenjamí federat.

La Unió Esportiva Subirats està formada actualment 
per 10 equips, amb una crescuda important en les 
edats més primerenques. Les últimes setmanes s’han 
fet unes activitats a les escoles del municipi per iniciar 
en el món del futbol tots els infants i les seves famílies 
que tinguessin interès a participar, i fruit d’això s’ha 
format un nou equip de mainada.

El principal objectiu del Club és fer que tots els infants 
gaudeixin del futbol i del joc en equip, però també cal 

destacar el bon inici dels equips del club en les seves res-
pectives categories, un reflex de la bona feina feta per 
l’equip de coordinació, els entrenadors i els jugadors. 

Aquesta temporada s’ha fet una renovació de l’equip 
d'entrenadors i de la coordinació, amb jugadors i 
exjugadors de Subirats que han aconseguit una parti-
cipació del municipi quasi completa.

Aquest mes d’octubre també s’ha entregat a tots els 
jugadors un nou conjunt de roba d’entrenament i s’ha 
adquirit nou material esportiu per ajudar a millorar 
la imatge homogènia i representativa del club durant 
els entrenaments i de cara als partits a casa i a tots els 
camps on es vagi a jugar.

Campus de Nadal
Aquestes vacances de Nadal es durà a terme un cam-
pus del 27 al 30 de desembre, obert a tots els nens 
i nenes de categories mainada fins a cadets, tant si 
ja formen part del Club com si s’animen per primera 
vegada a participar.

 Informació facilitada per la 
Unió Esportiva Subirats

Cursa de les Caves i Serralats, i cursa i caminada 
de muntanya de Lavern

Un any més hi va haver la cursa de les caves el passat 
6 de novembre, que arriba ja a la seva desena edi-
ció i la setena de la cursa de muntanya de Serralats. 
Aquest any per cinquè any es va fer la caminada de 
muntanya, amb 12,5 km. Aquest any entre les curses 
de 5 i 10 km i la de muntanya, de 17,5 km, hi van 
participar 420 corredors i caminaires. Era una edició 
especial per poder celebrar els deu anys de la cursa 
de les caves de 5 i 10 km.

Els guanyadors en les diferents curses van ser a la 
cursa de 5 km, primer a la general masculí Iban Pérez 
i Nadal, amb un temps de 18m 08s, seguit d’Albert 
Torres Carles i Marc Mas Rabionet. En categoria fe- R
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menina, Maria Conesa Cabestany, amb un temps de 
23m 35s, i el local masculí, Sígfrid Masana.

 En la cursa de 10 km el guanyador absolut masculí 
va ser Albert Ferrer Camañes, amb un temps de 35m 
03s, seguit de Marc Conesa i Roger Vives Font. En 
categoria femenina la guanyadora va ser Neus Vidal 
Puchades, amb 46m 40s, seguida de Marta Bover Vila 
i Lili Ferrer. Pel que fa als locals, el primer masculí va 
ser Albert Sardà, i la primera femenina va ser Gemma 
Rosinés Poch.

A la cursa de muntanya el guanyador absolut mascu-
lí va ser Xavi Casanovas, amb 1h 21m 38s, seguit de 
Thomas Fortin i de Marc Martí Garcia. En categoria 
femenina la guanyadora va ser Lourdes Puiggròs Pa-
rayre, amb 1h 41m 57s, seguida de Foix Ortiz Martí i 
de Foix Montaner Ràfols. Cal destacar també que el 
primer local masculí va ser Toni Lago.

L’organització de la cursa demana disculpes per totes 
les molèsties que hagin pogut sorgir durant la mati-
nal atlètica viscuda a Lavern. Al mateix temps estem 
molt contents d’haver pogut celebrar aquests 10 anys 
de Cursa de les Caves, molta part d’aquest èxit és grà-
cies a tots els voluntaris, que aquest any n’eren un 
centenar; també a l’ADF, protecció civil, corredors, 
col·laboradors i patrocinadors, tots ells amb el seu 
granet de sorra han aconseguit aquestes 10 edicions 
de la Cursa de les Caves. 

Moltes gràcies a tots i us esperem l’any vinent.

Informació facilitada per la Junta de 
l’Associació Cursa de les Caves 
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El CF Can Cartró assoleix les semifinals 
de la Copa Catalunya

La temporada 21/22 quedarà emmarcada com una 
temporada històrica per al municipi i de somni a les 
vitrines del CF Can Cartró. En primer lloc, l’equip que 
dirigeixen David de Tena i Rai Martí es va proclamar 
campió al grup 10 de Quarta Catalana, en perdre 
únicament un partit en tota la fase regular i amb un 
balanç de 122 gols a favor per 27 en contra, i comple-
tant els 30 partits de lliga amb 26 victòries, 3 empats 
i una derrota. A més, el fet de ser campió de lliga va 
permetre obtenir el bitllet per a la seva participació 
a la Copa Catalunya Amateur, que va acabar sent la 
cirereta del pastís d’un any excel·lent.

El Can Cartró es va quedar a un pas de disputar la 
final de la Copa Catalunya Amateur 2022, i va ser 
l’equip comarcal que més lluny ha arribat en aquesta 
competició des que es disputa amb l’actual format. 
A primera ronda va vèncer a un altre campió de 4a 
Catalana, la Farga XXI (2-1); en la següent fase, davant 
un campió de 3a Catalana, el Jesús Catalònia (3-1); a 
tercera ronda, exempt passant de ronda sense haver 
de jugar per sorteig; a vuitens de final va golejar un 
campió de 3a Catalana com era L’Arboç (4-1); a quarts 
de final, un altre campió de 3a Catalana, la seva vícti-
ma va ser el Salou (3-1) per acabar obtenint la partici-
pació a semifinals, que es jugarien el 27 d’agost. 

El sorteig va donar un desplaçament a terres gironi-
nes, concretament al poble de Vilobí d’Onyar. Més 
d’un centenar d’aficionats del nucli van acompanyar 
l’equip en dos autocars, juntament amb familiars, di-
rectius i representants de l’Ajuntament. Pel que fa al 
partit, el CF Can Cartró va plantar cara a l’equip gironí 
però va acabar perdent als instants finals amb un so-
litari gol (1-0). 

Definitivament, es van escriure unes pàgines inobli-
dables per al club, el poble, el municipi i tota una co-
marca. 

RESULTATS COPA CATALUNYA AMATEUR 21/22

1a ronda: CF Can Cartró, 2 – La Farga XXI, 1

2a ronda: CF Can Cartró, 3 – Jesús Catalònia, 1

3a ronda: Exempt per sorteig

Vuitens de final: CF Can Cartró, 4  – L’Arboç, 1

Quarts de final: CF Can Cartró, 3 – Salou, 1

Semifinals: Vilobí d’Onyar, 1 – CF Can Cartró, 0

Informació facilitada pel CF Can Cartró
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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 28 SETEMBRE

1.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀ-
RIA DEL DIA 6 DE JULIOL DE 2022. 
Després de posar-la en consideració dels assistents a 
la sessió, l’acta de la sessió assenyalada queda apro-
vada per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

2.- APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
5/2022. EXP. 2022_1840
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS 
ELS GRUPS.

3.- APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 30, REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS 
D’EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN ELS PROCESSOS SELEC-
TIUS DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS. EXP. 2022_1924
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, MA-
NIFESTATS PELS GRUPS JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP 
I ERC-AM, I DUES ABSTENCIONS, MANIFESTADES PEL 
GRUP APS-CUP-AMUNT.

4.- APROVAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MU-
NICIPAL DE SUBIRATS, ESCOLES ANTIGUES DE CAN 
ROSSELL I CAN BATISTA. EXP. 2020_10613
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS 
ELS GRUPS.

5.- RESOLDRE LES AL·LEGACIONS I APROVAR DEFI-
NITIVAMENT 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 
DE noves línies subterrànies de baixa tensió del nou 
CT.1. exp. 2022_116
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS 
ELS GRUPS.

6.- Donar compte de l’Aprovació inicial del ‘Pla parci-
al del sector urbanitzable delimitat SUDr-2 situat al 
Est d’Ordal ENTRE EL LÍMIT AMB EL SÒL URBÀ I EL 
SÒL NO URBANITZABLE, TM DE SUBIRATS’. EXP. NÚM. 
2022_1419
Tots els regidors se’n donen per assabentats.

7.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL 
‘PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE DELIMITACIÓ SUND 1. 
SECTOR PAS DE PILES. SUBIRATS’. EXP. 2021_69
Tots els regidors se’n donen per assabentats.

8.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL 
DOCUMENT DE ‘MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ES-
PECIAL URBANÍSTIC DE CATÀLEG DE MASIES, CASES 

RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SÒL NO URBA-
NITZABLE’. EXP. 2022_1258
Tots els regidors se’n donen per assabentats.

9.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ INICIAL DE LES 
BASES D’ACTUACIÓ I ESTATUTS DE LA JUNTA DE COM-
PENSACIÓ DEL SUDR-2 ‘EST ORDAL’. EXP. 2022_1722.
Tots els regidors se’n donen per assabentats.

10.- RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT PER A L’EXERCI-
CI D’ACTIVITAT PRIVADA A LA TREBALLADORA MUNI-
CIPAL SRA. A. C. B. EXP. 2022_1911
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS 
ELS GRUPS.

11.- APROVAR EL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS 
CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS. EXP. 
2022_1715
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS 
ELS GRUPS.

12.- APROVAR EL PLA DE MESURES ANTIFRAU DE 
L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS. EXP.2022_1853
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS 
ELS GRUPS.

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC-AM PER A L’APROVA-
CIÓ DEL MANIFEST DE L’ACORD SOCIAL PER L’AMNIS-
TIA I L’AUTODETERMINACIÓ
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i s’aprova per DEU VOTS A FAVOR, MA-
NIFESTATS PELS GRUPS JUNTS PER SUBIRATS, ERC-AM 
I APS-CUP-AMUNT, I UNA ABSTENCIÓ, MANIFESTADA 
PEL GRUP PSC-CP. 

14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER 
L’ALCALDE DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA, DES DEL NÚM. 183/2022 FINS AL NÚM. 
244/2022, AMBDÓS INCLOSOS, DEL LLIBRE TELEMÀ-
TIC. 
Tots els regidors se’n donen per assabentats.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 26 OCTUBRE

1.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PROVISI-
ONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 
2023.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS 
ELS GRUPS.

2.- APROVAR DE NOU I prèviament el Projecte d’ac-
tuació específica per a la implantació de la xarxa de 
sanejament d’aigües residuals i les instal·lacions con-
nexes al veïnat del Carrer dels Rocs. exp. 2021_1846

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

3.- ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES CONTIN-
GUDES EN EL 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 sot-
met a votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS 
ELS GRUPS.

4.- APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS. EXP. 2022_2199

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS 
ELS GRUPS.
5.- DONAR CONFORMITAT AL CANVI DE NOM DE L’ES-
COLA SUBIRATS DE LAVERN. EXP. 2022_2026
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS 
ELS GRUPS.

6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP APS-CUP CONTRA 
EL CONJUNT DE PARCS EÒLICS I FOTOVOLTAICS QUE 
ES RELACIONARAN TOT SEGUIT I LES SEVES RESPEC-
TIVES LÍNIES D’EVACUACIÓ I DESPLEGAMENT PER TOT 
EL NOSTRE TERRITORI. EXP. 2022_2272
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS 
ELS GRUPS.
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Videoacta

El mes de juny de 2022 es va aprovar la implantació 
del sistema de videoacta de les sessions públiques 
del ple municipal, com a element integral per fomen-
tar la transparència institucional.

A més, el sistema permet agilitzar el treball adminis-
tratiu i millorar el seguiment dels plens tant per part 
dels regidors com de la ciutadania.

L’acta audiovisual o videoacta es defineix com un do-
cument electrònic i multimèdia, que consta almenys 
dels elements següents:

•  Acta, document escrit amb les següents dades: lloc, 
data i hora de la celebració de la sessió; caràcter 
ordinari o extraordinari; assistents i no assistents; 

contingut dels acords amb expressió del sentit del 
vot dels membres presents.

•  Document audiovisual o vídeo que conté la gravació 
en vídeo de tot el que ha succeït durant la sessió 
amb suport d’àudio i imatges. En aquest document 
apareix la literalitat de les intervencions de cada un 
dels intervinents.

•  Signatura electrònica d’ambdós documents per part 
de les persones que ocupin el lloc de titular de la 
Secretaria i de l’Alcaldia.

La ciutadania ja pot consultar, a través d’aquest nou 
sistema, les sessions plenàries del 28 de setembre i 
26 d’octubre de 2022: www.videoacta.subirats.cat 
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Grups municipals

IMPOSTOS CONGELATS I EL MILLOR PRESSuPOST POSSIBLE PER ENCARAR LA INFLACIÓ I EL REPTE ENERGÈTIC

El context econòmic de tot el 2022 i que es preveu per 
al 2023 genera dubtes a l’hora de preparar els comp-
tes per al proper any. La primera de les mesures de 
l’equip de govern és no apujar cap dels impostos als 
veïns i veïnes de Subirats, com no podia ser d’altra 
manera. Només exceptuant la taxa del servei d’aigua, 
que ve marcada per un servei extern, no s’ha apujat 
cap impost ni taxa, tot i preveure un augment de l’IPC 
de gairebé el 10% i l’increment de costos derivats de 
l’increment en despesa energètica.

El passat 23 de novembre es van portar a aprovació 
els pressupostos per a l’any 2023, que hem treballat 
conjuntament els grups de Junts per Subirats, PSC i 
CUP; són els millors pressupostos possibles en una 
situació econòmica incerta però segura gràcies a la 
tasca realitzada els últims anys.

Certament, en els últims onze anys, les finances muni-
cipals han tingut un canvi de 180 graus. Si l’any 2011, 
després de vuit anys de govern d’ERC, Subirats es 
trobava en termes totals de fallida econòmica (deute 
de gairebé 2 milions d’euros, fiances d’obres no co-
bertes i liquiditat inexistent), actualment, amb l’esforç 
de cadascun dels veïns i veïnes i dels diferents equips 
de govern, l’Ajuntament té una solvència econòmica 
contrastada i segura: deute del 11,6% a 31/12/21, les 
fiances cobertes i la liquiditat garantida. Aquest fet 
possibilita poder aprovar uns comptes que permeten 
mantenir la inversió en infraestructures, el manteni-
ment de camins municipals, les estratègies d’eficièn-
cia energètica i l’adaptació climàtica; així com totes 
les ajudes als col·lectius que ho necessiten i a totes 
les entitats municipals que vertebren el nostre teixit 
social i cultural.

És una prioritat d’aquest govern seguir més que mai 
al costat de les persones.

Projectes de municipi: eficiència energètica i ac-
cessibilitat als nuclis

Davant de l’increment de preus, tant de l’energia 
elèctrica com dels combustibles fòssils, des de l’Ajun-

tament de Subirats s’està invertint de manera conti-
nuada en l’adaptació a aquesta nova situació: boni-
ficacions del rebut de l’IBI per aquells veïns/es que 
instal·lin plaques fotovoltaiques al seu habitatge, 
canvi de llums tradicionals a leds a l’enllumenat pú-
blic i la instal·lació de plaques a diferents edificis mu-
nicipals. L’escola Montcau d’Ordal serà la següent a 
guanyar en eficiència energètica.

Un altre dels reptes plantejats al municipi és garantir 
la seguretat i la mobilitat de persones i vehicles, és 
per això que es continua treballant en l’arranjament 
de travesseres urbanes a diferents nuclis: l’any 2023 
es duran a terme les obres al nucli dels Casots, així 
com millores a Cantallops en un tram proper a la 
N-340. També treballem per retirar barreres arquitec-
tòniques per a la lliure circulació dels veïns i veïnes, 
com per exemple, amb la construcció d’un ascensor 
a la passarel·la d’Ordal. Treballem amb l’objectiu de 
pacificar les carreteres que passen pels nuclis o a la 
vora dels pobles. Amb aquesta meta fixada es treba-
lla amb les administracions competents per prendre 
mesures destinades a garantir el pas segur dels veïns 
i veïnes que circulen caminant. 

A banda de la mobilitat, també cal garantir el futur 
dels creixements dels nuclis, sobretot a Ordal, on ja 
s’està treballant amb un Pla Parcial Urbanístic del Sec-
tor SUDr-2 ‘Est d’Ordal’, i a Lavern, amb el Pla Parcial 
Urbanístic Sector SUDr-3 ‘Eixample Lavern’. 

Tots aquests projectes estan engegats i es continuen 
treballant. 

Finalment, també cal posar en valor l’adquisició de la 
capella de la Maternitat dels Casots, la qual fou cons-
truïda pels veïns/es i que amb aquesta compra esde-
vé un espai públic per a tots els/les subiratencs/ques.
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Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament

El passat 28 de setembre en el ple de la corporació vàrem 
aprovar per unanimitat de tots els grups municipals el 
Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de 
Subirats.

És un codi que ja va ser acceptat per la Junta de Govern 
Local del 27 de juliol per tal de poder sol·licitar una sub-
venció Next Generation, procedent dels fons europeus.

La Diputació de Barcelona va facilitar un model perquè 
els ens locals l’adaptessin. El codi està regit per la Llei 
19/2014 de transparència, accés a la informació públca 
i el bon govern.

Aquest codi afecta els membres de la corporació que són 
representants electes, és a dir, l’alcalde i els/les regidor/
es i el personal directiu de l’Ajuntament, entenent com a 
tals les persones que exerceixin tasques de direcció i/o 
coordinació d’algun dels serveis i de les àrees orgàniques 
de l’administració local.

Els principis ètics que han de seguir els signants del codi 
són:
-  Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.
-  Integritat i exemplaritat en l’exercici del càrrec i en bene-

fici exclusiu dels interessos públics.
-  Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discrimi-

nació per raons de naixement, ètnia, gènere, opinió, di-
versitat funcional o qualsevol altra condició personal o 
social.

-  Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les 
condicions necessàries per a una actuació no condicio-
nada per conflicte d’interessos.

-  Responsabilitat i professionalitat en les seves actuaci-
ons.

Els principis de bon govern són:

-  Satisfacció de l’interès públic general (basat en la impar-
cialitat i l’interès comú).

-  Transparència i rendició de comptes.
-  Facilitar mecanismes de participació en tots els sectors 

socials del municipi, així com la introducció de mecanis-
mes d’avaluació dels serveis i polítiques públiques.

-  Assegurar la qualitat dels serveis competència dels ens 
locals per garantir el compliment dels seus compromi-
sos.

-  Accessibilitat i simplificació de l’administració.
-  Agilitat, eficàcia i eficiència, garantint el bon ús dels béns 

públics.

El codi és més extens, aquí només en fem un resum i se-
gurament el podreu consultar a la web de l’Ajuntament, 
però és necessari, al nostre entendre, que aquest codi no 
es quedi només en un document, sinó que es porti a la 
pràctica en totes les accions que prenen les persones que 
gestionem el bé públic.

Ens sembla important recordar, en relació amb els com-
promisos, que:
-  Cal evitar favoritismes.
-  Cal no utilitzar el càrrec institucional per atorgar-se a si 

mateix o terceres persones qualsevol tipus de benefici.
-  No s’han d’acceptar regals, donacions de particulars i 

d’entitats públiques o privades.
-  No s’han d’acceptar invitacions per a àpats ni per a esde-

veniments que no estiguin relacionats amb el seu paper 
institucional.

-  Cal fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, 
especialment en l’execució pressupostària, la contracta-
ció pública i la selecció de personal.

I en relació amb la ciutadania:

- Cal proporcionar tota la informació derivada de les actu-
acions en l’exercici de les seves funcions i competències, 
mantenint únicament el secret o la reserva en els casos 
en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els quals pu-
guin resultar afectats drets o interessos de terceres per-
sones.
-  Cal mantenir la confidencialitat respecte a la informació 

obtinguda per raó del càrrec i, en tot cas, sense obtenir 
cap avantatge propi ni aliè.

-  Cal dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin 
el diàleg i la convivència entre la ciutadania i facilitar la 
seva participació en la presa de decisions a través d’ins-
truments de participació i col·laboració ciutadana en els 
assumptes públics.

En definitiva, no només calia aprovar el Codi de conducta 
per poder sol·licitar la subvenció, sinó que cal creure-se’l 
i establir els mecanismes de control intern que vetllin per 
la seva aplicació pràctica. Des d’ERC Subirats estem con-
vençuts que hem d’avançar molt més en aquest camí i 
treballarem perquè aquest codi i els seus mecanismes de 
seguiment es facin efectius al nostre municipi. De fet, un 
dels mecanismes de control d’aquest codi es basa, entre 
d’altres, en promoure’n la difusió i el coneixement.
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Ens trobem a sis mesos de les eleccions municipals. I és 
un bon moment per qüestionar-se el paper de cada per-
sona en la política municipal. 

Per començar, la política municipal ens afecta a totes. 
Hi ha múltiples temes que ens repercuteixen: educació 
i escoles, gestió dels residus, manteniment de les instal-
lacions, impostos, plans d’urbanisme, camins rurals, 
serveis socials, atenció a la gent gran i joventut, centres 
d’atenció primària, suport a les entitats, entre molts d’al-
tres. 

Amb això, les grans polítiques d’urbanisme i projectes, 
i les petites polítiques en matèria d’habitatge, igualtat i 
participació també tenen un efecte en la nostra vida. No 
és important el lloc on vivim, i que hi hagi habitatges ac-
cessibles en els pobles? No és important la forma com 
ens relacionem i cuidar-nos des de l’empoderament dels 
grups? No és important la participació de cada una de 
nosaltres en la política, és a dir, en allò que també ens 
afecta? 

El fet és que la praxi de la política municipal deixa poc 
lloc per a la participació ciutadana, s’han de crear meca-
nismes exprés perquè aquesta sigui efectiva; per tant, la 
política participativa també hauria de ser una prioritat i 
línia de treball constant. 

Hem de participar cadascú a la política municipal? Hem 
de confiar en les nostres representants? 

Potser hem de buscar altres dinàmiques que aportin a la 
política municipal, des de la creació de grups entre ciuta-
dans interessats en un tema que puguin aportar infor-
mes, valoracions, fins i tot mocions que presentin agru-
pacions de defensa del territori o altres associacions. 

En síntesi, la presència de dinàmiques de participació 
entre els ciutadans és important, per poder aportar en el 
municipi i en els llocs on vivim.

Eixample de Lavern

Aquesta legislatura va començar amb un tema important 
sobre la taula i en el primer ple del juliol de 2019 des de 
l’APS-CUP vam denunciar que es feia sense la participa-
ció necessària. L’Eixample Sud de Lavern partia amb una 
proposta de 101 habitatges, un espai escolar a tocar de 
la carretera i amb espais verds en zones marginals. Tal 
com plantegem en aquell moment, el projecte no podia 

dependre només de la proposta del promotor, i s’hi han 
fet diferents modificacions. Si no hi ha imprevistos, el dia 
30 de novembre es reuneix la Comissió Territorial d’Ur-
banisme, que emetrà informe sobre la proposta presen-
tada. Estem doncs en un moment important del procés 
on el projecte quedarà bastant definit i tocarà a l’Ajunta-
ment aprovar-ne el Pla Parcial. També és el moment que 
els veïns i veïnes de Lavern tinguin els espais per rebre la 
informació i poder ser partícips d’una decisió important 
per al poble.

Rotonda de la N-340

En el darrer ple del dia 23 de novembre vam preguntar 
per les obres de la rotonda de la N-340, de les quals es-
peràvem notícia de fa mesos i que ja haurien d’haver-se 
iniciat o, si més no, estar en execució.

Segons ens van informar, ja s’ha fet l’expropiació de ter-
renys, però s’està auditant el projecte, que presentava 
alguns defectes tècnics. 

Ens atrevim a dir que aquest projecte porta tant de temps 
al calaix que ha quedat obsolet, fruit del retards i l’apatia 
de l’Estat a l’hora de fer inversions als Països Catalans. I 
no només això, aquesta manca d’inversió real comporta 
també ineficiències com aquesta que requerirà revisar el 
projecte i nous informes i nova despesa pública.

Cal esperar que el tema no s’allargui en excés i que 
aquesta obra llargament reclamada estigui resolta els 
propers mesos.

Instal·lacions d’energies renovables i altres usos i 
construccions en sòl no urbanitzable. 

En el ple del passat mes d’octubre es va aprovar l’avanç 
de modificació del POUM per a instal·lacions d’energies 
renovables i altres usos en el sòl no urbanitzable. L’APS-
CUP ens hi vam abstenir, perquè malgrat que entenem 
que aquesta modificació és important en les dues ves-
sants, en el tema de les energies renovables (camps so-
lars i parcs eòlics) i també en les activitats i construccions 
en SNU, està lluny de ser un instrument prou potent per 
afrontar i fer compatible aquestes activitats amb objec-
tius de millora dels sòls, protecció de la biodiversitat i la 
qualitat del paisatge. I afegim que també cal aconseguir 
que les normes no siguin perjudicials per a la pagesia 
local. Definint objectius sabem que no és suficient, i cal-
drà veure com es concreten els canvis en la normativa.

L’any que ve, eleccions municipals
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Grups municipals

Aquest any ha sigut pràcticament el de la normalitat, 
després de dos anys que ens ha fet canviar el ritme 
de vida. Veritablement hem canviat. No veiem les 
coses de la mateixa manera. El virus ens ha ensenyat 
que som molt vulnerables.

Pel que fa a Ajuntament, hem hagut de canviar la ma-
nera d’actuar, obligats a l’emergència a què ens abo-
cava dia a dia la pandèmia. Però amb la col·laboració 
de tots, grups municipals i veïns i veïnes de Subirats, 
es pot dir que ens n’hem sortit. Però això no vol dir 
que haguem d’abaixar la guàrdia.

Però com que les desgràcies mai venen soles, tot 
just entrar a la normalitat després de la pandèmia 
ens veiem immersos al mig d’un conflicte que no ens 
toca de ple, però que indirectament n’estem patint 
les conseqüències.

L’Agrupació Socialista de Subirats està treballant 
colze a colze amb l’equip de govern de l’Ajuntament 
del qual forma part per apaivagar tant com sigui pos-
sible les conseqüències derivades d’aquesta injusta 
guerra.

Ens hagués agradat dotar de més recursos les par-
tides de les diverses regidories de les quals ens fem 
càrrec: Esports, Gent gran, Salut i Serveis socials. 
Però el pressupost és el que tenim, i encara que s’ha 
fet dins de l’equip de govern un gran esforç per evitar 
mancances, potser no s’ha pogut arribar a on hagu-
éssim volgut. Però, esclar, estem limitats i s’ha d’ac-
tuar amb el que tenim, mirant de ser tant justos com 
es pugui en el repartiment del pressupost entre les 
diverses regidories. 

A través de la Regidoria de Serveis Socials, si més 
no,es fa un seguiment de les mancances a la quals 
s’han vist abocats veïns i veïnes del municipi i que 
han sol•licitat algun tipus d’ajuda a l’Ajuntament, que 

es vehiculen per mitjà d’aquesta regidoria, intentant 
no deixar ningú enrere.

Però això no vol dir que descuidem els d’aquí. Que 
també i per diverses circumstàncies, derivades de la 
Covid-19 i agreujades per aquest conflicte, en patei-
xen les conseqüències.

Pensem que potser és hora de fer balanç de la nostra 
actuació dins de l’equip de govern del nostre Ajunta-
ment. Ha sigut una legislatura difícil, ja que la pandè-
mia i la invasió de Rússia a Ucraïna quasi ho han cap-
girat tot, tant en el vessant particular de les persones 
com en el municipal; si bé s’ha volgut transmetre una 
senyal de ‘normalitat’ i que s’ha actuat i s’actua dins 
dels paràmetres que ens permet aquesta situació.

S’ha de tenir en compte que el 75% dels quasi 4 anys 
de mandat han estat ocupats a resoldre problemes 
de veïns i veïnes del municipi, per la pandèmia i ara 
per la guerra; evidentment sense descuidar altres ac-
tuacions. Però degut als motius esmentats ens hem 
vist condicionats.

L’Agrupació Socialista de Subirats lluita per millorar 
el benestar de tots els veïns i veïnes del nostre mu-
nicipi. I és per això que creiem que s’ha d’enfocar tot 
l’esforç amb la gent de Subirats, i deixar una mica de 
banda qüestions alienes a nosaltres, que altres tenen 
l’obligació de solucionar. A nosaltres ens toca buscar 
solucions als problemes que majoritàriament puguin 
tenir els nostres convilatans i convilatanes, que és el 
que esperen de nosaltres.

Ara, l’any vinent entrarem en any electoral; això no 
vol dir que hem d’afluixar el ritme, tot al contrari; si 
més no, l’hem d’accelerar per deixar al proper equip 
de govern que entri la feina tant acabada com sigui 
possible.

NORMALITAT?
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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

13
Festival EVA. TartaRelena
Hora: 22 h 

T L’entrevistaotSubirats

Jaume Soler Vendrell

Jaume Soler Vendrell, nascut 
l’any 1946 a ca la Trini, a Ordal. 
Està casat amb la Montserrat 
Ros, és pare del David i la Su-
sana i avi de tres nens. 

“Als quatre anys vaig començar a anar a 
l’escola de nois, a Ordal, érem nois d’en-
tre quatre i catorze anys. Les classes 
eren en castellà però entre nosaltres 
tots parlàvem en català. Fins que als 
dotze, el rector de la parròquia, mossèn 
Enric Monfort, em va demanar a mi i als 
meus pares si volia ingressar al semina-
ri de la Conreria de Tiana per estudiar 
per ser capellà. Allà vaig fer dos anys de 
batxillerat fins que em vaig cansar, no 
m’agradava la disciplina que hi havia i al 
segon any vaig plegar.

Se‘ns va morir el pare quan jo tenia 
quinze anys, el meu germà Joan en tenia 
nou i l’Antonio,tres. El pare havia agafat 
la feina de carter, però ell era jornaler i 
la mare i jo érem els que repartíem les 
cartes, jo repartia les del Pago i Can Ra-
vella i la mare, les d’Ordal. Al morir ell, 
em va tocar fer de pare. La mare i jo ens 
vam anar espavilant de mica en mica, 
posant granges de pollastres, jo treba-
llant a les pedreres. Teníem la sort que 
la casa on vivíem era d’una tieta i no ha-
víem de pagar lloguer.”

La seva primera feina remunerada va 
ser al taller de Cal Xico d’Ordal fent cai-
xes de cartró per posar pollets. Després 
començà a treballar als forns de calç 
traginant fogots, anant a buscar l’ai-
gua, després tocant pedra,un temps al 
‘reparto’, a la Pedrera del Pep portant 
excavadores i camions bolquet, fins que 
es comprà un camió bolquet i començà 
a treballar pel seu compte per a empre-
ses que necessitaven el servei, i més en-
davant una excavadora, i es pot dir que 
ha fet aquesta feina fins que es jubilà.

Catalanista i independentista. “Als vint-i-
un anys em tocà anar a la mili, la vaig fer 
al campament de Sant Climent Sesce-
bes i després em van destinar a Vielha, a 
la companyia d’escaladors i esquiadors. 
Aquí em va marcar bastant la meva vida 
perquè en aquesta caserna es feia tot a 
l’estil legionari. Recordo quan vam arri-
bar a la caserna de Vielha amb l’Alsina 
Graells, era tot a les fosques, amb un 
paisatge nevat, i un militar (un ‘sargento’ 
reenganxat)passava llista i no va enten-
dre el nom d’un company, el va fer sortir 
de la fila, el va agafar per l’orella i li clavà 
un clatellot que ressonà per tot el pati. 
Quan veus això el primer dia, t’acollonei-
xes. Allà hi vaig estar durant un any, hi 
feia moltes marxes i vaig aprendre una 
mica a escalar i a esquiar. Ens prohibien 

parlar en català a dins la caserna i si ho 
fèiem, teníem represàlies. A la mili em 
van fer catalanista de veritat i indepen-
dentista, però tocant de peus a terra. 
He llegit llibres del Xirinacs, Jordi Pujol i 
Heribert Barrera, que per a mi ha estat 
un dels pocs polítics que no m’ha fa-
llat mai. Després de l’1 d’Octubre em 
sento una mica enganyat.

A mi se’m coneixia al Penedès per 
portar, al davant, a la visera del camió 
dumper de tres eixos que tenia, el 
‘Som i Serem’ i les quatre barres. Això 
era bastanta novetat pel moment. Vaig 
tenir problemes amb un guàrdia civil 
que em va multar dues o tres vegades 
‘tontament’, per la cara, per abús d’au-
toritat, fins que un dia em vaig rebel-
lar i vaig dir “fins aquí podem arribar”. 
Jo aleshores era de Convergència, vaig 
tenir un advocat, vaig tenir dos judicis, 
i tots dos es van fer en català, tant a 
petició meva com de l’advocat que 
em defensava, un a Martorell i l’altre 
a Sant Feliu. El primer,que es va fer a 
Martorell,va sortir en una columna del 
diari Avui, per ser el segon que s’havia 
fet en català i en democràcia, després 
del de l’Àngel Colom.”

Pel que fa a la llengua, el Jaume diu 
que “el costum és més fort que les 
ideologies. Jo sempre parlo en català. 
Quan trobo algun polític els dic: no 
forceu les situacions, parleu sempre 
en català.”

Ha estat vuit anys regidor d’aquest 
ajuntament, els primers quatre anys 
a l’oposició, amb la Candidatura In-
dependent i Democràtica (CID), i el 
segon any van fer govern de coalició. 
L’alcalde era en Miquel Vendrell, i li van 
donar la cartera de Serveis.“En vaig 
quedar una mica tip, el funcionament 
de l’empresa pública, i el de la privada 
és ben diferent.”

Pràcticament ha participat en totes les 
entitats del poble: “He estat deu anys 
de president de l’Ateneu Ordalenc, i 
vuit o deu de vocal. Els anys que vaig 
ser president de l’Ateneu, vam remo-
delar tot l’escenari i després vam fer 
un local al costat. Estic molt satisfet 
d’haver pogut fer el que vam fer junt 
amb els meus companys de Junta. 
També he fet teatre amb el grup La Gi-
nesta, he cantat caramelles i he ballat 
amb els Ballets d’Ordal.”

Ordal. “Soc ordalenc de soca-rel, jo 
sempre dic que estic enamorat del 
poble d’Ordal,és un poble molt tran-
quil, estem envoltats de natura, tenim 
una mica de vinya, tenim bosc,des 
de la Granada al Puig d’Agulles fins al 
Montcau, tota la Serra de les Planes, 
l’Avenc i fins al Castell de Subirats; 
estem en un lloc privilegiat i a prop de 
tot arreu.”

Se sap l’origen del nom d’Ordal? “Les 
primeres cases del poble van ser les 
de can Rialt, les del Forn del Vidre, can 
Ravella i can Parellada. Les de can Rialt 
totes elles es comunicaven; deien que 
hi havien viscut uns monjos que van ar-
rabassar tota la plana i a dalt hi tenien 
uns horts, i en deien l’hort de Dalt. Allà 
hi havien alguns pous i alguna bassa on 
s’hi recollia aigua de les pluges. Amb el 
temps va quedar el nom d’Ordal, però 
no s’ha trobat res escrit.

La vida de jubilat te la vas modelant 
amb el que més t’agrada. Ja fa disset 
anys que canto amb la Coral de Sant 
Sadurní. Hem fet obres de molta ca-
tegoria, Rèquiem de Mozart, Rèquiem 
de Fauré, Bach, ara estem estudiant el 
Messies de Handel i n’estic molt satis-
fet. Faig una mica de pesca submarina, 
vaig a caçar de tant en tant, fem algun 
viatget, alguna excursió que organitza 
l’Ajuntament, vaig a gimnàstica, a al-
guna conferència, vaig a l’hort, camino 
una mica per la muntanya amb el gos; 
passo el temps així, molt relaxat, com-
parat amb la vida estressant que havia 
portat.”


