
GOTIMS SUBIRATENCS -8 

NI CASERNES, NI PRESÓ 

 

L’any 1980 no va començar bé a Subirats, la “Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias“ tenia intenció de construir una macro-presó 
per substituir a la presó “Modelo” de Barcelona i era molt probable que 
s’ubiqués a Subirats. A més un comandant l’exèrcit espanyol va reunir-se 
amb l’alcalde i els regidors de l’equip de govern municipal i els va notificar 
que l’exèrcit tenia necessitat de traslladar gran part de les seves casernes 
de Barcelona fora del casc urbà i el lloc idoni per reubicar-les era Subirats.  

La notícia va córrer ràpidament i va començar un moviment en contra. Es 
va constituir al Centre Agrícola de sant Pau d’Ordal el “MOVIMENT PER LA 
DEFENSA DE SUBIRATS”. Hi havia gent de molts pobles: sant Pau, Ordal, 
Vilafranca, sant Sadurní,  Gelida, Hostalets de Pierola, Corbera.... Es 
reunia cada quinze dies al Centre Agrícola de sant Pau. A una d’aquelles 
assemblees hi va participar Lluís Mª Xirinacs. 

Les accions dutes a terme van ser molt variades i van evidenciar el grau de 
compromís i de lluita que hi havia després de la mort del dictador. 
Manifestos, butlletins, notes de premsa, pancartes a tots els nuclis de 
Subirats, manifestacions aprofitant les Fires de Maig o bé la Marxa anti-
OTAN al seu pas pel Penedès, festes al castell de Subirats, ocupacions 
pacífiques dels terrenys on estava prevista la ubicació de les casernes o de 
la presó, marxes lentes de vehicles, preguntes parlamentàries... i un llarg 
etcètera.  

A l’estiu de 1981 les notícies que arribaven de Barcelona i Madrid eren 
que no es construirien cap dels dos projectes. Es va poder celebrar una 
festa de cloenda. Un moviment de veïns i veïnes de Subirats i pobles 
propers que va aconseguir el seu objectiu. Una bona manera de començar 
l’època democràtica. 
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