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Durant dos mesos s’avaluarà la qualitat de l’aire de Sant Sadurní 
21-12-2010 
 
 
Des de mitjans de desembre i durant un parell de mesos, una unitat mòbil del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat estarà instal•lada a Sant Sadurní per 

avaluar la qualitat de l’aire, a petició 
de la Regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament. La darrera vegada que 
es va fer una avaluació d’aquestes 
característiques va ser l’any 1993 i 
s’ha considerat que ara era un bon 
moment per tornar-ho a repetir.  
 
Entre altres coses, aquesta estació 
meteorològica ambulant mesurarà 
les oscil•lacions de la temperatura, 
la velocitat del vent, la direcció del 
vent, la pressió atmosfèrica, la 
humitat, la radiació i la pluja. La 

maquinària que s’ha desplaçat a Sant Sadurní, i que està ubicada al davant de l’Escola 
La Pau, recull dades contínuament, algunes de les quals són processades de manera 
immediata, mentre altres requereixen ser enviades al laboratori. Aquesta avaluació 
inclou elements com els òxids de nitrogen, el monòxid de carbó, l’ozó, el biòxid de 
sofre, el sulfur d’hidrogen, el benzè i altres partícules. Dues vegades a la setmana, un 
tècnic es desplaça fins a Sant Sadurní per revisar el funcionament i recollir les dades. 
 
 
 
 
Els usuaris del Centre Vilarnau van plantar herbes aromàtiques com un gest de 
respecte cap a l’entorn 
18-12-2010 
 

 
Aprofitant l’Hora del Conte del 
passat 26 de novembre, que portava 
per títol "Mon món, és el teu món", 
on es reflexionava sobre el canvi 
climàtic i el respecte cap a la natura, 
el Centre Vilarnau va organitzar una 
plantada d’herbes aromàtiques en 
unes jardineres com un gest de 
respecte cap a l’entorn. Aquesta 
activitat s’inscriu dins un treball 
sobre les emocions que comporta el 
fet de tenir cura del nostre entorn 



més immediat. L’objectiu és ensenyar a valorar i a gaudir de la natura cuidant de les 
pròpies plantes i aprendre diferents tipus d’espècies. Les jardineres en qüestió van 
proporcionar-les des de l’Àrea de Serveis Comunitaris de l’Ajuntament.  
 
Cal recordar que, des de l’inici del curs escolar, al Centre Vilarnau s’estan duent a 
terme un conjunt d’activitats molt diverses per treballar les emocions. A l’octubre es 
va centrar en l’alegria i la protecció a través del taller de cuina amb aliments de la 
tardor, al novembre els de l’Espai Infantil van fer diferents jocs per treballar diverses 
emocions alhora. Durant aquest mes de desembre, aprofitant la proximitat de les 
vacances escolars, s’estan abordant les emocions que transmeten les festes 
nadalenques, i en especial aquelles més màgiques pels nens i nenes, com el tió i la 
festa dels Reis. 
 
 
 



La Diputació i l’Ajuntament presenten el projecte d’eixamplament del pont de 
Lavernó 
10-12-2010 
 

 
L’alcalde de Sant Sadurní, Joan Amat, 
i la diputada de l’Àrea 
d’Infraestructures de la Diputació, 
Anna Hernández, van presentar 
aquest dijous el projecte 
d’eixamplament del pont de 
Lavernó, una obra que va començar 
el passat 30 de novembre i que té 
com objectiu millorar els problemes 
funcionals del pont i proporcionar als 
usuaris un trajecte més agradable i 
més segur. En un acte al saló de 
plens, l’alcalde va remarcar que 

aquest és un projecte que suposa un salt de qualitat i una millora significativa per a la 
població, a la vegada que va agrair el suport rebut en tot moment per part de la 

Diputació. Amat va recordar que 
aquest pont és un eix viari 
fonamental, tant per als vianants 
com per als vehicles, ja que permet 
accedir al centre del casc urbà venint 
de l’estació de la Renfe. La major 
seguretat que proporcionarà 
l’eixamplament del pont és un altres 
dels factors positius, segons l’alcalde. 
També va fer notar que les mesures 
adoptades conjuntament per les 
regidories d’Urbanisme, Governació i 
Mobilitat permetran minimitzar 
l’impacte que ocasionarà el tall de la 
circulació de vehicles pel pont durant 
cinc mesos. Amat va afegir que les 
regidories de Comunicació i 
Participació Ciutadana han informat 
dels canvis en els horaris del bus 
urbà i l’alternativa d’utilitzar el 
cinturó de ronda per entrar i sortir 
de la vila. Tot i reconèixer que les 
obres comportaran inconvenients 
durant els propers mesos, l’alcalde 
està convençut que el resultat final 
valdrà la pena. “Tindrem un pont del 
segle XXI, molt diferent al pont 



reconstruït el segle XX, després de la Guerra Civil, i encara més diferent del pont del 
segle XIX construït arran de l’arribada del ferrocarril a la vila”, va puntualitzar Joan 
Amat. 
 
 
Per la seva part, la diputada d’Infraestructures, Anna Hernández, va destacar la decisió 
de l’Ajuntament de prioritzar aquesta infraestructura, a la vegada que va elogiar la 
col•laboració mútua que ha presidit tot el procés. Després de constatar que el pont de 
Lavernó havia quedat obsolet, Hernández va dir que la intervenció vol potenciar la 
funció social del pont i va fer notar que beneficia sobretot als vianants.  
 
En el decurs de l’acte es van explicar els detalls més tècnics de la intervenció i es va 
remarcar el fet que s’eixampla el tauler des dels actuals 8,10 metres fins a una 
amplada de 12,60. Per bé que s’engrandeix la calçada, la millora es notarà sobretot a 
les dues voreres, que passen d’1,40 metres cadascuna a 2,55. També es va recordar 
que es tracta d’un pont monumental de prop de 100 metres, format per cinc arcs de 
mig punt, i que la darrera reconstrucció -inaugurada el 1941- va anar a càrrec d’una 
unitat de presoners de guerra i joves que feien el servei militar. Per bé que les 
primeres fases de les obres, que inclouen alguns enderrocs, seran lentes, es va explicar 
que després es treballarà amb elements prefabricats i el ritme es podrà accelerar. Si es 
compleixen els terminis, l’obra podria estar enllestida en cinc mesos, cap a principis de 
maig.  
 
Abans de l’acte institucional al saló de plens, la diputada Anna Hernández va fer una 
visita a les obres acompanyada de la primera tinent d’alcalde, Maria Rosell, i diversos 
tècnics de l’Ajuntament i la Diputació. A la visita també s’hi van afegir altres membres 
del consistori. 
 
 



Sant Sadurní disposarà durant mig any de dues agents cíviques que faran una tasca 
de sensibilització amb la ciutadania 
22-11-2010 
 

 
Després de la bona experiència del 
2009, tres regidories de l’Ajuntament 
de Sant Sadurní (Salut, Medi 
Ambient i Governació) s’han tornat a 
posar d’acord per sol•licitar a la 
Generalitat una subvenció amb la 
qual poder contractar dues agents 
cíviques durant sis mesos. Aquest pla 
d’ocupació, que ha començat a 
mitjans de novembre, ha permès 
donar feina a Maria Carme Moreno i 
Maria Jesús Adalid, dues 

sadurninenques que estaven a l’atur i que ara podran desenvolupar una tasca de 
sensibilització que ajudarà a fer de Sant Sadurní una població més cívica. Segons ha 
explicat la regidora de Salut, Maria Rosell, l’Ajuntament ha demanat aquest 2010 un 
total de 15 plans d’ocupació, el màxim al qual podia aspirar segons els barems que fixa 
la Generalitat en funció del nombre d’habitants.  
 
Les dues agents cíviques incidiran sobretot en donar a conèixer de manera amable els 
continguts de les ordenances de civisme, tinença d’animals i residus. És important tenir 
en compte que la seva tasca no és sancionadora, sinó que es limiten a informar, educar 
i sensibilitzar. També poden recollir les queixes i suggeriments de la ciutadania. El 
regidor de Medi Ambient, Isidor Rando, considera que és molt important que el 
compliment de les ordenances que l’Ajuntament ha aprovat per garantir una millor 
convivència es produeixi per la via del convenciment i la col•laboració, i no tant per la 
pressió de les sancions. 
 
 
 



A punt de començar les obres d’eixamplament del pont sobre la riera del Lavernó, 
que serà més ample, modern i segur 
16-11-2010 

 
 
Durant les obres no 
podran passar els 
vehicles, però es 
garantirà el pas de 
vianants  
 
Les obres 
d’eixamplament del pont 
sobre la riera del 
Lavernó, conegut 
popular com el pont de 
l’Estació, han de millorar 
una infraestructura 
cabdal de la vila que ha 
quedat desfasada amb el 

pas del temps. El projecte de reforma que ha impulsat l’Ajuntament, amb el suport 
econòmic de la Diputació, té un pressupost de 947.000 € i el seu principal objectiu és 
garantir una major seguretat per a vehicles i sobretot per a vianants. L’amplada del 
pont augmentarà de manera considerable i passarà de 7,30 metres a 12,60, i això 
revertirà tant en la calçada, que s’eixamplarà fins a 6,60 metres, com en les dues 

voreres laterals, que 
tindran 2,55 metres 
cadascuna. L’inici de 
les obres està previst 
per finals d’aquest mes 
de novembre i es 
preveu que durin 7 
meses, per bé que 

l’empresa 
adjudicatària, Excover-
Paexba, s’ha 
compromès a escurçar 
els terminis. Coordinat 
pels Serveis Tècnics 

Municipals i la Policia Local, el tall de la circulació es podria materialitzar el 30 de 
novembre, l’endemà de la festivitat de Sant Sadurní. Si bé durant tot el temps de 
construcció estarà prohibit el pas de vehicles, es garantirà en canvi que els vianants 
puguin passar per una de les dues voreres i accedir a l’estació de Renfe i a l’empresa 
Freixenet. En el cas del trànsit rodat, l’alternativa que s’ofereix als conductors és fer la 
volta pel cinturó de ronda. El bus urbà també  
veurà modificat el seu recorregut i durant aquests mesos tindrà el seu final a la plaça 
Manuel Raventós i, per tant, els seus usuaris hauran de creuar el pont a peu. 



Segurament també 
variaran 
lleugerament els 
horaris del bus. Les 
noves mesures de 
seguretat inclouen 
una millora de la 
il•luminació, així com 
una barana rígida de 
formigó armat que 
separarà les voreres 
de la calçada.  
 
La seguretat, tema prioritari  
 
Aquest era un vell projecte que amb el pas dels anys havia esdevingut una necessitat 
inajornable perquè, entre altres coses, la insuficient amplada de les voreres i la 
calçada, que són inferiors a les recomanades, provocava la continua invasió de les 
voreres per part dels vehicles, amb el conseqüent perill per als vianants. D’altra banda, 
l’escassa amplada de les voreres fa que no hi puguin passar dues persones a l’hora i 
que, en el moment de creuar-se, una d’elles hagi de baixar a la calçada. Altres 
deficiències que ara s’arranjaran són: el mal estat del drenatge del paviment, 
l’enllumenat insuficient i l’escàs radi de gir d’entrada al pont en direcció a la vila. La 
instal•lació de nou mobiliari urbà serà una altra de les millores que farà possible la 
conversió del pont del Lavernó en un mirador i zona de passeig, a més de mantenir la 
funció bàsica de lloc de pas. La seva ampla balconada permetrà als vianants admirar les 
vistes sobre les vinyes, les caves i el Parc del Lavernó.  
 
Recordar que el pont de l’Estació va ser construït el segle XIX per connectar amb la 
carretera d’Ordal i l’estació del tren, que va arribar a la vila el 1865. El gener de 1939 
va ser enderrocat, jus d’una unitat de presoners de guerra i joves que feien el servei 
militar. El pont actual va ser inaugurat el 1941 pel comandant Alfredo Kindelán. 
t abans d’entrar a Sant Sadurní l’exèrcit franquista, i la seva reconstrucció va anar a 
càrrec d’una unitat de presoners de guerra i joves que feien el servei militar. El pont 
actual va ser inaugurat el 1941 pel comandant Alfredo Kindelán. 
 
 



El trencament d’una canonada de gas obliga a desallotjar Covides i deixa la vila sense 
subministra durant dues hores 
16-11-2010 
 

 
Aquest dimarts, cap a 2/4 de 10 del matí, una 
excavadora ha trencat una canonada de gas al 
camí de Cal Mota, als afores de Sant Sadurní, i ha 
començat a sortir gas a la superfície. Ràpidament 
han intervingut la Policia Local, els Mossos 
d’Esquadra i els Bombers, s’ha tallat la circulació 
del tram nou del cinturó de ronda i s’ha 
desallotjat a tots els treballadors de Covides, 
degut a la seva proximitat d’aquesta empresa al 
lloc dels fets. La companyia de gas s’ha fet càrrec 
de la reparació i s’ha vist obligada a tallar la 
canalització que fa el subministrament de gas a la 
vila. Segons els responsables de la companyia, els 
habitatges i les empreses de Sant Sadurní 
tornaran a tenir gas cap a la una del migdia. 
Durant les obres de reparació de la canonada 
malmesa, els operaris han trencat 

accidentalment una altra canonada d’aigua que ja ha estat arranjada. 
 
 
 
 
 
La part nova del cementiri municipal lluirà per Tots Sants una intervenció 
paisatgística que n’augmenta l’atractiu 
27-10-2010 

 
S’ha creat una zona elevada de 
passeig i meditació, amb vistes a 
l’exterior, finançada amb els fons 
estatals d’ocupació 
 
Per Tots Sants ja es podran 
contemplar els trets més significatius 
de l’original intervenció paisatgística 
promoguda per l’Ajuntament que 
s’ha fet aquests darrers mesos a la 
part nova del cementiri municipal. 
Això vol dir que, si bé encara falten 

unes setmanes per acabar de completar l’actuació, les persones que s’apropin aquests 
dies al recinte ja podran gaudir de l’exquisida transformació que s’hi està 
experimentant.  



 
El més significatiu és la creació d’un petit turó central que ofereix als visitants 
l’oportunitat de fer un passeig i una meditació tranquil•la, alhora que obre l’interior 
del cementiri cap a vistes exteriors molts característiques de l’entorn paisatgístic de la 
comarca, com les vinyes o el massís de Montserrat. S’han aplicat criteris de 
sostenibilitat en la construcció i en el manteniment posterior del jardí, com ara l’ús 
d’espècies de plantes, arbusts i arbres autòctons, o que s’adapten molt bé a les 
condicions locals. També s’ha implantat una xarxa de reg localitzat per goteig, amb 
control automatitzat, sense oblidar l’estesa d’encoixinat orgànic, una mesura molt 
potent d’estalvi d’aigua, atenuació dels pics climàtics i tancament del cicle de la 
matèria orgànica. Per arribar fins al mirador del turó es puja per un camí espiral de 
pendent suau amb un paviment tou, amb petits travessers blancs i quatre bandes de 
grava volcànica vermellosa. Per reforçar la presència del color blanc s’ha optat per la 
tria exclusiva de vegetació amb flor blanca (cirerer de bosc, cirerer de flor japonès 
piramidal, perera de flor i magnòlia estrellada), però tampoc s’ha oblidat el xiprer, un 
altre element clàssic dels cementiri, i s’ha completat amb unes gramínies ornamentals. 
Pel mirador s’ha escollit l’alba piramidal, un arbre alt, de tronc blanc, que enlaire la 
vista al cel.  
 
El projecte d’aquesta intervenció, 
així com la seva direcció, va a càrrec 
d’Eliseu Guillamon, l’enginyer tècnic 
agrícola que treballa per 
l’Ajuntament, mentre que l’empresa 
Talher s’ha ocupat de l’execució. Els 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
s’han ocupat de coordinar una 
actuació finançada amb els Fons 
Estatals d’Ocupació i que té un 
pressupost d’adjudicació de 97.000 
€. Per poder gaudir plenament del 
resultat d’aquest projecte 
d’integració i recuperació paisatgística s’haurà d’esperar els mesos que trigarà a florir 
tota la nova vegetació. La intervenció recull els criteris que ja van plasmar els 
arquitectes Esteban i Roberto Terrades quan van fer el projecte d’ampliació del 
cementiri l’any 1991.  
 
Altres actuacions 
 
D’altra banda, com ja és habitual cada any, els Serveis Comunitaris de l’Ajuntament 
han netejat aquest mes d’octubre els cementiris de Sant Sadurní i Monistrol nínxol per 
nínxol, repintant de color blanc tots els que no tenen làpida ni marbre. Els empleats 
municipals també han pavimentat la vorera que hi ha al costat dels nínxols d’una zona 
del cementiri vell, donant resposta així a una demanda que havien fet els familiars de 
les persones que hi ha enterrades.  
 



Pel que fa a l’obertura del cementiri al públic, des d’aquest dimecres s’hi pot accedir 
des de les 8 del matí a les 6 de la tarda. I tal i com es va aprovar en el ple municipal del 
mes de setembre, a partir d’ara el cementiri estarà obert tots els dies de la setmana, i 
no únicament els dijous i els caps de setmana. També està prevista una nova ampliació 
del cementiri municipal, amb 80 nínxols més, pressupostada en 68.000 €, a la vegada 
que s’està estudiant la construcció d’una zona de columbaris per a poder-hi dipositar 
de forma personalitzada les cendres dels difunts. 
 
 
 
 
 
El regidor de Medi Ambient convida la ciutadania a sumar-se al Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible 
19-10-2010 
 

 
El regidor de Medi Ambient, Isidor 
Rando, considera que el Pla d’Acció per 
a l’Energia Sostenible (PAES) 
recentment aprovat per l’Ajuntament 
serà molt més efectiu si compta amb la 
col•laboració de la ciutadania. És per 
això que Rando demana que tothom 
participi activament en la reducció de 
les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle i, en general, en l’estalvi 
d’energia, aplicant mesures molt 
senzilles en les activitats més 

quotidianes. Entre els suggeriments que es fan des de la Regidoria de Medi Ambient hi 
ha la substitució de les bombetes tradicionals per les de baix consum, la utilització del 
vehicle únicament per fer els quilòmetres que siguin imprescindibles i mantenir el ferm 
compromís amb la recollida selectiva en origen, tres factors que permeten una 
significativa reducció de les emissions de CO2. En la mateixa línia, Rando recorda 
també la importància de tancar els aparells elèctrics (ordinador, llums, televisió...) 
quan no s’utilitzen, o l’estalvi d’energia que s’aconsegueix graduant la calefacció i l’aire 
condicionat a temperatures raonables.  
 
Aquestes i altres mesures poden ser 
un bon complement a l’esforç que 
l’Ajuntament farà arran de 
l’aprovació per unanimitat del PAES, 
amb l’objectiu de reduir un 20% les 
emissions de gasos d’efecte 
hivernacle i incrementar un 20% la 
utilització de les energies renovables 
abans de l’any 2020. Prèviament es 



va fer una diagnosi de la situació energètica de l’Ajuntament i es van definir 57 accions, 
algunes de les quals no tenen cap cost econòmic, gràcies a les quals s’han d’assolir els 
objectius del pla. Entre les mesures més destacades hi ha les que tenen a veure amb la 
mobilitat (vehicles municipals i d’empreses contractades), la calefacció i l’aire 
condicionat dels edificis municipals, la substitució de les làmpades de l’enllumenat 
públic i especialment la decisió de continuar apostant per la recollida selectiva en 
origen.  
 
L’aprovació d’aquest pla és conseqüència del Pacte d’Alcaldes de la Unió Europea 
firmat l’any 2009 per l’Ajuntament de Sant Sadurní i dóna accés a obtenir crèdits de la 
institució europea per tirar endavant aquestes millores. Es tracta, per tant, d’un 
projecte a 10 anys vista que permet evitar les improvisacions i aplicar mesures 
estructurals que és necessari mantenir en el temps.  
 
 
 
 
 
El regidor Isidor Rando es reuneix amb la comunitat musulmana 
18-10-2010 
 
 
El segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Isidor Rando, es va reunir fa uns dies amb 
membres de la comunitat musulmana de la vila per explicar quines són les 
competències de l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat, tant en matèria d’immigració 
com en els temes relacionats amb les competències de les seves regidories. Rando va 
aprofitar la trobada amb els membres de la comunitat musulmana i responsables de la 
mesquita per fomentar la seva participació en els afers col•lectius. A la reunió hi van 
assistir únicament homes i va servir de presa de contacte, a la vegada que es van 
valorar algunes propostes de la comunitat musulmana, com ara la possibilitat 
d’impartir classes d’alfabetització d’àrab i utilitzar aules i equipaments municipals. 
Isidor Rando que, entre altres coses, és regidor d’Educació, Medi Ambient, Joventut, 
Habitatge, Parcs i Jardins, Neteja Viària i Mobilitat, també té previst reunir-se amb 
l’associació de dones magribines que fa uns mesos es va constituir a Sant Sadurní. 
 
 
 



L’Ajuntament adjudica a CESPA el servei de recollida de residus que actualment 
gestiona la Mancomunitat 
04-10-2010     
 
El cementiri municipal obrirà els set dies de la setmana  
Amb el suport de tots els grups municipals, el plenari de l’Ajuntament de Sant Sadurní 
va adjudicar provisionalment dimecres passat el servei públic de recollida, càrrega i 
transport de residus a l’empresa CESPA per 688.725 € anuals, una xifra inferior al preu 
de licitació. Aquesta companyia va ser l’única que es va presentar a la convocatòria 
promoguda per l’Ajuntament i, per tant, es farà càrrec del servei a partir del gener del 
2011, la data en la qual Sant Sadurní es desvincula del servei que actualment rep a 
través d’una empresa contractada per la Mancomunitat Penedès-Garraf. El regidor de 
Medi Ambient, Isidor Rando, va recordar que l’Ajuntament s’havia pres de manera 

consensuada aquesta decisió perquè 
el preu que tenia previst aplicar la 
Mancomunitat l’any que ve era 
desorbitat. A banda de l’estalvi que 
suposarà aquest canvi, Rando va 
destacar que també s’han previst 
campanyes informatives i el 
repartiment de 90.000 bosses 
compostables. Tot i votar-hi a favor, 
la portaveu del PSC, Susanna Mérida, 
va dir que el fet que només hagi 
presentat oferta una sola empresa 
introdueix dubtes perquè, segons els 
socialistes, pot estar assenyalant que 

el pressupost és insuficient per garantir un bon servei. També alerta que l’oferta de 
CESPA genera alguns interrogants sobre aspectes del funcionament del servei. Per la 
seva part, Albert Prat, portaveu d’ERC, va demanar un acurat seguiment i control de 
l’empresa adjudicatària per evitar les queixes de la ciutadania.  
 
Un altre dels punts destacats del ple va ser l’aprovació per unanimitat del Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible (PAES) de Sant Sadurní redactat per l’empresa La Vola, amb 
el suport de l’Ajuntament i la Diputació. Segons va explicar el regidor de Medi 
Ambient, Isidor Rando, el PAES fa una diagnosi de l’actual situació energètica del 
municipi i proposa 57 accions, moltes de les quals no tenen cap cost econòmic, per 
aconseguir que Sant Sadurní redueixi un 20% les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle abans de l’any 2020. Un altre dels objectius és que, en aquest mateix 
període de temps, s’hagi incrementat un 20% la utilització de les energies renovables. 
L’aprovació d’aquest pla és conseqüència del Pacte d’Alcaldes de la Unió Europea 
firmat l’any 2009 per l’Ajuntament de Sant Sadurní i dóna accés a obtenir crèdits de la 
institució europea per tirar endavant aquestes millores. Els grups de l’oposició, tot i 
donar-hi suport, van demanar al govern el màxim rigor amb els compromisos adquirits.  
 
 



Festes locals 2011  
 
El plenari de l’Ajuntament, que va tenir l’absència d’un regidor de l’equip de govern, 
Antoni Romero, va aprovar per unanimitat proposar a la Conselleria de Treball de la 
Generalitat les dates del 8 de setembre i el 29 de novembre de 2011 com a festes 
locals de caràcter retribuït i no recuperables pel municipi de Sant Sadurní. En aquest 
sentit, la portaveu socialista, Susanna Mérida, va demanar que es traslladés aquesta 
informació a les escoles de la vila amb l’objectiu que, si ho creuen oportú, puguin 
proposar les dates del 7 o el 9 de setembre com a festes de lliures elecció i permetre 
així a l’alumnat la possibilitat de participar més relaxadament de les Fires. També es va 
informar al plenari sobre el nomenament d’Àngels Canals com a nova representant de 
l’Ajuntament en el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès. Canals ocupa la 
vacant d’Esther Parellada, que recentment ha estat nomenada presidenta del 
Consorci.  
 
D’altra banda, hi va haver un 
consens total a l’hora d’ampliar 
l’acord de delegació de funcions de 
l’Ajuntament a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació, 
amb l’objectiu d’incorporar-hi la 
gestió i recaptació de la taxa 
d’ocupació de la via pública per a les 
parades del mercat. En el capítol 
econòmic, el plenari també va 
aprovar per unanimitat una 
modificació de crèdit per valor de 
1.170 €, diners que serviran per 
pagar el 25% del cost de la vaixella 
compostable que es farà servir en el Cavatast. El regidor d’Hisenda, Josep Subirana, va 
explicar que fins ara se’n feia càrrec integrament l’Agència de Residus, però que 
enguany aquest organisme assumeix només el 75% del cost, mentre que la resta ha 
d’anar a càrrec de l’Ajuntament. Subirana va afegir que ho assumirà directament el 
Patronat de Turisme i que, justament per aquest motiu, calia fer aquesta modificació 
de crèdit. El portaveu d’ERC, Albert Prat, va alertar que a vegades es comença pagant 
un 25% i s’acaba pagant el 100%, a la vegada que va advertir sobre el creixement de 
despeses del Cavatast. La rèplica va anar a càrrec de la regidora de Turisme, Esther 
Parellada, que va assegurar que el Cavatast sempre ha tingut superàvit. Prat, però, va 
insistir en la idea que les despeses han crescut més que el nombre de visitants. El 
plenari va aprovar per unanimitat una altra modificació de crèdit, en aquest cas de la 
Fundació Cultural Parera, per valor de 12.000 €. Josep Subirana va explicar que eren 
per fer front al cost del DVD sobre l’evolució de Sant Sadurní i que el finançament es 
feia a través del romanent de tresoreria i les baixes de crèdit d’altres partides.  
 
 



Obertura del cementiri  
 
El plenari va aprovar per unanimitat una moció presentada pel Partit Popular que 
preveu l’obertura del cementiri municipal els set dies de la setmana, en lloc dels dos 
dies (dijous i diumenge) que s’obre actualment. La moció també preveu la instal•lació 
de sis aixetes d’aigua repartides per les diferents zones del cementiri, així com la 
neteja i la pintura dels entorns del recinte. Finalment, tot i que la moció contempla 
que abans de l’1 de novembre estiguin en funcionament els columbaris en els quals es 
podran dipositar les cendres dels difunts, l’alcalde va matisar que s’hi està treballant 
però que és difícil garantir que estiguin a punt per aquesta data. 
 
Una segona moció del PP va tenir també llum verda, però en aquest cas amb els vots 
en contra del Grup Municipal del PSC. Aquesta moció plantejava iniciar, abans de 3 
mesos, un procés participatiu per dotar de nom als equipaments públics de la vila, 
però va ser modificada per una esmena de l’equip de govern acceptada per la regidora 
del PP. El text aprovat preveu elaborar un reglament que defineixi el procediment a 
seguir per donar nom tant als equipaments públics com als carrers de la vila. En aquest 
sentit, el regidor de Participació Ciutadana, Isidor Rando, va puntualitzar que el 
reglament determinarà la manera com la ciutadania podrà participar a l’hora d’escollir 
els noms. Sobre aquesta qüestió, el portaveu d’ERC, Albert Prat, va suggerir que la 
participació ciutadana no s’hauria de limitar als usuaris d’un determinant equipament 
sinó que s’hauria d’obrir al conjunt de la població. Per la seva banda, la portaveu del 
PSC, Susanna Mérida, va argumentar el vot en contra del seu grup afirmant que en 
l’actual conjuntura econòmica els esforços i les energies de l’Ajuntament s’han de 
dedicar a altres temes més prioritaris.  
 
El plenari del mes de setembre es va acabar a ¾ de 10 de la nit després d’un apartat de 
precs i preguntes en el qual hi van prendre part tots els grups de l’oposició.  
 
 
 
 
 



Modificacions en la recollida porta a porta durant els dies de Fires 
01-09-2010 
 
La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament ha decidit introduir alguns canvis en 
l’horari de la recollida porta a porta durant els dies de Fires. Així, amb motiu de 
l’escampada de fil•loxeretes, la recollida porta a porta del dimarts 7 de setembre 
s’avançarà a les 9 del vespre als carrers afectats: Castelló, Mallorca, Barcelona, Rambla 
Generalitat (cruïlla Montserrat-Barcelona), Montserrat, Anselm Clavé, Raval, Dr. 
Escayola, plaça Ajuntament, Hospital, Francesc Moragues, Sant Antoni i plaça de l’Era 
d’en Guineu. Serà necessari treure les deixalles abans de l’hora indicada per tal de 
garantir la recollida. 
 
L’endemà, el dimecres 8 de setembre, amb motiu de la Festa de la Fil•loxera, la 
recollida porta a porta s’avançarà també a les 9 del vespre als següents carrers: Jacint 
Verdaguer, Raval, Dr. Escayola, plaça Ajuntament, Hospital, Església, Mossèn 
Fontanilles, plaça Mossèn Salvans, Mossèn Ullastre, del Campanar i Torres i Bages 
(entre Mossèn Salvans i Marc Mir). Per no destorbar el pas del correfoc o evitar 
pèrdues i desperfectes en els cubells, es recomana retirar-los de la via pública un cop 
s’hagi retirat la brossa.  
 
Finalment, el dijous 9 i el divendres 10, amb motiu dels correfocs de Diables, s’ha de 
deixar la brossa quan finalitzin les cercaviles de foc i fins a les 12 de la nit, als següents 
carrers: plaça Nova, Montserrat, Dr. Escayola, plaça de l’Ajuntament, Sant Antoni i 
plaça de l’Era d’en Guineu.  
 
D’altra banda, la Policia Local recomana que els dies 7, 8, 9 i 10 de setembre, amb 
motiu de les cercaviles de foc, els veïns i els botiguers dels carrers per on passen 
aquests actes festius protegeixin els vidres dels seus habitatges i establiments per 
evitar que es puguin malmetre amb les espurnes de foc. 
 
 



El regidor de Medi Ambient, Isidor Rando, ha parlat sobre els sancions per no reciclar 
bé aquest dimecres a ‘Els matins d’estiu’ de TV3 
28-07-2010 
 

 
El programa de TV3 “Els matins 
d’estiu” ha convidat aquest dimecres 
al regidor de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia, Isidor Rando, per parlar 
sobre la inspecció de les bosses 
d’escombraries i les sancions que 
se’n deriven quan el ciutadà no fa 
una selecció adequada de les 
diferents fraccions.  
 
Arran d’una sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Madrid, el 

programa, presentat per Ariadna Oltra i Pol Marsà, ha dedicat el tema del dia a les 
sancions econòmiques contra els que no reciclen. La sentència especifica que el 
ciutadà no pot excloure als poders públics del contingut de la seva vida privada a partir 
del moment que diposita el seu contenidor d’escombraries al carrer. En canvi, la 
mateixa resolució dictamina que l’Administració no pot entrar a l’interior dels edificis 
per examinar les bosses d’escombraries i, per tant, anul•la el punt de l’Ordenança de 
Neteja de l’Ajuntament de Madrid que ho permetia.  
 
Isidor Rando ha explicat el sistema de recollida i reciclatge que es fa a Sant Sadurní i ha 
dit que les sancions als infractors de l’ordenança són una manera de respectar la 
col•laboració de la immensa majoria dels veïns. Tant el regidor sadurninenc, com 
altres convidats, entre els quals hi havia una advocadessa especialitzada en temes de 
medi ambient, un educador ambiental i una representant de Greenpeace, s’han 
mostrat partidaris de reforçar l’educació ambiental i ajudar a consolidar un canvi 
d’hàbits, però sense descartar l’opció de la multa pels ciutadans que no volen reciclar. 
Cal recordar que a Sant Sadurní només s’inspeccionen les bosses d’escombraries que el 
ciutadà llença a qualsevol indret de la vila i, en cap cas, les bosses dipositades a la 
porta de casa. Després de l’obertura de la bossa i, en cas de trobar la identificació del 
seu propietari, s’inicia un expedient sancionador degudament regulat a l’ordenança.  
 
En l’espai de l’enquesta, “Els matins d’estiu” ha preguntat aquest dimecres als 
televidents si s’ha de multar a les persones que no reciclen. Un 62% dels que han 
resposta la pregunta consideren que no s’hauria de multar.  
 
 
 



La Federació d’ADF fa sonar les sirenes a la plaça de l’Ajuntament en record als 
bombers morts a Horta 
22-07-2010 

 
Aquest dimecres, 21 de juliol, a les 4 de la tarda, 
es va complir un any del tràgic accident patit per 
la unitat GRAF dels Bombers de Lleida durant el 
foc d’Horta de Sant Joan. En record als 5 
bombers morts, es van fer sonar, durant 1 minut, 
les sirenes de tots els parcs de Bombers catalans. 
La Federació d’ADF Penedès Garraf també es va 
afegir a aquest record. I en solidaritat amb els 
Bombers, també van fer sonar les sirenes dels 
seus vehicles a tots els pobles de les ADF de l’Alt 
Penedès, Baix Penedès i Garraf. A Sant Sadurní 
d’Anoia, s’hi va afegir l’alcalde, Joan Amat, i es 
van posar els vehicles de les ADF al davant de 
l’Ajuntament. Aquest gest també es va fer a 
Pontons, Torrelles i Sant Martí.  

 
 
La Fira del Pagès va ambientar dissabte el mercat setmanal 
06-07-2010 
 

 
Les parades de la Fira del Pagès 
instal•lades a la plaça de 
l’Ajuntament van ambientar dissabte 
passat el mercat setmanal. Es tracta 
d’una iniciativa del Servei de Mercats 
de l’Ajuntament que té com objectiu 
organitzar activitats que donin vida 
al centre de la vila els dies de 
mercat. Per bé que la Fira va tenir 
una bona acollida, la forta calor que 
feia dissabte va animar molta gent a 
anar a la platja i buscar activitats 
més refrescants. La Fira del Pagès es 

podria tornar a organitzar més endavant, una vegada acabada la temporada d’estiu. 
Aquesta fira acull sobretot parades de productes artesans i naturals que cada vegada 
tenen més bona acollida entre la ciutadania.  
 
D’altra banda, recordem que els dies 9 i 10 de juliol, la Unió de Botiguers, amb el 
suport de l’Ajuntament, organitza la Botiga al Carrer. Una activitat en la qual els 
botiguers del centre de la vila instal•len una parada al davant del seu establiment, 
mentre que els comerciants que estan més allunyats del centre tenen la possibilitat de 
disposar d’una parada a la plaça de l’Ajuntament. 



El Parc Industrial dels Meandres, al límit entre Sant Sadurní i Subirats, territori 
d’experimentació del projecte CREPUD MED 
04-07-2010 

 
L’Ajuntament de Sant Sadurní va 
acollir el passat 30 de juny una 
reunió de treball vinculada al 
projecte CREPUD MED, l’objectiu del 
qual és induir processos de 
planificació urbana sostenible en 
l’entorn mediterrani. A la trobada de 
Sant Sadurní, hi van participar els 
alcaldes de Subirats i Sant Sadurní, a 
més de tècnics municipals d’aquests 
dos ajuntaments, així com una 
representació de la Generalitat 
encapçalada per Josep Maria 

Carrera, de l’Institut d’Estudis Territorials.  
 
La intenció d’aquest grup de treball és analitzar un territori que provisionalment 
s’anomena Parc Industrial dels Meandres, que inclou les zones industrials de Sant 
Sadurní i Subirats que amb els anys s’han anat creant aprofitant els meandres del riu 
Anoia, des de Can Codorniu fins als polígons que s’han anat construït darrerament. Es 
pretén disposar d’un pla supramunicipal que determini com haurien de ser aquestes 
zones des d’un punt de vista de les comunicacions, les telecomunicacions, la integració 
del paisatge i l’energia. Aquest estudi es faria entre aquest any i el proper, i està 
previst que hi hagin jornades de participació al territori.  
 
En principi s’han definit quatre grans territoris d’experimentació a la zona de la 
Mediterrània. A més de Catalunya, hi ha la regió de Provença-Alps-Costa Blava 
(França), la província de Bolònia (Itàlia) i l’aglomeració d’Atenes (Grècia). El projecte 
proposa experimentacions relatives a la construcció d’estratègies de desenvolupament 
i d’ordenació sostenible coordinades a l’escala de grans territoris. La idea és organitzar 
aquest desenvolupament en unes distàncies que poden superar els 150 quilòmetres. 
Un altre dels objectius és construir i comparar governances d’actors múltiples per 
animar aquests processos integrats d’ordenació sostenible. 
 
 
 



La Federació d’ADF Penedès Garraf, amb més mitjans per afrontar la lluita contra els 
incendis aquest estiu 
20-06-2010 

 
La Federació que agrupa les ADF del 
Penedès i el Garraf ha augmentat els 
seus recursos humans i materials, 
respecte l’any passat, per fer front a 
un estiu en el que s’han d’extremar 
les precaucions al màxim. Als boscos 
s’ha acumulat matèria combustible 
degut a les ventades de l’any passat i 
la nevada d’aquest hivern amb la 
caiguda de molts arbres i branques. 
Si les condicions climatològiques són 
favorables el risc no serà tant 
perillós, però amb una situació 

climatològica desfavorable cal extremar al màxim la vigilància forestal i procurar per la 
intervenció immediata amb la màxima rapidesa possible.  
 
Les previsions climatològiques a llarg termini no són fiables i per tant no es pot 
preveure com serà aquest estiu, però en tot cas les ADF de l’Alt Penedès, Baix Penedès 
i Garraf han augmentat el parc automobilístic fina a 103 vehicles d’extinció i el seu 
nombre de voluntaris fins a 580 a les tres comarques. D’aquests vehicles 31 són 
camions pesants de gran tonatge. Tot això es tradueix amb una capacitat de transport 
d’aigua de 169.090 litres. 
 



850 escolars han participat a la campanya ‘Amb la selecció, comences tu’ 
17-06-2010 

 
Sota l’eslogan “Amb la selecció, 
comences tu”, l’Ajuntament i Mas 
Albornà van iniciar el passat 7 d’abril 
una campanya de sensibilització 
mediambiental en matèria de gestió 
de residus que ha durat dos mesos i 
ha tingut el suport de l’Agència de 
Residus de Catalunya. S’han fet 
tallers de contingut ambiental 
dirigits a 850 escolars dels quatre 
centres de primària (Sant Josep, El 
Carme, La Pau i Jacint Verdaguer), 
que inclouen una visita tutoritzada a 

la deixalleria municipal. El taller de reciclatge s’ha fet al Casal d’Entitats i ha permès 
descobrir als escolars què es pot fer amb els residus que generem i com els podem 
transformar en un recurs. La jornada no ha tingut cap cost per a les escoles i des de 
l’Ajuntament s’ha facilitat un autobús per fer el trasllat. A més de la visita guiada i el 
taller, hi ha uns pòsters i material de suport.  
 
L’objectiu d’aquesta campanya és conscienciar els adults del demà de la importància 
de la recollida selectiva dels residus, així com de la correcta utilització de recursos com 
la deixalleria, la deixalleria mòbil 
i la zona d’emergència. 
L’experiència també s’enriqueix 
pel fet que una part dels 
informadors són persones amb 
discapacitat intel•lectual, i això 
obre la mirada als alumnes i els 
allunya dels prejudicis. 
Com a cloenda d’aquesta 
campanya, el regidor de Medi 
Ambient, Isidor Rando, es va 
reunir amb representants de 
Mas Albornà i de les escoles de la 
vila per agrair el seu suport i 
valorar positivament l’experiència. 
 
 
 



El president de la Generalitat va fer costat a les ADFS en la trobada d’aquest 
diumenge a Sant Sadurní 
07-06-2010 

 
El president de la Generalitat, José 
Montilla, i el conseller de Medi 
Ambient i Habitatge, Francesc 
Baltasar, van assistir aquest 
diumenge a la 21a Trobada de les 
ADFS de Catalunya que va tenir lloc a 
Covides. A l’acte, que va aplegar 
prop de 2.000 voluntaris i que havia 
organitzat la Federació d’ADFS de 
l’Alt Penedès i el Garraf, també hi va 
ser present l’alcalde de Sant Sadurní, 
Joan Amat, i el regidor de Medi 

Ambient i president de l’ADF de Sant Sadurní, Isidor Rando. 
 
 
En el seu parlament, Montilla va demanar als membres de les agrupacions de defensa 
forestal un “esforç suplementari davant d’una campanya d’estiu que no serà gaire 
fàcil”. El president català va recordar que els esdeveniments meteorològics d’enguany, 
com ara nevades i ventades, poden afavorir els focs i dificultar la seva extinció.  
 
Per la seva banda, l’alcalde, Joan Amat, va remarcar el fet que la primera trobada 
d’ADFS de Catalunya que acull el Penedès s’hagi fet a Sant Sadurní. L’alcalde també va 
dir que els voluntaris que s’agrupen en la defensa forestal són ciutadans solidaris i 
responsables que han esdevingut un model per a la resta de la societat. Amat va afegir 
que és molt necessari garantir una bona gestió dels boscos i va demanar el compromís 
de tota la societat per a mantenir-los nets.  
 
També va prendre la paraula el 
president de la Federació d’ADFS de 
l’Alt Penedès Garraf, el sadurninenc 
Jordi Canals, que va agrair el suport 
de les institucions en nom dels 
organitzadors de la trobada. La pluja, 
que va aparèixer de manera 
discontinua, va introduir una dosi 
d’incertesa a la jornada, però no va deslluir-la.  
 
Més d’un miler de voluntaris es van quedar a dinar, i bona part dels assistents van 
participar en les activitats que es van desenvolupar al llarg del matí. A destacar també 
la fira de productes per a la prevenció i l’extinció d’incendis, així com una magnífica 
exposició dels vehicles que fan servir les ADFS en la seva tasca. 
 
 



Modificacions en l’horari de recollida del porta a porta amb motiu de les Festes dels 
Barris 
03-06-2010 
 
 
El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament ha acordat que del 3 al 9 de juny, 
degut a les Festes dels Barris, l’horari de recollida porta a porta s’avançarà a les 9 del 
vespre en els carrers del barri que estigui de festa. Per evitar pèrdues o desperfectes 
en els cubells es recomana que retirar-los de la via pública tan aviat com s’hagi retirat 
la brossa.  
 
Pel que fa als veïns i comerciants dels carrers Església i Fontanilles, així com de la plaça 
del Mn. Salvans, degut a l’engalanament amb catifes de flors, el dissabte 5 de juny i el 
diumenge 6 de juny no serà possible recollir porta a porta les deixalles. Per aquest 
motiu s’instal•laran temporalment contenidors per a la matèria orgànica i per al paper 
al carrer Mn. Ullastre.  
 
Davant qualsevol dubte, es pot trucar al telèfon gratuït del Departament de Medi 
Ambient de l’Ajuntament: 900 460 251. 
 
 
El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Pla de Mobilitat, dues eines per a la millora 
mediambiental de la vila 
17-05-2010 
 

 
L’Ajuntament de Sant Sadurní, amb 
el suport de la Diputació, ha endegat 
la redacció i posterior aplicació del 
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
(PAES) i del Pla de Mobilitat, dues 
eines essencials per garantir una 
millora mediambiental i de la 
qualitat de vida del municipi. El 
regidor de Medi Ambient i Mobilitat, 
Isidor Rando, considera fonamental 
dur a terme aquesta planificació per 
esdevenir un municipi exemplar en 
un seguit de qüestions bàsiques que 

han d’ajudar a garantir el futur del planeta. 
 
 
El PAES està vinculat a l’anomenat Pacte d’Alcaldes de la Unió Europea, un acord al 
qual es va adherir en el seu moment Sant Sadurní d’Anoia, i que és la materialització 
de la directiva europea que preveu que l’any 2020 els municipis hagin reduït un 20% 
de les emissions de CO2 i hagin augmentat un 20% l’ús d’energies renovables. El punt 
de partida d’aquest Pla d’Acció per l’Energia Sostenible són les dades de l’any 2005. 



Després de determinar quines eren aleshores les emissions, es planteja un pla de 
reducció fins al 2020 que inclou una proposta de producció elèctrica a través 
d’energies renovables. A tenir en compte que aquestes inversions seran finançades 
amb crèdits tous. 
 
Els 10 equipaments municipals dels quals s’avaluarà la despesa energètica són: zona 
esportiva, camp de futbol, biblioteca, Ajuntament, casal d’entitats, Índex, escola 
bressol La Fil•loxereta, escola bressol L’Espurna, escola Jacint Verdaguer i escola La 
Pau. També es mesuraran altres paràmetres, com ara l’enllumenat públic, el trànsit de 
vehicles i la brossa. Cal tenir en compte que aquests darrers anys l’Ajuntament ha fet 
un gran esforç en la millora de l’enllumenat públic, amb el doble objectiu de reduir 
tant la contaminació com el consum. Aquest pla d’acció l’està desenvolupant una 
empresa especialitzada, Lavola, de Manlleu, amb el finançament de la Diputació de 
Barcelona.  
 
La mobilitat  
 
El Pla de Mobilitat és la segona eina a desenvolupar i parteix del Pacte per la Mobilitat 
de l’anterior legislatura, així com dels estudis que es van elaborar arran de la redacció 
del POUM. Aquest pla té com objectiu definir les propostes que s’hauran d’executar a 
la vila, en matèria de mobilitat, en els propers anys. Hi ha previst un procés de 
participació ciutadana abans de donar el pla per acabat. Per bé que no és obligatori, 
l’Ajuntament de Sant Sadurní ha apostat per aquest pla amb l’objectiu de treballar les 
xarxes de transport. Entre altres coses, el Pla de Mobilitat oferirà una fotografia molt 
precisa sobre la situació del municipi en relació als vianants, els carrils bici, el transport 
públic, l’ús del vehicle privat i l’aparcament. Aquesta diagnosi serà la base que 
permetrà concretar les mesures a prendre en els propers 6 anys, a la vegada que 
ofereix també una perspectiva a 12 anys vista. Es disposarà de fitxes per a cada 
proposta i uns indicadors que permetran anar mesurant el seu grau de compliment. 
 
 
Compartir Cotxe en temps de crisi a Sant Sadurní d’Anoia 
28-04-2010 
 
 
És sabut que estem vivint un període de crisi i que ha arribat el moment de retallar 
despeses. Encara que des de l’Administració Pública s’estan prenent mesures per 
estalviar energia, el consum segueix sent desmesurat. Resulta curiós que, si 
modifiquem alguns costums i gestos no només estalviarem diners, sinó que ajudarem a 
tenir cura del medi ambient. Compartir Cotxe podria ser un bon recurs per estalviar 
diners, energia i reduir les emissions de CO2.  
 
A través de la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
(www.santsadurni.compartir.org) s’ofereix la possibilitat de Compartir Cotxe des de 
l’any 2009, facilitant la trobada entre persones que disposen de vehicle i volen 
compartir les places disponibles, o bé persones que no tenen cotxe i necessiten 
desplaçar-se ocupant aquestes places. Omplint un senzill formulari amb l’origen i destí, 

http://www.santsadurni.compartir.org/


així com les preferències de cerca, és molt fàcil trobar a un acompanyant per a 
compartir un viatge, ja sigui per anar a treballar, a la universitat o a altres destins.  
 
Utilitzant aquest servei el municipi de Sant Sadurní d’Anoia intenta millorar la 
utilització de l’espai públic, reduint els cotxes en la via pública. En definitiva, es tracta 
de fomentar l’ús racional del transport privat.  
 
El número d’usuaris del servei de Compartir Cotxe de l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia va en augment cada any, així com els viatges compartits. En l’últim any el 
número d’usuaris s’ha incrementat en 30 usuaris, dels quals un 53,33% són dones i el 
46,67% són homes. El número total de viatges que s’han anunciat durant el 2009 ha 
sigut de 14, dels quals un 21% han arribat finalment a compartir el trajecte, i s’han 
compartit uns 6 viatges diaris. Això significa que, a part dels cotxes que s’han reduït en 
la via pública, el promig d’ocupació del vehicle ha sigut de 2,91 usuaris, y s’ha 
aconseguit que, entre tots els usuaris que han compartit el cotxe, s’hagin estalviat un 
total de més de 6.437 €durant aquest últim any.  
 
Els més grans contaminants del medi ambient són els automòbils, compartint cotxe 
podem reduir les emissions de CO2. En l’últim any s’han pogut reduir les emissions de 
CO2 compartint cotxe a Sant Sadurní d’Anoia, deixant d’emetre més de 2 tones de 
CO2. A més, li hauríem d’afegir altres costos que s’han reduït, però que són més difícils 
de comptabilitzar, com els costos derivats de la contaminació acústica, l’accidentalitat, 
etc.  
 
Actualment ja són més de 90 municipis i regions que formen part de la Xarxa de 
Municipis i Entitats que fomenten la mobilitat sostenible a través del Cotxe Compartit. 
 
 
 
A partir del maig només hi haurà l’àrea d’emergència de la Deixalleria per dipositar 
les escombraries 
24-04-2010 
 
 
El municipi de Sant Sadurní disposarà únicament d’una àrea d’emergència per 
dipositar les escombraries a partir del mes de maig. Serà aleshores quan deixarà de 
funcionar l’àrea d’emergència ubicada al polígon industrial de Cal Mir, i només es 
podrà utilitzar l’àrea que hi ha al costat de la porta d’entrada de la Deixalleria. Amb 
l’objectiu de donar un bon servei a totes les persones que començaran a fer-ne ús, 
aquesta àrea serà ampliada.  
 
Des de la Regidoria de Medi Ambient es demana comprensió a les persones que 
hauran de fer un desplaçament més llarg per anar fins a la Deixalleria, però es fa notar 
que la utilització de l’àrea d’emergència només està pensada per a situacions 
excepcionals. D’altra banda, la concentració d’aquest servei en un únic punt permetrà 
conservar-lo en millor estat i garantir-ne la seva neteja. 
 



Xerrada sobre la poda de l’arbrat a la vila a càrrec del tècnic de jardineria de 
l’Ajuntament 
23-04-2010 
 
 
Amb l’objectiu de donar a conèixer a la població els criteris que es tenen en compte a 
l’hora de procedir a la poda de l’arbrat de la vila, la Regidoria de Medi Ambient ha 
organitzat una xerrada que tindrà lloc el dijous 29 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre, a la 
sala d’actes del Casal d’Entitats. La conferència anirà a càrrec d’Eliseu Guillamón, 
tècnic de jardineria de l’Ajuntament de Sant Sadurní, i és oberta a tothom.  
 
En aquest acte s’explicarà amb detall tot el que fa referència a la gestió de la poda dels 
arbres que hi ha plantats a la vila amb terrenys de titularitat pública. 
 
 
 



Comença la campanya mediambiental ‘Amb la selecció, comences tu’ adreçada als 
escolars de la vila  
09-04-2010 
 
Sota l’eslogan “Amb la selecció, comences tu”, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i 

Mas Albornà van iniciar el passat 7 
d’abril una campanya de 
sensibilització mediambiental en 
matèria de gestió de residus al 
municipi gràcies al suport rebut per 
part de l’Agència de Residus de 
Catalunya.  
 
S’han programat tallers de contingut 
ambiental dirigits als escolars dels 
quatre centres de primària del 
municipi (Sant Josep, El Carme, La 
Pau i Jacint Verdaguer). Aquesta 
activitat consisteix en una visita 

tutoritzada a la deixalleria municipal, amb la finalitat que escolars descobreixin de 
primera mà què se’n fa dels residus i com es gestionen. Aquesta visita, a més, es 
complementa amb un taller de reciclatge per tal que els alumnes descobreixin què es 
pot fer amb els residus que generem o com els podem transformar en un recurs. 
Aquesta jornada (la visita a la deixalleria i el taller que es fa al Casal d’Entitats) no 
suposa cap cost per a les escoles i des de l’Ajuntament es facilita un autobús que fa el 
transport dels alumnes d’una instal•lació cap a l’altra, deixant-los de nou a l’escola.  
 
En aquesta campanya, es pretén 
que els ciutadans i ciutadanes de 
Sant Sadurní en general però els 
alumnes de primària en particular 
coneguin l’existència de la 
deixalleria municipal, el seu 
funcionament (horaris, dies 
d’obertura) així com les raons de la 
seva existència i com utilitzar-la.  
 
Es tracta d’una campanya dirigida 
als i les alumnes de primària del 
municipi, els adults del demà, que 
s’ha iniciat a primers d’abril i tindrà una durada de dos mesos, aproximadament. 
Durant aquest període es desenvoluparan diferents activitats:  
 
• Visita guiada a la deixalleria: Els escolars de primària del municipi podran descobrir i 
entendre el circuit del reciclatge i els residus a través d’una visita monitoritzada “in 
situ” a la deixalleria.  



 
• Taller de reciclatge: Dirigit als escolars, aquest taller treballa els aspectes que s’han 
après a la deixalleria d’una forma pràctica i amena, de manera que es reforçaran els 
concepte apresos durant la visita.  
 
• Material de suport: Paral•lelament a les visites a la deixalleria i els tallers, s’han 
elaborat materials de suport a la campanya. Són pòsters que es lliuren a les escoles en 
els quals s’hi explica què és una deixalleria, el cicle dels residus, etc. Cada classe obté 
un d’aquests pòsters, el qual serveix de material pedagògic per a l’escola.  
 
Objectiu de la campanya  
 
L’objectiu d’aquesta campanya és conscienciar els adults del demà de la importància 
de la recollida selectiva dels residus: paper, cartró, vidre... així com de la correcta 
utilització dels recursos que, com a ciutadans, disposen per a això: deixalleria, 
deixalleria mòbil i zones d’emergència en concret. I és que des del consistori s’havia 
detectat com moltes persones desconeixien el funcionament de la deixalleria, la seva 
funció, etc. L’objectiu, doncs, no és cap altre que apropar aquest recurs als escolars per 
tal que coneguin la deixalleria d’aprop i siguin conscients de la importància de la seva 
col•laboració per a un bon funcionament de la mateixa. 
 
 
Una particularitat  
 
Destaca el fet de ser una campanya transversal, és a dir, una part de l’equip de treball 
que realitza la campanya i que exerceix d’informadors (aquells qui explicaran com cal 
fer tria selectiva, etc.) són persones amb discapacitat intel•lectual, per la qual cosa els 
alumnes 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Comença la campanya mediambiental ‘Amb la selecció, comences tu’ adreçada als 
escolars de la vila 
25-03-2010 
 
 
Sota l’eslogan “Amb la selecció, comences tu”, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i 
Mas Albornà iniciaran el proper 7 d’abril una campanya de sensibilització 
mediambiental en matèria de gestió de residus al municipi gràcies al suport rebut per 
part de l’Agència de Residus de Catalunya.  
 
Així, s’han programat tallers de contingut ambiental dirigits als escolars dels quatre 
centres de primària del municipi (Sant Josep, El Carme, La Pau i Jacint Verdaguer). 
Aquesta activitat per a les escoles consisteix en una visita tutoritzada a la deixalleria, 
amb la finalitat que escolars descobreixin de primera mà què se’n fa dels residus, com 
es gestionen, etc. Aquesta visita, a més, es complementa amb un taller de reciclatge 
per tal que els alumnes descobreixin què hi ha darrera del reciclatge, què en podem 
fer dels residus que generem o com els podem transformar en un recurs. Aquesta 
jornada (la visita a la deixalleria i el taller) per a les escoles no suposa cap cost i des de 
l’ajuntament es facilitarà un autobús que transportarà els alumnes d’una instal•lació 
cap a l’altra, deixant-los de nou a l’escola.  
 
En aquesta campanya, es pretén que els ciutadans i ciutadanes de Sant Sadurní en 
general però els alumnes de primària en particular coneguin l’existència de la 
deixalleries municipal, el seu funcionament (horaris, dies d’obertura) així com les raons 
de la seva existència i com utilitzar-la.  
 
Així, es tracta d’una campanya dirigida als i les alumnes de primària del municipi, els 
adults del demà. Aquesta campanya adopta la forma d’una jornada de visita a la 
deixalleria municipal.  
 
La campanya s’iniciarà el proper mes d’abril i tindrà una durada de dos mesos, 
aproximadament. Durant aquest període es desenvoluparan diferents activitats:  
 
 
• VISITA GUIADA A LA DEIXALLERIA: Els escolars de primària del municipi descobriran i 
entendran el circuit del reciclatge i els residus a través d’una visita monitoritzada “in 
situ” a la deixalleria. Es tracta d’una visita que es complementa amb un taller, el qual 
té una durada d’un matí. 
 
• TALLER DE RECICLATGE: Dirigit als escolars, aquest taller treballarà els aspectes que 
s’han après a la deixalleria d’una forma pràctica i amena, de manera que es reforçaran 
els concepte apresos durant la visita.  
 
• MATERIAL DE SUPORT: Paral•lelament a les visites a la deixalleria i els tallers, s’han 
elaborat materials de suport a la campanya. Aquests són pòsters que es lliuren a les 
escoles en els quals s’hi explica què és una deixalleria, el cicle dels residus, etc. Cada 



classe obté un d’aquests pòsters, el qual serveix de material pedagògic per a l’escola.  
 
Què és pretén amb aquesta campanya?  
 
L’objectiu d’aquesta campanya és conscienciar els adults del demà de la importància 
de la recollida selectiva dels residus: paper, cartró, vidre... així com de la correcta 
utilització dels recursos que, com a ciutadans, disposen per a això: deixalleria, 
deixalleria mòbil i zones d’emergència en concret. I és que des del consistori s’havia 
detectat com moltes persones desconeixien el funcionament de la deixalleria, la seva 
funció, etc. L’objectiu, doncs, no és cap altre que apropar aquest recurs als escolars per 
tal que coneguin la deixalleria d’aprop i siguin conscients de la importància de la seva 
col•laboració per a un bon funcionament de la mateixa.  
 
A qui va dirigida?  
 
Es tracta d’una iniciativa adreçada als alumnes de primària, fent una especial 
incidència en els escolars de la vila a través d’activitats específiques per a aquest 
col•lectiu.  
 
En què consisteix?  
 
S’han programat tallers de contingut ambiental dirigits als escolars de primària del 
municipi. Aquesta activitat per a les escoles consisteix en una visita tutoritzada a la 
deixalleria, amb la finalitat que escolars descobreixin de primera mà què se’n fa dels 
residus, com es gestionen, etc. Aquesta visita, a més, es complementa amb un taller de 
reciclatge per tal que els alumnes descobreixin què hi ha darrera del reciclatge, què en 
podem fer dels residus que generem o com els podem transformar en un recurs. 
Aquesta jornada (la visita a la deixalleria i el taller) per a les escoles no suposa cap cost 
i des de l’ajuntament es facilitarà un autobús que transportarà els alumnes d’una 
instal•lació cap a l’altra, deixant-los de nou a l’escola.  
 
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 alumnes 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.  
 
Qui l’organitza?  
 
Aquesta campanya està promoguda de manera conjunta per:  
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, a través de la Regidoria de Medi Ambient, la 
Fundació Mas  



El programa Banda Ampla de TV3 busca el testimoni de persones que estiguin 
compartint cotxe 
18-03-2010 
 
 
El proper dimecres dia 24 de març el programa de TV3 “Banda Ampla” versarà sobre 
mobilitat. És per això que estan buscant persones que en aquests moments estiguin 
compartint cotxe per explicar la seva experiència.  
 
Les persones que desitgin col•laborar amb TV3 s’han de posar en contacte el més aviat 
possible escrivint a l’a/e loida@compartir.org o trucant al telèfon 93 789 11 06. 
 
Cal recordar que l’Ajuntament de Sant Sadurní es va adherir al projecte Compartir 
Cotxe amb la voluntat de fomentar entre la població un ús més racional del cotxe. El 
servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir 
el vehicle privat a l’hora de fer un viatge. 
 
Entre els objectius de Compartir Cotxe hi ha les ganes de facilitar als ciutadans i a les 
ciutadanes de Sant Sadurní d’Anoia una altra alternativa en els seus desplaçaments 
tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat: disminuir la contaminació i 
el consum energètic produït pels vehicles privats, i també millorar la utilització de 
l’espai públic.  
 
 
 

Joan Martínez i Maria Comella guanyen els dos carrets de compra sortejats per la 
Regidoria de Medi Ambient 
15-02-2010 
 

 
Al saló de plens de l’Ajuntament, 
aquest dilluns es van sortejar els dos 
carrets de compra que podien 
guanyar les persones que van 
respondre a una enquesta de la 
Regidoria de Medi Ambient sobre 
possibles millores en el sistema de 
recollida d’escombraries Porta a 
Porta. Entre totes les butlletes 
rebudes, el sorteig celebrat en 
presència dels mitjans de 
comunicació va determinar que els 
guanyadors fossin Joan Martínez 

González i Maria Comella Ribot.  
 
Val a dir que l’enquesta assenyala que la població de Sant Sadurní demana una major 
freqüència en la recollida dels envasos i, concretament, es decanta per un quart dia de 
recollida els diumenges a la nit. Hi ha persones que també demanen un augment en la 



freqüència de recollida de la brossa orgànica. La Regidoria de Medi Ambient ja es 
posarà en contacte amb els premiats. 
 
 
 
 
Sant Sadurní posa en marxa aquesta setmana un sistema pioner de portamòbil que 
apropa la deixalleria a la població 
12-01-2010 
 
 
L’ampliació del Porta a Porta fa augmentar el volum de rebuig i orgànica en detriment 
d’envasos i paper  

 
La Regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament ha posat en marxa 
aquest dilluns el nou portamòbil, un 
vehicle que cada 15 dies s’estarà 
durant tota una jornada en un dels 
12 punts de la vila que s’han inclòs 
en el recorregut itinerant i que té 
com objectiu facilitar el reciclatge a 
la ciutadania. Aquest sistema, 
complementari a la Deixalleria 
Municipal, està pensat per dipositar-
hi fluorescents, bombetes de baix 
consum, aerosols, piles i oli de cuina, 

entre altres coses. És un servei gratuït i de proximitat, molt coherent amb el sistema de 
recollida integral porta a porta implantat a la vila. Segons va explicar el regidor de 
Medi Ambient, Isidor Rando, el portamòbil és un vehicle innovador que ha estat ideat 
des del mateix ajuntament i que serà gestionat per Mas Albornà, responsables del 
funcionament de la Deixalleria.  
 
Aquesta nou sistema és la resposta que dóna l’Ajuntament després de constatar que 
els anteriors intents de portamòbil no havien acabat de funcionar. Primer es va 
intentar adaptar un sistema similar al dels repartidors de butà i, darrerament, s’havia 
optat per aturar el vehicle que feia la recollida durant uns 20 minuts a diferents punts 
de la vila. Rando confia que la nova modalitat que ara s’implanta sigui més afectiva i la 
població vagi incorporant-la als seus hàbits de reciclatge.  
 
El nou portamòbil és un remolc relativament petit que un treballador de Mas Albornà 
recull cada dia a les 9 del matí i que trasllada a un nou punt de recollida després de 
passar per la Deixalleria per buidar tot el que hagi dipositat la ciutadania. En principi, el 
remolc estarà disponible en el punt que toqui aquell dia entre les 10 del matí i les 9 del 
matí de l’endemà. Els 12 punts de recollida estan senyalitzats amb un rètol i es poden 
consultar en el mapa que hi ha en el tríptic que s’ha repartir per totes les cases de la 
vila. Els dissabtes a la nit es recollirà el remolc, i no tornarà a estar al carrer fins al 



dilluns al matí. Això vol dir que els diumenges no hi ha servei de portamòbil. Isidor 
Rando va remarcar, durant la seva presentació, que es tracta d’un sistema molt pràctic 
i sostenible econòmicament. També va demanar la col•laboració de la ciutadania per 
assegurar el bon estat de conservació del remolc perquè durant tot el dia no estarà 
custodiat per ningú.  
 
Val a dir que els 12 punts de recollida es van escollir en funció de l’opinió de les 
persones de la vila que van respondre a una enquesta feta des de la Regidoria de Medi 
Ambient abans de festes i en la qual s’havia de triar els punts més interessants entre 
els 15 que es proposaven. 
 
Balanç de l’ampliació del Porta a Porta  
 
Isidor Rando fa una valoració positiva de l’ampliació del sistema de recollida Porta a 
Porta implantada el passat mes de juny. Les principals novetats que ha comportat la 
retirada dels contenidors d’envasos i paper és que s’ha produït un increment de les 
tones de rebuig i orgànica recollides. En canvi, s’ha produït un descens en la recollida 
d’envasos i paper-cartró. Segons Rando, aquests resultats confirmen que en els 
contenidors d’envasos i paper s’hi abocava rebuig i orgànica.  
 
D’altra banda, el regidor de Medi Ambient també va agrair que gràcies a la 
col•laboració de la ciutadania Sant Sadurní recicla i recupera una gran part de les 
escombraries que genera. Rando es va mostrar satisfet que un informe de Greenpeace 
sobre les greus conseqüències que té la incineració sobre l’escalfament del planeta faci 
referència a l’esforç que està fent Sant Sadurní gràcies a la implantació del sistema 
Porta a Porta. En aquest informe se senyala que la capital del cava, amb un 88% de 
recuperació (entre el Porta a Porta i la Deixalleria) és el segon municipi de Catalunya 
en aquesta classificació.  
 
Com a mancances de l’actual sistema, Isidor Rando va esmentar el fet que alguns veïns 
de la vila els diumenges treuen al carrer bosses amb envasos quan aquell dia només hi 
ha recollida d’orgànica. El regidor considera que amb tres dies de recollida d’envasos 
és més que suficient en el cas de Sant Sadurní, tant pel nombre d’habitants com per la 
voluntat de continuar tenint la taxa d’escombraries més baixa de la comarca. L’altra 
punt negra de la recollida són les àrees d’emergència, però Rando va dir que s’han 
introduït millores i una major netedat. També va explica que l’objectiu és acabar 
deixant una única àrea d’emergència al costat de la Dexalleria i suprimir la que ara hi 
ha al polígon de les Casetes de Cal Mir.  
 
Nou carnet per a la Deixalleria  
 
Amb l’objectiu de fer més còmode la gestió de les bonificacions en la taxa de les 
escombraries per l’ús continuat de la Deixalleria, s’acaba d’implantar un nou carnet 
que tota la ciutadania pot recollir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. El carnet permetrà 
comptabilitzar l’ús de la Deixalleria que fan les persones que volen obtenir una 
bonificació de la taxa, i també és d’utilitat per als industrials que porten runa, ja que 
aquest servei és de pagament.  



 
A la roda de premsa d’aquesta setmana hi van assistir Ton Grau i Genís Espín, en 
representació de Mas Albornà, i van assegurar que la Deixalleria de Sant Sadurní és 
una de les que funciona millor perquè es nota que hi ha una voluntat decidida de 
l’Ajuntament en aquest servei. Diàriament hi ha unes 65 entrades de material, mentre 
que els dissabtes s’incrementa fins a 85 de mitjana. En les èpoques de vacances encara 
augmenta lleugerament.  
 
Isidor Rando també va informar que aquest 2010 està previst ampliar la Deixalleria 
gràcies a una subvenció de l’Agència de Residus. Un dels objectius de l’ampliació és 
reduir el transport de residus a l’abocador. En aquest sentit, l’Ajuntament acaba 
d’adquirir una trituradora que permetrà trossejar les restes vegetals i les fustes. També 
està previst fer una campanya informativa dirigida als escolars, gràcies a una subvenció 
que Mas Albornà ha obtingut de l’Agència de Residus. Recordem que Mas Albornà és 
una empresa que té prop de 300 treballadors, un 70% dels quals tenen algun tipus de 
discapacitat.  
 
Relació de punts de recollida del Portamòbil:  
 
PUNT 1 C/ de les Flors amb C/ de les Margarides (Vilarnau) 1r i 3r Dilluns de cada mes  
PUNT 2 Plaça Manel Raventós 1r i 3r Dimarts de cada mes  
PUNT 3 C/Mestre Antoni Torelló amb C/ Barcelona 1r i 3r Dimecres de cada mes 
PUNT 4 Plaça Montseny 1r i 3r Dijous de cada mes 
PUNT 5 Camí dels Paperers amb C/ de Barcelona 1r i 3r Divendres de cada mes 
PUNT 6 C/ Alacant amb C/Barcelona 1r i 3r Dissabte de cada mes 
PUNT 7 Plaça de Jaume Rossell 2n i 4t Dilluns de cada mes 
 
PUNT 8 C/ Gelida 2n i 4t Dimarts de cada mes  
PUNT 9 Aparcament del Pont Romà 2n i 4t Dimecres de cada mes  
PUNT 10 C/ Montardit 2n i 4t Dijous de cada mes 
PUNT 11 Plaça Era d’en Guineu 2n i 4t Divendres de cada mes 
PUNT 12 Aparcament de l’Esclat 2n i 4t dissabte de cada mes  
NUCLIS RURALS Últims dies del mes 


