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L’Agència de Residus de Catalunya dóna suport a la campanya ‘Amb tu fem la millor 
selecció’ 18-12-2007 

La gerent de l’Agència de Residus de 
Catalunya, Genoveva Català, va ser 
present aquest dijous en un acte de 
suport institucional a la campanya 
“Amb tu fem la millor selecció”, 
dedicada a la sensibilització en 
matèria de recollida selectiva de 
residus, que va tenir lloc al saló de 
plens de l’Ajuntament de Sant 
Sadurni. Asseguda al costat del 
regidor de Medi Ambient, Isidor 
Rando, la responsable de l’Agència 
de Residus va elogiar el tipus de 
campanya que s’està fent a Sant 

Sadurní “perquè permet tenir un contacte directe amb el ciutadà i ajudar a resoldre els 
seus dubtes”. Genoveva Català, que també va anunciar una campanya genèrica a partir 
del gener en ràdio i televisió, va valorar molt positivament que Sant Sadurní hagi optat 
incorporar en l’equip d’informadors persones d’una fundació de caire social com és 
Mas Albornà.  

Isidor Rando, en nom de l’Ajuntament, va recordar que Sant Sadurní recicla un 87% 
dels seus residus d’ençà de la implantació del sistema porta a porta, mentre que abans 
aquest percentatge era només del 23%. A més d’agrair el suport de l’Agència de 
Residus, un organisme que depèn del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, 
Rando també va tenir paraules d’agraïment tant per la Mancomunitat Penedès-Garraf 
com per la Fundació Mas Albornà, que dóna feina a persones amb disminució psíquica.  
Mas Albornà i Mancomunitat  

En representació de la Fundació Mas Albornà, el seu president, Martí Solé, va agrair a 
l’Ajuntament de Sant Sadurní la confiança dipositada en la fundació per haver posat a 
les seves mans la gestió de la deixalleria, a més de seguir-hi confiant ara per a la 
campanya de sensibilització que fan conjuntament amb els educadors ambientals de la 
Mancomunitat Penedès-Garraf. “La gestió de residus és un dels reptes del segle XXI i 
ens satisfà molt poder ajudar a millorar aquesta problemàtica”, va afegir Solé. Per la 
seva banda, el gerent de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Frederic Ràfols, va 
assenyalar que Sant Sadurní és un ajuntament pioner en el tema de la recollida porta a 
porta, i va assenyalar que el seu exemple ja està sent imitat per altres municipis. 
També va destacar que aquest ajuntament hagi apostat decididament per treballar 
amb persones amb deficiències psíquiques.  

La campanya de sensibilització “Amb tu fem la millor selecció”, que es va iniciar el mes 
de novembre i s’allargarà fins el març, compte amb diverses subvencions de l’Agència 
de Residus. 



Concurs de fotografia  

L’acte es va cloure amb el lliurament 
dels premis del 1r Concurs de 
Fotografia Ambiental “Residus i 
Medi Ambient”, que ha comptat 
amb el suport de la Unió de 
Botiguers. La guanyadora del primer 
premi ha estat Ruth Jariod per la 
fotografia “Reciclar és un art”, que 
va rebre un val de compra de 300 
euros. La resta de participants 
també van tenir com a obsequi un 
lot de productes per facilitar el 
reciclatge, però en aquest cas estava 
finançat per Fomento de 
Construcciones. En representació de la Unió de Botiguers, Rafael Jariod, va demanar a 
la gerent de l’Agència de Residus fer un seguiment dels municipis més endarrerits en 
tema de reciclatge. 

 
 

 

Ruth Jariod guanya el 1r Concurs de Fotografia Ambiental “Residus i Medi Ambient” 
17-12-2007 
 
El jurat del 1r Concurs de Fotografia Ambiental “Residus i Medi Ambient” presidit pel 
regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Sadurní, Isidor Rando, i integrat per 
diversos representants dels àmbits artístic, ecologista i professional ha decidit que 
l’obra guanyadora és la que porta per títol “Reciclar és un Art”, l’autora de la qual és la 

sadurninenca Ruth Jariod, que es va presentar sota el 
pseudònim de “Biwa”. 
  
L’objectiu del concurs era reflectir amb una visió 
personal o col•lectiva la problemàtica dels residus a 
la nostra societat. En total es van rebre 11 obres, de 
cinc participants, que mostren diverses visions sobre 
els residus, des de la problemàtica de la permanència 
dels residus sobre el medi ambient a la brutícia als 
carrers, fins a les oportunitats i beneficis del 
reciclatge. L’obra guanyadora és la fotografia d’un 
bodegó confeccionat amb materials reutilitzats.  
El premi, gentilesa de la Unió de Botiguers, consisteix 
en una targeta client carregada amb 300 euros per 
gastar als comerços del Centre Comercial Obert. 
També s’obsequiarà a totes les persones participants 
amb un lot de productes per al reciclatge. L’acte 
d’entrega és farà al saló de plens de la Casa de la Vila 



aquest dijous, a les 11 del matí, amb motiu de la visita que la gerent de l’Agència de 
Residus de Catalunya, Genoveva Català, farà a la vila per donar suport a la campanya 
de reforç de la recollida selectiva “Amb tu fem la millor selecció”. 
 
 
 

L’Ajuntament recull les demandes del Consell Veïnal de Nuclis Rurals 
21-11-2007 
 

Els representants dels nuclis rurals de Can Benet La Prua, Mas Esperó, Monistrol 
d’Anoia, Espiells i Can Romeu es van reunir la setmana passada amb l’alcalde i altres 
regidors de l’Ajuntament per fer un repàs a la situació d’aquests nuclis després d’un 
any llarg de la constitució del Consell Veïnal. Entre les demandes més destacades que 
es van fer, destaca la neteja viària dels diferents nuclis i, més concretament, la neteja 
de voreres que sovint limiten la visibilitat. L’alcalde Joan Amat es va comprometre a 
garantir aquesta neteja, a millorar el tema de jardineria i a demanar a la Diputació que 
assumeixi també els seus compromisos. D’altra banda, Amat va mostrar la voluntat 
d’asfaltar el camí de Mas Esperó si s’aconsegueix una subvenció de la Generalitat.  
 
Les deficiències en el servei de Correus, el problema de les aigües residuals, la 
necessitat de col•locar una cartellera informativa a Mas Esperó, la deficient 
senyalització i l’existència de punts negres en algunes carreteres, la detecció d’alguns 
robatoris i certes deficiències en el servei de recollida d’escombraries, van ser altres 
temes que van sortir en el decurs de la trobada que va tenir lloc a l’Escola de 
Viticultura i Enologia d’Espiells. Respecte a les escombraries, Joan Amat va dir que farà 
arribar les queixes a la Mancomunitat i que, si cal, demanarà un canvi de companyia.  
 
També es va tornar a denunciar el criteri que la Generalitat té respecte a la qüestió del 
transport escolar. Els representants dels nuclis no entenen que hi hagi transport pels 
alumnes d’altres municipis i no n’hi hagi pels alumnes que viuen en els nuclis rurals de 
Sant Sadurní. Les deficiències d’alguns nuclis amb el sistema de clavagueram i la 
situació de la Rectoria d’Espiells també van ser exposats pels veïns. El servei del metge 
a domicili, l’arribada de la TDT i la il•luminació d’algunes zones d’alguns nuclis van ser 
altres temes sobre els quals es va demanar la col•laboració de l’Ajuntament. A més de 
l’alcalde Joan Amat, que es va comprometre a treballar per a la millora dels nuclis, hi 
van ser presents els regidors Isidor Rando i Joan Moreno.  

 
 
 
 
 



El Concurs de Fotografia Ambiental amplia el termini de presentació d’obres 
20-11-2007 
 
Exposició temàtica sobre el recIIclatge dels residus municipals 
 
El termini de presentació d’obres al 1er Concurs de Fotografia Ambiental “Residus i 
Medi Ambient”, organitzat per la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant 
Sadurní amb el suport de la Unió de Botiguers, s’ha ampliat fins el 5 de desembre. Les 
fotografies presentades a concurs han de mostrar una opinió personal o col•lectiva 
sobre la problemàtica dels residus al nostre país i les diferents maneres de gestionar-
los. El premi, que es farà públic a mitjans de desembre, consistirà en una tarja de la 
Unió de Botiguers carregada amb 300 euros per realitzar compres a les botigues del 
Centre Comercial Obert. Els participants han de presentar les fotografies a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. Per a més informació es 
pot consultar la pàgina web http://www.elportaaportaijo.blogspot.com. 
 
L’exposició  
 
En el marc de la campanya de foment de la recollida selectiva “Amb tu fem la millor 
selecció”, a partir del divendres 23 de novembre i fins el diumenge 2 de desembre es 
podrà visitar una exposició temàtica sobre el reciclatge dels residus municipals. Sota el 
nom de “Dóna la Volta. Del Residu al Recurs”, l’exposició mostra el cicle de vida dels 
residus des de que es generen a les nostres llars fins a que esdevenen nous materials 
després del procés de reciclatge. Per a que aquest cicle es tanqui cal que es seleccionin 
en origen i es recullin de forma selectiva, ja que en cas contrari aquestes deixalles 
acabarien enterrades en un abocador o cremades en una incineradora. L’exposició 
estarà ubicada a l’espai del bar de la piscina municipal i restarà oberta tots els dies 
laborables entre les 9.30 i les 13.00 pel matí, i entre les 17.00 i les 19.30 de la tarda. Els 
caps de setmana i festius els horaris seran de les 11.30 a les 13.30, i les tardes de les 
18.00 a les 20.00. L’exposició ha estat cedida per l’Agència de Residus de Catalunya i 
també servirà per a que uns 400 nens i nenes de les escoles de la vila coneguin de més 
a prop que se’n fa de les nostres deixalles. Aquesta visita es complementarà amb una 
visita guiada a la deixalleria municipal, on educadors ambientals amb discapacitat 
intel•lectual de la Fundació Mas Albornà explicaran el funcionament d’aquesta 
instal•lació. 
 
 
 
 
 
 

http://www.elportaaportaijo.blogspot.com/


Desapareixen unes jardineres acabades de col•locar 
14-11-2007 
 
No es descarta que algú les agafés per error 
 
El Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament comunica la desaparició d’unes jardineres 
que s’havien col•locat per decorar la zona de contenidors que hi ha a la cruïlla entre 
els carrers Mallorca i Aragó, a l’Eixample de la vila. Aquestes jardineres es van situar en 
aquest indret el dilluns d’aquesta setmana, i l’endemà ja havien desaparegut. El 
regidor de Medi Ambient, Isidor Rando, lamenta els fets i demana que es tornin al seu 
lloc o bé al magatzem dels Serveis Comunitaris. Des de la regidoria no es descarta que 
un veí vagi agafar-les erròniament pensant que una altra persona les havia llançat. Cal 
tenir en compte que hi ha jardineres similars en altres indrets de la vila (al costat de 
l’església, a prop de l’Índex i al carrer Vilafranca) i fins ara no havia passat mai res. 
 
 
 
 
Apagada simbòlica de llums en contra del canvi climàtic 
07-11-2007 
 
L’Ajuntament també apagarà els llums durant 5 minuts el dia 15 a les vuit del vespre 

Tots els serveis municipals de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia apagaran les llums 
durant 5 minuts el proper dijous, 15 de novembre, a les 8 del vespre, afegint-se a una 
iniciativa ciutadana contra el canvi climàtic. Aquesta apagada simbòlica té com 
objectiu cridar l’atenció de la societat sobre la necessitat de prendre mesures urgents 
davant d’aquesta greu amenaça. S’ha escollit aquesta data per fer-la coincidir amb la 
reunió mundial del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic de les Nacions 
Unides (IPCC), un organisme recentment guardonat amb el Premi Nobel de la Pau, que 
es trobarà a València entre el 12 i el 17 de novembre. En aquesta reunió es presentarà 
i aprovarà el IV Informe d’Avaluació, que inclou les conclusions sobre els estudis que 
s’han fet en relació al canvi climàtic i l’acció humana necessària per evitar-lo en la 
mesura que sigui possible i també per reduir-ne el seu impacte.  

Ecologistes en Acció de Catalunya Aquesta és qui ha fet arribar aquesta iniciativa, que 
porta el lema “Enfront del canvi climàtic: actua ja”, tant a l’Ajuntament de Sant Sadurní 
com a la resta d’ajuntaments de Catalunya. 

 
 
 



S’inicia la campanya "Amb tu fem la millor selecció" 
05-11-2007 
 
Es tracta de conscienciar sobre la importància de la recollida selectiva 
 
Sota l’eslògan “Amb tu fem la millor selecció”, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, la 
Mancomunitat Penedès Garraf i la Fundació Privada Mas Albornà han iniciat una 
campanya de sensibilització mediambiental en matèria de gestió de residus en el 
municipi de Sant Sadurní d’Anoia.  
 
Mitjançant un eslògan que crida a la participació activa, es pretén fer participar 
activament els ciutadans en el procés de recollida dels residus ja que sense la seva 
col•laboració aquesta seria inviable. D’aquesta manera, el missatge a transmetre cer 
domèstics, fent-los veure la importància de la seva col•laboració en aquest procés.  
ca la complicitat dels sadurninencs i sadurninenques davant dels residus domèstics, 
fent-los veure la importància de la seva col•laboració en aquest procés.  
 
Què és pretén amb aquesta campanya?  
 
L’objectiu d’aquesta campanya és conscienciar la població de la importància de la 
recollida selectiva dels residus: paper, cartró, vidre... així com de la correcta utilització 
dels recursos que, com a ciutadans, disposem per a això: contenidors, Portamòbil, 
deixalleria, porta a porta...  
 
Com a eixos, la campanya cerca:  
 
1. Millorar la recollida selectiva dels residus al municipi  
2. Fomentar la desaparició dels impropis en la recollida selectiva  
3. Evitar el llançament de bosses al voltant dels contenidor  
4. Fomentar l’ús de la bossa compostable  
5. Potenciar el bon camí fins ara recorregut al municipi reflectit en els bons resultats 
obtinguts en quant a recollida selectiva  
6. Impulsar i motivar la ciutadania i l’ajuntament a continuar treballant conjuntament 
per a millorar aquells aspectes que encara queden pendents.  
 
A qui va dirigida? A tota la població de Sant Sadurní repartint les actuacions en base a 
tres sectors de la població: ciutadania, centres d’ensenyament i comerços. D’aquesta 
manera, tot i que el principal focus d’atenció és la ciutadania i els comerços, es fa una 
especial incidència en els escolars de la vila a través d’activitats específiques per a 
aquest col•lectiu.  
 
Quan s’inicia i quina durada té? La campanya es va iniciar el passat mes de setembre 
coincidint amb fires i festes, a través d’una xerrada sobre ecologia i reciclatge 
impartida pel televisiu col•laborador de “Els matins de TV3” José Luís Gallego.  
 
El tret de sortida, però, de les accions de sensibilització seran el proper 5 de novembre, 



amb la roda de premsa de presentació de la campanya als mitjans.  
La campanya està previst que s’allargui fins el mes de març de 2008.  
 

En què consisteix?  
 
“Amb tu fem la millor selecció” engloba diferents activitats, encaminades cap a 
aconseguir un mateix objectiu: la implicació del ciutadà en la tria selectiva dels residus.  
Com a fil conductor de la campanya té com a imatge el ja emblemàtic i conegut per 
tots sadurni.net. Ell, conjuntament amb la seva família, seran els encarregats de 
mostrar-nos com s’ha de fer la correcta tria dels residus. L’eslògan que acompanya 
aquesta entranyable família de taps de suro és “Amb tu fem la millor selecció”  
 
Quina particularitat té?  
 
Com a particularitat, destaca el fet que es presenta una campanya transversal, és a dir, 
una part de l’equip de treball que realitzarà la campanya i que exerciran d’informadors 
(aquells qui explicaran com cal fer tria selectiva, etc.) seran persones amb discapacitat 
intel•lectual, per la qual cosa els ciutadans de Sant Sadurní rebran una doble 
informació: una de mediambiental i una de social. Veuran com les persones amb 
discapacitat, sempre vistes i etiquetades per les seves mancances, per allò que no 
saben fer, en aquesta ocasió demostren com són capaces d’explicar  
aquesta temàtica mediambiental. 
 
 

 

I Concurs de Fotografia Ambiental 
30-10-2007 
 
Reflexió davant la problemàtica dels residus i el medi ambient 
 
La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, amb la 
col•laboració de la Unió de Botiguers, convoca el primer concurs de fotografia 
ambiental. La intenció és promoure la reflexió davant la problemàtica dels residus i el 
medi ambient.  
Quin tema han de tenir les fotografies? El tema de les fotografies ha de ser una visió 
personal o col•lectiva sobre la gestió dels residus a la nostra societat: el reciclatge, la 
reutilització, el sistema de recollida porta a porta, els beneficis i problemes derivats, 
etcètera.  
Com s’han de presentar? Les fotografies poden estar realitzades amb qualsevol mitjà 
analògic o digital. Les hem de presentar en suport paper, amb una mida com a mínim 
de 20 × 30 i com a màxim de 50 × 70. Si és possible, també hem d’aportar una còpia en 
format digital CD. Cal signar les fotografies amb un pseudònim i adjuntar en un sobre 
tancat i identificat amb el mateix pseudònim les dades personals (nom i cognoms, 
adreça, telèfon, correu electrònic i títols de les obres presentades).  
Quan s’han de presentar? Hi ha temps fins el dia 22 de novembre, i s’han de lliurar a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. Si no han estat 
premiades, s’hauran de recollir en la mateixa Oficina d’Atenció al Ciutadà en un 



termini de 60 dies a partir de la clausura de l’exposició.  
Premi. El premi consisteix en 300 euros, entregats mitjançant una tarja de fidelització 
de la Unió de Botiguers.  
Podeu consultar les bases i veure les fotografies que ens van arribant a la web 
http://elportaaportaijo.blogspot.com. Davant qualsevol dubte, es pot trucar al telèfon 
gratuït del Departament de Medi Ambient: 900 460 251. 
 
 
 

El bus urbà comença dilluns l’horari d’hivern 
27-09-2007 
 
El servei també modifica el recorregut per donar millor servei a Espiells 
 
A partir del proper dilluns 1 d’octubre el bus urbà de Sant Sadurní modificarà 
puntualment el seu horari i recorregut per tal de donar servei als alumnes i professors 
de l’Escola de Viticultura Mercè Rossell d’Espiells. El bus en direcció a Espiells, que 
també farà parada a Can Catassús, sortirà des de l’estació de Renfe cada matí 
laborable a les 7.25h i iniciarà el retorn a les 8.05h des d’Espiells. Aquest fet obliga a 
suprimir el bus que, en horari d’estiu, acostuma a sortir dels Habitatges Vilarnau a les 
7.40h i el corresponent de Renfe de les 7.55h. La mateixa situació es tornarà a repetir a 
primera hora de la tarda, amb un servei de bus que sortirà d’Espiells a les 14.30h i 
arribarà a l’estació de rodalies a les 14.55h. Per aquest motiu, tampoc serà possible 
prestar el servei entre el Vilarnau i la Renfe i a l’inrevés de les 14.10h i 14.25h 
respectivament.  
Els usuaris disposaran dels horaris d’hivern del bus al mateix vehicle, a l’estació de 
rodalies, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i a d’altres equipaments municipals. Aquests 
horaris s’han de considerar provisionals. 
 
 
 


