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Continua la campanya per reduir els actes incívics en la recollida porta a porta
10-02-2014
Des de l’Ajuntament s’aposta per més sensibilització i per sancionar els que
incompleixin la normativa
Les regidories de Medi Ambient, Via Pública i Governació continuen apostant per la
campanya de control i sensibilització que es va posar en marxa el mes de maig passat
per tal de reduir els actes incívics d’aquells veïns i veïnes que no participen
correctament del sistema de recollida de residus domèstics porta a porta. Uns actes
incívics materialitzats en residus domèstics dipositats a papereres, contenidors o zones
no permeses, bosses que es treuen fora de l’horari establert o una incorrecta separació
de la fracció de residu.
Malgrat la consolidada implantació del model porta a porta a la vila, que situa Sant
Sadurní com un dels municipis de Catalunya amb un percentatge més elevat de
recollida selectiva i que li ha fet merèixer recentment un guardó per la bona gestió de
residus al III Fòrum de l’Estratègia catalana Residu Zero, continuen sent nombrosos
els actes incívics que provoquen molèsties, brutícia i deteriorament de l’estat de la via
pública. A més, aquest fet obliga l’Ajuntament a destinar més recursos humans i
econòmics per contrarestar els efectes d’aquestes accions incíviques i augmenten el
cost de la recollida en aproximadament uns 4,5 euros per habitant i any.

Per això, a banda de continuar amb la campanya de sensibilització, especialment en
aquelles comunitats on es detecten més incidències, la Policia local va posar en marxa
una campanya amb un servei de paisà per observar les zones de contenidors
especialment conflictives. Arran d’aquesta vigilància s’han cursat les denúncies
corresponents per abocament de residus en llocs no autoritzats, que es tramiten per

sancionar els infractors, segons regula l’Ordenança municipal de recollida de residus.
L’any 2013 es van gestionar 23 denúncies.
Segons el regidor de medi ambient, Albert Prat, “En aquest sentit s’han tret les
tanques de l’entorn dels contenidors, ja que s’hi generaven zones d’emergència
improvisades i, en quedar més amagades, donaven impunitat als infractors, i s’està
treballant en altres mesures dissuasives, com ara la reordenació de les papereres, la
neteja diària dels contenidors, donant assessorament a les zones amb més incidències,
entre d’altres”.
Crida al civisme
Des de l’Ajuntament es fa un crida a la responsabilitat i a fomentar una actitud cívica i
sensible vers el reciclatge i la sostenibilitat i es demana la col·laboració de tots els veïns
i veïnes del municipi en la correcta selecció dels residus i el seguiment del model de
recollida porta a porta. Segons el regidor: “Hi ha una part petita de la població què fa
malament la recollida de la brossa. Però aquest petit percentatge té un alt cost,
econòmic, salubre i social, que ens perjudica a tots" .
Segons Prat s’ha d’incrementar el nivell d’exigència amb les persones que no
compleixen la normativa, també com a reconeixement a aquells que sí que ho fan:
"Hem de ser exigents amb la neteja de la vila. Però encara ho hem de ser més amb qui
embruta. La recollida porta a porta exigeix molt esforç de la ciutadania, i hem de agrair
l’esforç als que ho fan bé".
Es convoquen els ajuts de gestió forestal sostenible
20-02-2014

El Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament informa als propietaris de terrenys
forestals dins el municipi, que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, a través del Centre de la Propietat Forestal, ha convocat
els ajuts a la gestió forestal sostenible. En total es tracta de 4 convocatòries, amb una
dotació total de 6,5 milions d’euros.
L’any 2014 els ajuts a la gestió forestal sostenible corresponen al capítol 2 (Actuacions
per a la gestió forestal sostenible, secció 2.1 Millora d’infraestructures, secció 2.3
Actuacions silvícoles i secció 2.4 Reforestacions), capítol 3 (Prevenció d’incendis
forestals, secció 3.2 Gestió en la prevenció d’incendis) i capítol 4 secció 4.2 Producció
de tòfona.
El termini de les convocatòries és del 8 de febrer al 7 de març. Podeu consultar les
bases en aquest enllaç.
Els ajuts a la gestió forestal sostenible es troben en el marc d’aplicació del Programa de
Desenvolupament Rural per al període 2007-2013.

El regidor de Medi Ambient convidat a explicar el Porta a Porta a San Sadurniño,
Galícia
18-03-2014

Foto del Diariodeferrol.com
Una cinquantena de persones van assistir dissabte al debat sobre el tractament de
residus sòlids urbans que es va celebrar a la Casa de la Cultura del municipi gallec de
San Sadurniño, al qual va assistir el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia, Albert Prat, que havia estat convidat per explicar el sistema de
recollida porta a porta.
La sessió va servir per exposar els models que funcionen en alguns indrets d’Europa i
també per posar de relleu el rebuig a la Sociedade Galega do Medio Ambiente
SOGAMA. De fet, al tancament de la jornada l’alcalde de Sant Sadurniño va fer una
crida a la unió de les forces polítiques i els municipis de la regió a "fer passos ferms " en
la recerca d’una alternativa que sigui sostenible des del punt de vista del medi
ambient, econòmic i social .
Sant Sadurní, pioner del porta a porta
La primer part de la reunió convocada pel Concello de San Sadurniño es va centrar el
l’explicació de quatre formes de tractar les escombraries, entre les quals Sant Sadurní
va explicar el sistema porta a porta, del qual va ser pioner el 2005. Després de les
exposicions es va obrir el torn de debat. La jornada es va poder seguir en directe al
web municipal

El Carme i la Jacint Verdaguer visiten la Deixalleria municipal
19-03-2014

La Deixalleria municipal, en una de les tasques educatives i de sensibilització que du a
terme al llarg de l’any, obre les portes a les escoles de la vila per tal que els alumnes
vegin de primera mà quina és la funció d’aquest equipament i com n’és de necessària
la tasca que s’hi realitza.
Aquesta primera quinzena de mes de març l’han visitada els alumnes de 1r. d’ESO de
l’Escola El Carme, que juntament amb els seus professors van arribar a la Deixalleria en
bicicleta. La visita va anar a càrrec de personal del Servei d’Educació Ambiental de la
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.

També han fet la visita aquests dies l’alumnat de 4t. de primària del CEIP Jacint
Verdaguer, guiats en aquesta ocasió per personal de la deixalleria de Sant Sadurní.
Aquest dia, a més, els estudiants van realitzar una plantada d’arbres a a les zones
enjardinades de l’equipament.

Apadrina el territori natural de Sant Sadurní
25-03-2014
’Col·laborem amb tu per tenir cura del nostre entorn’

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ha iniciat un projecte de custòdia del territori
sota el lema Col·laborem amb tu per tenir cura del nostre entorn. Aquest projecte es
basa en un conjunt d’estratègies i tècniques destinades a preservar els valors naturals,
culturals i paisatgístics del territori i fer-ne un ús responsable.
Les principals accions són la recuperació dels espais fluvials, de les zones degradades,
de la vegetació de ribera, del Camí del Riu i de les fonts municipals.
Per poder materialitzar aquestes actuacions el servei l’Ajuntament ha posat en marxa
durant el primer semestre del 2014 una Brigada de Medi Natural mitjançant un Pla
d’Ocupació que ofereix la possibilitat d’apadrinar un element del patrimoni natural del
municipi a través d’un procediment d’acord voluntari entre el propietari de l’espai
natural, l’administració i l’entitat o empresa, que culmina amb la signatura d’un
conveni de col·laboració.
Les empreses que participen en l’apadrinament ho fan a través d’una aportació
econòmica o de material per a desenvolupar les actuacions. Per altra banda, les
entitats apadrinadores ho fan mitjançant l’actuació dels seus voluntaris. De moment
s’han adherit al projecte l’Associació d’ADF Sant Sadurní, l’Associació Proteció Natura
de Pacs, Enric Sendra, TCC, CESPA i Gramona.
A l’espai natural restaurat s’hi col·loca una placa informativa amb el nom i logotip del
padrí i l’any en que ha fet l’aportació per mantenir aquell espai. També s’incorpora la

imatge corporativa a la senyalització del vehicle de la brigada i en tot el material
divulgatiu.

Per tot això, l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia vol anima les empreses i les entitats
del municipi a involucrar-se en aquest
projecte de custòdia del territori, que
permetrà la restauració d’aquells trams en una
situació crítica, el manteniment de les conques
dels rius Mediona, Bitlles, Anoia, i Lavernó, i
una major implicació de tota la ciutadania,
teixit social i teixit empresarial en la
conservació de l’entorn natural de la zona.
Les empreses i entitats que estiguin
interessades en formar part d’aquest projecte es poden dirigir a al Servei de Medi
Ambient, C/ Camí dels Paperers s/n, al telèfon 93 818 37 22 o a
educacioambiental@santsadurni.cat

La Brigada de Medi Natural també està duent a terme altres accions, com mantenir i
millorar les rutes dels Camins per la Capital del Cava, 11 rutes -algunes amb variants
urbanes)- que l’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha
dissenyat i senyalitzat amb l’objectiu de fomentar un estil de vida saludable, potenciar
l’activitat física, conèixer el medi natural i facilitar el turisme rural entre la població de
Sant Sadurní d’Anoia i persones que volen conèixer la vila i el seu ric entorn
paisatgístic.

L’Ajuntament se suma a la celebració de L’hora del planeta aquest dissabte 29 de
març
28-03-2014

L’Ajuntament de Sant Sadurní s’ha sumat a la iniciativa L’Hora del Planeta per lluitar
contra el canvi climàtic, que proposa apagar tots els llums del planeta el dissabte 29 de
març de dos quarts de nou a dos quarts de 10 del vespre.
Per això, a l’hora indicada de dissabte, les dependències municipals apagaran els llums
per donar suport al projecte.
Podeu consultar més informació en aquest enllaç
Comença l’horari d’estiu a la Deixalleria Municipal
28-03-2014

A partir del canvi horari que es durà a terme la matinada de diumenge, en què
s’avançarà el rellotge una hora, la Deixalleria Municipal de Sant Sadurní començarà a
fer horari d’estiu, que modifica l’hora d’obertura i de tancament a les tardes. Així en
comptes d’obrir de 4 de la tarda a 8 dels vespre obrirà de 5 a 9 hores, a excepció els
dijous que s’obre de dues del migdia a 6 de la tarda tot l’any.

Per tant els horaris de la deixalleria a partir de diumenge 30 de març seran:
Matí: de 9,30 a 13 hores
Tarda: de 17 a 19 hores (dijous 14 a 18 hores)

El projecte Rius amb Vida al Penedès arriba a Santa Margarida i els Monjos
03-04-2014

El projecte Rius amb vida al Penedès arriba aquest cap de setmana a Santa Margarida i
els Monjos. La iniciativa l’encapçalen set municipis de la comarca que han unit les
seves activitats, amb l’objectiu de donar vida als rius penedesencs i fer conèixer els
treballs que s’han fet en els darrers anys per netejar els rius i els seus entorns.
Als Monjos els actes es duran a terme aquest dissabte al matí i estan pensats per a un
públic familiar i per a persones interessades en la riquesa natural dels rius. Les
activitats començaran a dos quarts d’onze del matí amb una xerrada al Molí del Foix i
seguidament es durà a terme una sessió pràctica al riu.
L’activitat és gratuïta i les persones interessades poden inscriure’s a l’adreça
molidelfoix@smmonjos.cat.

El Projecte Rius amb vida ja va dur a terme algunes activitats aquesta passada tardor a
Sant Sadurní, Sant Quintí i Subirats i completarà les seves activitats, arribada la
primavera, aquest dissabte als Monjos i el dia 11 de maig a Vilafranca.
El projecte està impulsat pels ajuntaments de Sant Sadurní, Vilafranca, Sant Pere de
Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Subirats, Torrelavit i Santa Margarida i els
Monjos, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

La deixalleria mòbil continua la prova pilot ara a la plaça Nova
12-06-2014

La deixalleria mòbil, que des de principis de març ha estat instal·lada com a prova pilot
a la plaça de l’Era d’En Guineu, s’estarà a partir d’ara cada dijous a la plaça nova
(plaça Primer Homenatge a la Vellesa) de 10 del matí a 2 del migdia.
Aquest servei és d’ús exclusiu per als domicilis de Sant Sadurní i els usuaris han de
mostrar el DNI per acreditar-ho. A diferència de la deixalleria municipal, no és
necessària la targeta de la deixalleria i, per tant, no se’n bonifica els usos-.
A la deixalleria mòbil s’hi pot dipositar residus com ara petits electrodomèstics,
Cd/dvd, tintes i tòners, bombetes i fluorescents, aerosols, fitosanitaris, medicaments,
radiografies, piles i acumuladors, pintures i dissolvents i olis vegetals, entre d’altres.

Millores al transport públic a partir de l’any vinent
28-07-2014

Fa escassos dies els representants de la Direcció General de Transports i Mobilitat van
presentar al Consell Comarcal les propostes de millora del transport públic a l’Alt
Penedès per al període 2014-2016.
El director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa; el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, i el subdirector general de Coordinació i
Gestió, Benjamín Cubillo, van convocar una reunió de treball amb els alcaldes, els
tècnics municipals i els responsables polítics del Consell Comarcal per presentar-los les
conclusions de l’Estudi de millora del transport públic a l’Alt Penedès i les propostes
per als propers tres anys.
La recollida d’informació per a l’elaboració de l’estudi es va fer en base a entrevistes i
enquestes amb els responsables polítics dels consells comarcals i dels ajuntaments de
l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, i amb operadors i d’usuaris del transport
públic del Penedès. També es va recollir informació sobre dades de població, oferta
d’equipaments (sanitaris, educatius, laborals i comercials) i oferta i demanda de la
xarxa de transport col·lectiu. Finalment, s’ha tingut en compte la informació recollida
en altres plans de mobilitat de les comarques del Penedès redactats amb anterioritat.
A partir de l’anàlisi dels resultats de l’estudi i en base a les competències i les
possibilitats econòmiques de la Generalitat, es van elaborar les propostes de millora
presentades divendres al Consell Comarcal. Algunes d’aquestes propostes es van
implantar durant l’any 2014: la implantació de la línia de bus exprés e6 BarcelonaVilafranca, el canvi d’ubicació de la parada de la línia T-Bus de Gelida (al costat de
l’estació de Renfe i del Bus-Funi), l’increment de la freqüència dels trens del tram
Martorell-Vilafranca durant els festius i els caps de setmana, l’aprofitament del
recorregut en buit dels trens (circulacions tècniques) per donar servei de viatgers en
horari nocturn, la prolongació d’un comboi que finalitzava a Vilafranca fins a Sant
Vicenç de Calders els dies feiners, l’increment de la capacitat dels trens, etc.).
Pel que fa al servei de bus, durant l’any 2015, s’implantarà una línia de bus exprés
Barcelona-Sant Sadurní d’Anoia, es millorarà la línia que uneix Vilanova- Vilafranca
passant per Canyelles i es crearà una nova línia Vilanova-Vilafranca-Igualada-Manresa
per l’Eix Diagonal.
Aquell mateix any, les línies de transport intracomarcal Vilafranca-Castellví de la Marca
i Vilafranca-Castellet i la Gornal milloraran l’oferta i ajustaran els horaris, i la línia
Vilafranca-La Múnia farà parades als polígons industrials de Santa Margarida i els
Monjos. També s’ajustaran els horaris de diverses línies de bus intracomarcal per
adaptar-los a les necessitats de desplaçament per motius educatius i sanitaris i, en el
cas de Gelida, per adaptar-los als horaris de tren i del funicular.

S’està estudiant la possibilitat d’incorporar noves parades en la línia Subirats-Sant
Sadurní per facilitar l’accés als centres docents i es vol crear una nova parada que
doni servei al nucli de Puigdàlber.
Durant el curs escolar 2014-2015, amb la col·laboració del Consell Comarcal,
s’intentarà aprofitar les places lliures del servei de transport escolar a l’Alt Penedès per
transportar altres passatgers.
Pel que fa al servei ferroviari, durant el període 2014-2015 s’executaran les millores en
la línies aèries de contacte dels trens de Rodalies compromeses amb l’Estat i que són
imprescindibles per garantir la fiabilitat del servei. També es faran obres de millora a
les estacions de Renfe de Sant Sadurní, Gelida i Vilafranca i s’aprovarà el projecte per
millorar l’accessibilitat i la seguretat a l’estació de Santa Margarida i els Monjos.
Durant el període 2015-2016 s’allargarà el servei de tren del Camp de Tarragona fins a
Vilafranca i s’estudiarà amb el Ministeri de Foment la possibilitat d’establir una
connexió ferroviària que inclogui Tarragona a la malla d’alta velocitat BarcelonaMadrid-València.
Finalment, per tal de millorar la informació als usuaris i intentar incrementar el
nombre de persones que fan servir el transport públic, l’any 2015 s’editaran una guia i
un plànol del transport públic a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el
Garraf, en suport paper i en suport digital.
A la petició d’increment del nombre de combois entre Vilafranca i Barcelona, el
secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, va respondre que no serà possible
mentre la Generalitat no tingui la competència sobre les infraestructures ferroviàries,
perquè actualment hi ha un coll d’ampolla als túnels de Barcelona que no es pot
resoldre només amb reajustaments d’horaris.
L’Estudi de millora del transport públic a l’Alt Penedès es pot consultar al web del
Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat).

El portamòbil fa vacances durant el mes d’agost però la deixalleria mòbil continua en
marxa
04-08-2014

El portamòbil, servei de recollida d’alguns residus especials o contaminants que al llarg
de l’any s’ubica en diversos llocs del municipi per facilitar el reciclatge, no funcionarà
durant el mes d’agost i reprendrà la seva ruta durant el mes de setembre
El servei que sí que s’oferirà tot l’estiu és el de la deixalleria mòbil, que està ubicada a
la plaça plaça Primer Homenatge a la Vellesa o plaça Nova com a prova pilot des del
mes de març d’enguany i que funciona cada dijous de 10 del matí a 2 del migdia.
A la deixalleria mòbil s’hi pot dipositar residus com ara petits electrodomèstics,
Cd/dvd, tintes i tòners, bombetes i fluorescents, aerosols, fitosanitaris, medicaments,
radiografies, piles i acumuladors, pintures i dissolvents i olis vegetals, entre d’altres.

Sant Sadurní senyalitza El Camí del Riu
20-08-2014

El Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, amb el suport
econòmic de Diputació de Barcelona, ha dut a terme la senyalització del tram del camí
del riu que passa pel municipi, de la mateixa manera que també ho han fet els
municipis de Torrelavit, Sant Pere i Sant Quintí.
En total s’han col·locat 15 senyals per a guiar als excursionistes en les cruïlles més
significatives, seguint la mateixa tipologia de senyalització que la dels senders del Vi i el
Cava.
Els rius Mediona-Bitlles, Anoia i Lavernó conformen els ecosistemes fluvials més
rellevants del nord-est de l’Alt Penedès. La iniciativa ha permès identificar els espais de
més valor ecològic, ambiental, paisatgístic i social que es troben al llarg de les conques
d’aquests rius, per protegir-los i conservar-los, fent-ho compatible amb l’accés públic,
mitjançant el desenvolupament d’un itinerari conjunt: El Camí del Riu.
El Camí del Riu és un element integrador i de relació entre els rius i les persones,
acosta l’entorn fluvial a la ciutadania, de manera que en puguin gaudir i el puguin
conèixer i, sobretot, respectar-lo.
Per més informació sobre
web www.elcamidelriu.cat/
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Un incendi crema uns 4.100 m2 a La Timba
04-09-2014

Aquest dimecres, al voltant de les 6 de la tarda, es va declarar un incendi a la zona de
La Timba, a Sant Sadurní d’Anoia, a escassos metres de l’aparcament del Centre i
d’alguns habitatges. Un helicòpter, 6 dotacions dels Bombers i voluntaris de l’ADF van
participar en les tasques d’extinció, que van es van complicar a causa del lleuger vent
que feia.
Segons el cos d’Agents Rurals, l’incendi hauria cremat uns 4.100 m2 de superfície.
Un veí, que va alertar del foc, va explicar que va veure tres joves d’entre 12 i 14 anys
que sortien corrent del punt boscós darrere la plaça Montseny on es va iniciar
l’incendi, per la qual cosa la Policia Local creu que l’origen del foc podria ser una
imprudència, atès que s’hi van trobar bosses amb restes de menjar.
La Policia Local va tallar la circulació a alguns carrers centrals del municipi propers a la
zona. El fum i l’olor a cremat va alertar a molts veïns, que es van acostar fins a
l’aparcament del Centre per seguir l’evolució de l’incendi.

Màxima puntualitat en la recollida Porta a porta durant les Fires i Festes
05-09-2014
Un any més durant els dies de les Fires i Festes 2014 NO es modificarà l’horari de
recollida porta a porta. No obstant això, la recollida es farà amb la màxima
puntualitat, per la qual cosa es demana a la població que compleixi rigorosament els
horaris, deixant les bosses i cubells de residus domèstics a la porta del carrer del seu
domicili entre les 8 i les 10 del vespre.
Des de l’Ajuntament es demana als veïns de Sant Sadurní que, en la mesura del
possible, col.laborin també en la retirada dels cubells de la via pública tan bon punt
finalitzi el servei de recollida i que sobretot no es baixin abans que passi el correfoc en
aquells domicilis del seu recorregut.
Cal recordar també que la deixalleria municipal romandrà tancada el dilluns 8 de
setembre, festa local, i el dijous 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya

La deixalleria mòbil torna a l’Era d’En Guineu i es desplaçarà els dijous a la tarda a
diverses zones de la vila
17-09-2014
La deixalleria mòbil, que en els darrers mesos ha estat instal·lada com a prova pilot a
la plaça de l’Era d’En Guineu i a la plaça Primer Homenatge a la Vellesa o plaça Nova, a
partir d’aquest dijous 18 de setembre s’estarà cada dijous al matí a la plaça Era d’En
Guineu de 10 del matí a 2 del migdia i, en aquesta fase final de la prova pilot que es du
a terme des del mes de març, com a novetat es desplaçarà cada dijous a la tarda a
una zona establerta de la vila.
El retorn a la ubicació inicial a la plaça Era d’En Guineu s’ha hagut de fer a causa de
l’inici de les obres a les antigues escoles de la plaça nova, davant de les quals s’havia
ubicat la deixalleria mòbil aquests darrers mesos.

I l’altra novetat és que la deixalleria amplia el seu horari a la tarda, de 2 del migdia a 6
de la tarda, i que a més la ubicació de les tardes variarà cada setmana, ja que se
situarà en 5 ubicacions diferents, que són les següents i que podeu consultar amb
més detall en aquest enllaç al servei de Medi Ambient:
Primer dijous del mes: C/ de les Flors (al darrera pl. Germans Segura Viudas, al Barri
Vilarnau, al costat de la parada de bus “Vilarnau-Centre Cívic”).
Segon dijous del mes: Cruïlla entre la Rambla Generalitat i el cr. Girona (una plaça de
zona blava del costat de la Caixa).
Tercer dijous del mes: Av. Francesc Macià, entre els carrers Dr. Barraquer i Dr. Pedro
Pons (a l’esplanada que hi ha al costat del CAP).
Quart dijous del mes: Cr. Alacant (al costat del Parc Lluís Companys, en el tram entre
els carrers Castelló i Eivissa).
Cinquè dijous del mes (*només els mesos que tinguin cinc dijous): mantindrà la
ubicació a la Pl. Era d’en Guineu.
Aquest servei és d’ús exclusiu per als domicilis de Sant Sadurní i els usuaris han de
mostrar el DNI per acreditar-ho. A diferència de la deixalleria municipal, no és
necessària la targeta de la deixalleria i, per tant, no se’n bonifica els usos-.
A la deixalleria mòbil s’hi pot dipositar residus com ara petits electrodomèstics,
Cd/dvd, tintes i tòners, bombetes i fluorescents, aerosols, fitosanitaris, medicaments,
radiografies, piles i acumuladors, pintures i dissolvents i olis vegetals, entre d’altres.

Unes 200 persones participen a les activitats ’Fem el carrer més nostre’
22-09-2014

Unes 200 persones van prendre part aquest dissabte a les activitats organitzades al
Parc Lluís Companys sota el lema ’Fem el carrer més nostre’, que enguany encapçala la
quinzena edició de la campanya A la Vila en Bicicleta, organitzada per les regidories de
Medi Ambient i Acció Social de l’Ajuntament i Som Sant Sadurní, una actuació
vinculada a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2014 que se celebra del 22 al
29 de setembre i que té per objectiu sensibilitzar a la població de la necessitat de fer
salut i d’esforçar-se per aconseguir desplaçaments més sostenibles.
Des de l’Ajuntament s’ha fet una valoració molt positiva de l’esdeveniment, atès que
s’ha aconseguit superar les expectatives de l’any anterior, tan pel que fa a nombre de
participants i visitants com a l’increment de comerços i entitats que s’han implicat en
l’organització de la festa.

Les persones que s’hi van acostar van poder prendre part al circuit vial que hi havia
instal·lat, on es podia participar amb qualsevol mitjà de transport amb rodes i sense
motor, en cadira de rodes o amb els vehicles elèctrics cedits per l’empresa Pere Amat.
També es va fer salut participant en les diverses rutes organitzades de running,
trekking, bicicleta, la nova ruta canina, en què hi van prendre part una quinzena de
persones amb 6 mascotes, rutes per a gent gran i per a conèixer l’art modernista de la
vila.
Durant la jornada també es van sortejar bicicletes, que es van emportar Francesc
Medall i Joan Jarque, i material divers, que es van lliurar des de l’estand de Som Sant
Sadurní i on hi van prendre part els regidors d’Acció Social, Àngels Canals i de Comerç i
Turisme, Jep Bargalló, així com Joan Carles Martin com a president de Som Sant
Sadurní. Des de Som Sant Sadurní s’ha volgut destacar la col·laboració de totes les

entitats i empreses que van col·laborar, sobretot oferint material per sortejar entre els
participants: Ferreteria Robert Cardús amb productes d’ajut tècnic per a la gent gran;
La Botiga del Xavi i Terranova 24 per els participants a la ruta canina; Esports Solà,
Tallers Domingo i Tot Sport per els participants al circuit vial i a la resta de rutes; així
com Fruites i Verdures Noya i Pròxim Rovira oferint fruita per a tots els participants.
Les novetats d’aquesta edició 2014 van ser el Taller de TXI-KUNG per a gent gran, una
Master class de ZUMBA de l’Equip 4, una Master class de SH’BAM del Gimnàs Escola de
Dansa Estem x tu, un Taller infantil per pintar ‘Equipa la teva bicicleta’, un Tobogan
gegant inflable cedit per Diputació de Barcelona, un Showroom de còctels de fruites de
la mà de l’Hotel Fonda Neus amb Naam Ogmali, una xerrada sobre problemes
articulars i artrosis amb Vida Sana i, parades de venda de diversos productes.

El bus urbà modifica el seu recorregut i part de la Rambla Generalitat romandrà
tallada fins passat el Cavatast
29-09-2014
El bus urbà veurà modificat aquesta setmana i fins dimarts 7 d’octubre el seu
recorregut, ja que la Rambla Generalitat està tallada pel Cavatast, entre el carrer Pi i
Margall/Pl. Pau Casals i el carrer Barcelona.
De l’estació de Renfe en direcció als habitatges Vilarnau, el bus puja per la Rambla fins
a l’alçada del carrer Barcelona, on gira per anar a buscar el carrer Mestre Antoni
Torelló, per recollir els viatges de la parada que li queda més propera i des d’aquí el
trajecte és l’habitual dins a Vilarnau. La parada de la plaça Pau Casals, per tant, es fa a
la rotonda.
En sentit contrari, des dels habitatges Vilarnau cap a l’estació de Renfe, quan arriba a
la Plaça Pau Casals fa la parada, continua amb el recorregut habitual, però quan torna
a anar a Pau Casals en comptes de baixar per la Rambla, se’n torna cal al carrer Mestre
Antoni Torelló fins a la piscina, baixa per Baríton Maties Ferret fins al carrer Dr.
Barraquer i fira per tornar a la Rambla Generalitat. Para a la rotonda i s’espera per
agafar els usuaris de la parada de Rambla Generalitat -la de davant el Parc de la
bòbila). Des d’aquí continua fins a Renfe fent el circuit habitual.

Els delegats d’Escola Verda de l’Intermunicipal pinten la Miranda d’Espiells
09-10-2014

La regidoria de Medi Ambient i uns 30 delegats i delegades d’Escola Verda de
l’Intermunicipal van pintar la setmana passada la miranda d’Espiells, dins els actes de
commemoració de la Setmana Europea de la Custòdia del Territori, que té lloc entre
els dies 26 de setembre i 5 d’octubre i que promou l’organització d’activitats arreu
d’Europa per viure la terra i conscienciar la societat de la necessitat de conservar-la i
tenir-ne cura.
Els alumnes van rebre una explicació sobre els orígens de la miranda i el seu entorn
natural i van ajudar a conservar i arranjar aquest paratge sadurninenc.
L’escola Intermunicipal participa al programa Escola Verda des de l’any 2007, en una
experiència pionera a Catalunya, quan es va fer una anàlisi de les mancances del centre
des del punt de vista del medi ambient, es va redactar un pla de cohesió ambiental o
full de ruta amb els objectius per aconseguir ser una escola verda i es treballa per
assolir aquests objectius per mitjà d’un programa d’acció. Treballen sobretot en els
àmbits de l’energia, els residus, l’aigua, el patrimoni natural i l’aire. Dins d’aquestes
accions es van crear elsdelegats verds i es procura potenciar entre els alumnes hàbits
com tancar els llums quan no són a classe, tancar finestres si hi ha calefacció, no
malgastar llum innecessàriament a les hores de màxima claror i no malgastar ni aigua
ni paper, entre moltes altres.

Col·laborem amb tu per tenir cura del nostre entorn
L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, a través de la regidoria de Medi Ambient,
treballa així mateix en el projecte de Custòdia del territori sota el lema Col·laborem
amb tu per tenir cura del nostre entorn. Aquest projecte es basa en un conjunt
d’estratègies i tècniques destinades a preservar els valors naturals, culturals i
paisatgístics del territori i fer-ne un ús responsable.
Per a poder dur a terme totes aquestes iniciatives, es proposa una nova forma de
cooperació entre empreses, entitats i administració: La Xarxa Municipal de custòdia
del territori,que consisteix en un procediment d’acord voluntari entre el propietari de
l’espai natural o l’administració i l’entitat o empresa, a través d’un conveni: l’empresa
aporta els recursos econòmics, i l’entitat els recursos humans o de material, i el
propietari o l’administració executen l’actuació.
Una de les tasques que es van plantejar dur a terme el primer semestre de 2014 era el
manteniment del bosc de la Miranda d’Espiells i la pròpia Miranda, una part de la qual
s’ha materialitzat en col·laboració amb l’Intermunicipal.
Les empreses i entitats que estiguin interessades en formar part d’aquest projecte es
poden dirigir a al Servei de Medi Ambient, Camí dels Paperers s/n, telèfon 93 818 37
22 ieducacioambiental@santsadurni.cat

L’aigua de la Font de Monistrol torna a ser apta per al consum humà
24-11-2014
Els estudis analítics de la qualitat de l’aigua de les fonts naturals del municipi realitzats
al darrer semestre han confirmat la recuperació de la Font de Monistrol, que ha
obtingut resultats positius a l’últim informe i ha estat declarada pels responsables
sanitaris com a apta per al consum humà.
No és el cas de la resta de fonts analitzades, com la font de Cal Mota, de Raventós i
Blanc, del Fideuer i la de la Miranda d’Espiells, que continuen registrant índexs de
bacteris i de nitrats per sobre dels recomanables.
Al següent enllaç podeu consultar l’estat de les fonts i el darrer estudi analític complet.
Clicaaquí
Campanya contra el malbaratament alimentari
13-12-2014
L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, a través de les regidories de Medi Ambient i
d’Acció Social, se sumen al moviment “Som gent de profit”, una campanya endegada
per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona amb l’objectiu de reduir el malbaratament alimentari.
Des d’ara fins a les festes de Nadal es treballarà en la conscienciació sobre aquest
problema que no només afecta a la recuperació dels residus sinó que també té un
marcat greuge social. S’enviarà una nota informativa a totes les llars amb consells en
relació als hàbits de compra i de consum del menjar que s’adquireix.
Taller d’alquímia culinària
Aquests consells i molts d’altres es podran posar en pràctica al Taller d’Alquímia
culinàriaque l’Ajuntament ha organitzat amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona el dimarts 16 de desembre al Centre Cívic Vilarnau de 9.30 a 11.30 on
s’ensenyaran receptes per evitar el malbaratament. Podeu fer la vostra inscripció a
través del correu salut@santsadurni.cat o per telèfon al 93.8913029.
Accions
A partir de Nadal les educadores ambientals de la Mancomunitat Penedès-Garraf
visitaran els establiments de restauració del municipi per tal d’informar-los i animar-los
a adherir-se a la campanya com a establiment col·laborador fomentant, entre d’altres,
la configuració de plats amb aliments del dia, ajustats pel que fa a quantitat de menjar
i permetent emportar-se el menjar restant del plat cap a casa si aquest ha sobrat.

Consells per evitar el malbaratament
- Abans d’anar a comprar, feu una llista amb allò que realment necessiteu; comproveu
què teniu al rebost i a la nevera; i planifiqueu els àpats amb un menú setmanal.
- Durant la compra, eviteu comprar menjar que no sigui necessari; escolliu la venda a
granel; comproveu les etiquetes del producte, sobretot la data de caducitat i la de
consum preferent;
i escolliu el moment d’anar a comprar, ja que si s’hi va amb
gana es compra més.
- Després de la compra, organitzeu els llocs on guardeu el menjar, de tal manera que
els productes més antics siguin els més visibles; utilitzeu, sempre que pugueu, les
sobralles dels àpats.
Més informació a www.somgentdeprofit.cat

