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Continua la campanya ’Som gent de profit’, ara al sector de la restauració
15-01-2015

L‟Ajuntament de Sant Sadurní d‟Anoia inicia el proper dilluns una nova acció
dins la campanya’Som gent de profit’, que duen a terme les regidories de
Medi Ambient i d’Acció Social en col·laboració amb la 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.
A partir d‟aquest dilluns 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 preparació de plats amb aliments
del dia, ajustats pel que fa a quantitat de menjar i permetent o
fomentant que els clients s‟emportin cap a casa el menjar que els ha sobrat al
plat.
La primera acció que es va fer des de l‟Ajuntament de Sant Sadurní va ser
un taller d’alquímia culinària el mes de desembre, on es va oferir de forma
pràctica consells i receptes per evitar el malbaratament.

Al web de la Generalitat www.somgentdeprofit.cat hi ha recollits de forma
molt explícita i interactiva un seguit de consells, receptes i moltes idees per
aprofitar el menjar i viure de forma mes sostenible. També s‟hi pot trobar una
APP per a mòbil i una calculadora de racions de menjar.
El 58% del malbaratament es produeix a les llars
A Catalunya es malbaraten cada any 262.000 tones d‟aliments. Això suposa
que cada català malbarata 35 quilos de menjar anualment, fet que significa una
pèrdua de 112€ per persona i any. Les activitats relacionades amb el comerç i
l‟hostaleria representen el 42% del menjar malbaratat.
Per això des de les administracions públiques s‟ha començat a treballar de
forma transversal en campanyes de conscienciació, destinades tant de la
ciutadania per l‟ús del menjar a les seves llars com as sectors de productors i
fabricants, restauració i càtering i de distribució i comercialització.

L’Ajuntament de Sant Sadurní impulsa la participació de les escoles al
projecte d’OLIABO de recollida d’oli usat
21-01-2015
Més de 1000 famílies reciclen l‟oli vegetal dels seus domicilis gràcies al
projecte gestionat per la Cooperativa Nou Verd

L‟inici de curs a Sant Sadurní va començar amb un altre pas endavant a favor
del reciclatge i el medi ambient. Tres de les quatre escoles del municipi van
adherir-se al projecte promogut per Nou Verd d’OLIABO, que té com a
objectiu gestionar la recollida de l‟oli vegetal usat als domicilis de les famílies
dels alumnes.
Els més de 1200 alumnes que participen en aquest projecte, reben, després de
fer un taller adaptat per a cada grup d‟edat, un dipòsit de plàstic que s‟emporten
a casa i el retornen un cop l‟han omplert amb les restes d‟oli vegetal usat en els
seus domicilis. Un cop retornat, se‟ls facilita un pot net per repetir el procés. Els
treballadors de Nou Verd són els encarregats de fer-ne la recollida per al
posterior procés de reciclatge per transformar l‟oli usat en biodièsel com a
combustible de transport.
Dimarts l‟alcaldessa de Sant Sadurní, Maria Rosell, i Juli Silvestre en
representació de Nou Verd van signar un conveni en què l‟Ajuntament de Sant
Sadurní es compromet a col·laborar econòmicament assumint la totalitat del
cost de l‟adquisició dels contenidors i dels dipòsits,“clakis”, per les famílies de
les escoles, que ha suposat un impuls important per a l‟adhesió de les escoles
al projecte. Amb aquest fet, el municipi de Sant Sadurní, per mitjà de la
regidoria de Medi Ambient, dóna continuïtat a les seves polítiques a favor del
reciclatge.

L‟any passat a l‟Alt Penedès, d‟OLIABO va aconseguir generar 5.301 litres de
biodièsel i va suposar un estalvi en emissions de CO2 de 6944,31 kg. A més,
amb aquesta recollida es van poder estalviar 12.987,45 euros en depuració
d‟aigua. Es calcula que per cada litre d‟oli que s‟aboca a l‟aigüera, es
contaminen mil litres d‟aigua. Per tant, segons aquestes xifres, gràcies al
projecte es va evitar la contaminació de 5.301.000 litres d‟aigua.
Nou Verd és una cooperativa d‟iniciativa social, reconeguda com a Centre
Especial de Treball per la Generalitat de Catalunya, objectiu de la qual és oferir
oportunitats laborals i formatives a persones amb discapacitat, especialment
amb diagnòstic de salut mental, mitjançant la gestió de serveis i activitats
productives, en el marc d‟un acompanyament sociolaboral personalitzat i en
xarxa amb altres agents socials i econòmics del territori.

La campanya contra el malbaratament alimentari ’Som gent de profit’ al
mercat i a les escoles
22-02-2015
Tot just finalitzada la campanya ’Som gent de profit’ contra el malbaratament
alimentari als bars i restaurants de la vila, la setmana vinent la campanya es
trasllada a les escoles i al mercat, per tal d‟apropar-la a la ciutadania.
Aquesta nova acció consistirà en la col·locació de punts informatius en què
s‟explicarà i es donarà consells, receptes i moltes idees per aprofitar el menjar i
viure de forma mes sostenible, una informació que es recull de forma molt
amena i detallada al web de la Generalitat www.somgentdeprofit.cat
Es tracta d‟una campanya de sensibilització que duen a terme les regidories
de Medi Ambient i d’Acció Social de l’Ajuntament en col·laboració amb la
campanya endegada per la Generalitat de Catalunya, l‟Ajuntament de
Barcelona i l‟Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta fase d‟informació a la
ciutadania es farà per mitjà del Servei d‟Educació Ambiental de
la Mancomunitat en col·laboració amb l‟Ajuntament.

Aquests són els punts on s’ubicaran:
Dimarts 24 de febrer: Escola El Carme, de 16:45 h a
17:15h
Dimecres 25 de febrer: Escola La Pau: d‟14:45 h a
17:00
h
Dijous 26 de febrer: Al mercat de Sant Sadurní, de 9:30
h
a
14:00
h.
Dilluns 2 de març: davant del CAP de 8:45 h a 17:00 h

Cada any es malbaraten 262.000 tones d’aliments
A Catalunya es malbaraten cada any 262.000 tones d‟aliments. Això suposa
que cada català malbarata 35 quilos de menjar anualment, fet que significa una
pèrdua de 112€ per persona i any. Les activitats relacionades amb el comerç i
l‟hostaleria representen el 42% del menjar malbaratat.
Per això des de les administracions públiques s‟ha començat a treballar de
forma transversal en campanyes de conscienciació, destinades tant de la
ciutadania per l‟ús del menjar a les seves llars com as sectors de productors i
fabricants, restauració i càtering i de distribució i comercialització.
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Els Ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, Santa
Margarida i els Monjos, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona,
Subirats i Torrelavit, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i
Enoturisme Penedès, posen en marxa aquest mes de març el cicle ’Rius amb
Vida al Penedès‟, un conjunt d‟activitats que es van iniciar l‟any passat amb
l‟objectiu de donar vida als rius penedesencs, recuperar-los com a espais de
gaudi i propulsar-los com a actiu turístic.
La primera de les activitats serà una sortida per presentar el Projecte de
millora de punts de cria d’amfibis al Parc del Foix, una activitat familiar que
es durà a terme el dissabte 28 de març, a partir de les 10 del matí, amb punt
de sortida al Centre d‟Informació del Parc del Foix al Castell de Penyafort
(Santa Margarida i els Monjos).
La segona activitat , també dirigida a un públic familiar i a la ciutadania en
general, serà la passejada guiada ’Un mosaic d’ecosistemes: vinyes i
sembrats, el Bosc de Ribera i la Brolla Arbrada’, el diumenge 10 de maig a
les 11 del matí. El punt de trobada serà l‟aparcament del darrere del Complex
Aquàtic, a Vilafranca del Penedès.

En aquesta segona edició del projecte, i per posar l‟èmfasi en la bellesa dels
paisatges penedesencs, s‟ha organitzat el ’Concurs de Fotografia
immortalitza el camí del Riu’, un concurs de fotografia i dibuix del MedionaRiudebitlles, Anoia i Lavernó, en què s‟hi pot participar en 5 categories, de 6 a
16 anys. Es tracta d‟una activitat dirigida a l‟alumnat de primària i secundària i a
un públic familiar.

I el diumenge 8 de novembre, a les 11 del matí al Casal de Cultura de
Torrelavit es podrà dur a terme un Taller pràctic de fotografia de natura. El
mateix diumenge es lliuraran els premis del concurs.
Podeu
obtenir
més
a molidelfoix@smmonjos.cat a mediambient@vilafranca.org i
awww.camidelriu.cat

informació

El camí del Riu: un projecte supramunicipal
L‟any passat es va dur a terme la primera edició d‟aquest cicle d‟activitats,
arran de la presentació el mes de març del projecte ‟El camí del riu‟, nascut
d‟un compromís polític de l‟any 2008 i que vertebra de manera supramunicipal
els rius Mediona-Bitlles, el Lavernó i l‟Anoia al llarg dels municipis de Sant
Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, Sant Sadurní d‟Anoia i
Subirats, als quals es va afegir el projecte Molí del Foix de l‟Ajuntament dels
Monjos i el projecte de la Riera de Llitrà, de l‟Ajuntament de Vilafranca, un
projecte ambiciós que té per objectiu posar en valor el patrimoni natural fluvial
d‟aquests municipis.
I és que en els darrers anys des dels diversos ajuntaments s‟ha treballat
intensament per netejar els rius i dignificar-ne els entorns, amb un important
esforç en l‟aposta pel medi ambient i per donar a conèixer el potencial turístic
del Penedès, sempre apostant per un turisme sostenible.

Es presenta el nou camió d’extinció d’incendis de l’ADF Sant Sadurní
22-03-2015

Aquest diumenge al migdia s‟ha presentat a la plaça de l‟Ajuntament el nou
camió d’extinció d’incendis de l‟ADF Sant Sadurní, que pot portar 3.500
litres d‟aigua i que se sumarà al parc de vehicles de què ja disposen aquesta
Associació de Defensa Forestal.L’Ajuntament de Sant Sadurní ha signat un
conveni amb l’ADF per fer front a l’adquisició d’aquest camió, que prové
d‟una subhasta pública de la província d‟Osca, on els ADF Sant Sadurní van
guanyar el concurs d‟adquisició on s‟havien presentat.

A la presentació hi han pres part l‟alcaldessa de la vila, Maria Rosell, el regidor
de Medi Ambient i president de l‟ADF Sant Sadurní, Albert Prat, acompanyats

per altres regidors del consistori, i membres de l’ADF de Sant Sadurní,
Subirats, Avinyonet i Sant Martí Sarroca, en representació de la
comarca, que han vingut amb un dels vehicles equipats com a centre de
comunicacions.

L‟Alcaldessa s‟ha mostrat molt satisfeta pel fet de poder presentar
conjuntament amb l‟ADF una eina que permetrà vetllar millor pels boscos de la
zona i ha agraït la presència de les diferents ADF de la comarca: “Tots sabem
l’important que és la preservació i millora del medi natural del municipi i de la
comarca i és fonamental que treballem junts pels mateixos objectius. No cal dir
que sempre hem col•laborat amb els ADF i amb la resta d’entitats de la vila, i
que els agraïm sincerament la seva tasca altruista de defensa del medi, posant
la seva vida en situacions que a vegades poden resultar complicades. El
material s’ha d’anar renovant i a vegades és difícil ja que el cost és elevat, però
amb la col•laboració de tots això ha estat possible”

El camió més gran del parc mòbil
Tal i com ha explicat el cap d‟operacions de l‟ADF Sant Sadurní, xavi Xorto, es
tracta d‟un camió que pertanyia als bombers de Benabarre (Osca), que estava
plenament operatiu, i que des de l‟ADF s‟ha pintat de groc per adaptar-lo a les
necessitats de la comarca. Amb els seu dipòsit de 3.500 litres serà el camió
més gran del parc mòbil de Sant Sadurní, seguit per un camió més petit que pot
portar fins a 2000 litres d‟aigua i un vehicle de primera intervenció amb
capacitat per traslladar 500 litres d‟aigua, a banda d‟un vehicle tot terreny
destinat al transport de personal. Pel que fa als recursos humans, compten
amb una quinzena de voluntaris fixos, als quals se sumen altres voluntaris
esporàdics en cas d‟incendi.
Xorto explicava que els ADF vetllen per prevenir i extingir incendis només
forestals: “Els ADF som cossos formats per voluntaris que fem feines de
prevenció d’incendis forestals i feines d’extinció, ajudant el cos de Bombers,
sempre sota les ordres de bombers. Estem agrupats a nivell comarcal en una
federació que agrupa la totalitat de les ADF de l’Alt Penedès, Baix Penedès i
Garraf; en total som 27 ADF de diferents municipis, tenim un centre
d’operacions per ràdio ubicat a Vilafranca i estem coordinats amb ells, per la
qual cosa en qualsevol moment podem mobilitzar els recursos d’un poble cap a
un altre. En l’àmbit de la federació de les tres comarques hi ha 118 vehicles
d’extinció i estem parlant de més de 550 voluntaris”

El nou camió d‟extinció d‟incendis ha estat la joguina dels menuts de la vila,
que han aprofitat per sentir-se forestals durant una estona.

Horari d’estiu a la Deixalleria Municipal a partir del 29 de març
26-03-2015

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 16 a 18h obrirà de 17 a 19h, a excepció
els dijous que s‟obre de 14 a 18h tot l‟any.
Per tant els horaris de la deixalleria a partir de diumenge 29 de març seran:
Matí: 9,30 a 13 hores
Tarda: 17 a 19 hores (dijous 14 a 18 hores)
Per qualsevol dubte podeu trucar al telèfon de la deixalleria: 93 818 31 89
Sessió informativa sobre el nou model de gestió de residus d’aparells
electrònics
i
electrodomèstics
08-04-2015

El Servei de Medi Ambient informa als distribuïdors d’aparells electrònics
i electrodomèstics de Sant Sadurní que el passat 21 de febrer es va publicar
el nou Real Decret 110/2015 sobre Residus d’aparells elèctrics i
electrònics (RAEE). Aquest decret, que instaura un nou model de gestió de
RAEE, defineix de forma detallada les obligacions de tots els agents implicats
en la cadena de gestió de RAEE: productors d‟electrodomèstics (fabricants i
importadors) i distribuïdors d‟electrodomèstics, gestors de residus, sistemes
integrats de gestió i ens locals.
Amb la finalitat de donar a conèixer als diferents agents implicats les seves
obligacions en relació a aquest nou decret, l’Agència de Residus de
Catalunya organitza sessions informatives amb l‟objectiu de clarificar el nou
model de gestió, atendre les consultes i recollir les aportacions dels assistents
afectats per aquesta normativa.
La propera jornada per a distribuïdors es farà el dimecres 15 d’abril al
Cosmocaixa de Barcelona. L‟assistència és gratuïta i requereix inscripció
prèvia. En aquestenllaç podeu consultar el programa i obtenir el formulari
d‟inscripció.

Sant Sadurní rep el tren commemoratiu del 150è aniversari del ferrocarril
Tarragona-Martorell
20-04-2015

Diumenge a la tarda l‟Alcaldessa de Sant Sadurní i diversos regidors de
l‟Ajuntament, acompanyats de representants de Renfe, de l‟Escola Municipal de
Música i de ciutadans de la vila, van rebre el tren commemoratiu del 150è
aniversari del ferrocarril Tarragona-Martorell.
Un representant de la comissió organitzadora va presentar el llibre
commemoratiu dels 150 anys i l‟alcaldessa de la vila, Maria Rosell, va aprofitar
per reclamar millores i l‟impuls de la línia R4, amb major freqüència de trens i
condicionament de l‟estació amb l‟eliminació de barreres arquitectòniques.

Abans de la descoberta de la placa commemorativa, l’Escola Municipal de
Música va
interpretar
una
peça
composta
pel
músic Carles
Sanz expressament per a cada estació on parava el tren commemoratiu, que
va iniciar el seu trajecte al matí a Tarragona.
Les tasques de recerca històrica i la organització de la celebració les han dut a
terme una dotzena d‟entitats, entre les quals l’Institut d’Estudis
Penedesencs, juntament amb un gran nombre de col·laboradors.

Entrada gratuïta al CIC Fassina el diumenge 17, pel Dia Internacional dels
museus
12-05-2015

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el diumenge 17 de maig,
el Centre d’Interpretació del Cava CIC-Fassina obrirà les seves portes de
forma gratuïta, en dues visites a les 11 del matí i a dos quarts d‟1 del migdia.
També es convidarà els visitants a una copa de cava Celler Vell.

Per inscriure‟s es pot trucar a l‟Oficina de Turisme, al 93 891 31 88 o
aturisme@santsadurni.cat.
El Dia Internacional dels Museus, que se celebra des de 1977 cada 18 de
maig i enguany es presenta amb el tema ’Museus per a una societat
sostenible’.
Aquest és el text que s‟ha publicat al web del Consell Internacional de
Museus (ICOM), que organitza aquest esdeveniment mundial des dels seus
inicis:
“En el present, la humanitat ha d‟adoptar mitjans de vida i desenvolupament
compatibles amb els límits de la naturalesa. La transició cap a un tipus de
societat sostenible passa per la invenció de nous mètodes de pensament i
acció. Promotors del desenvolupament sostenible i autèntics laboratoris de
pràctiques exemplars, els museus juguen un paper essencial en aquesta
transició i han de consolidar la seva posició i fer sentir la seva veu en aquest
context.
El tema Museus per a una societat sostenible reconeix el paper dels museus
per conscienciar el públic en la necessitat d‟una societat menys malbaratadora,
més solidària i que aprofiti els recursos d‟una manera més respectuosa amb els
sistemes biològics.
Aplicant aquest concepte de societat sostenible als museus, el tema del Dia
Internacional dels Museus pretén fomentar en tota la societat una major
conscienciació al voltant de les repercussions actuals de l‟acció de l‟home al
nostre planeta i de les necessitats imperatives de canviar el model econòmic i
social.
Podeu consultar en aquest enllaç l’agenda proposada al web de la
Generalitat

Alumnes d’El Carme triomfen amb el seu projecte de potabilització de les
fonts de Sant Sadurní
12-05-2015

Un grup de quatre alumnes de 1r d’ESO que cursen l‟assignatura
d‟emprenedoria de l‟escola El Carme, acompanyats per la seva tutora, han
quedat en tercer lloc al Concurs d’emprenedoria que organitza la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya amb l‟objectiu de fomentar l‟emprenedoria

entre els joves per mitjà de projectes que millorin la vida de la ciutat on viuen. I
el mèrit és encara més gran si tenim en compte que els 48 treballs que optaven
al concurs eren d‟alumnes de 4t d‟ESO que presentaven els seus treballs de
recerca, i que els joves sadurninencs eren els únics de 1r d‟ESO.

El projecte que van presentar consisteix en un sistema de potabilització i
manteniment de les fonts del municipi, col·locant un petit dipòsit al costat de
la font que filtri i depuri l‟aigua, amb la finalitat que la ciutadania pugui tornar a
consumir aigua de les fonts, alhora de contribuir al foment de les rutes
saludables de Sant Sadurní. Per dissenyar el projecte els joves van comptar
amb el suport dels tècnics de Medi Ambient i Salut de l’Ajuntament i van
escollir com a punt de partida la font de Cal Mota, l‟aigua de la qual conté un
elevat nivell de nitrats que a mig termini són nocius per la salut i perquè la gent
beu aigua d‟aquesta font malgrat els advertiments del servei de Salut. A més a
més aquesta font és d‟aigua de mina, és a dir que el fons de l‟aqüífer ja disposa
d‟una capa impermeable construïda, a diferència de les fonts naturals.
Pocs dies abans de la presentació els joves van anar a veure l‟alcaldessa de la
vila, Maria Rosell, per demanar-li consentiment per tirar endavant el projecte i,
cas que prosperés, finançament per dur-lo a terme, comprometent-se a fer el
manteniment de la qualitat de l‟aigua des de l‟escola. L‟alcaldessa es va
mostrar encantada amb la iniciativa, es va comprometre a consultar-ho amb
l‟equip de govern, avançant-los que la trobava una idea molt bona i oferint-los
consells i idees per millorar-la. Rosell els va esperonar a continuar treballant
com fins ara i a no cansar-se mai de lluitar pels seus somnis.

Felicitacions
El projecte de potabilització i manteniment de les fonts de Sant Sadurní va
impressionar el jurat del concurs, el qual va felicitar els nois i noies per la idea,
per la feina feta i per la forma de presentar-la.
La tutora dels alumnes, Montse Vilella, va agrair l‟ajuda que els serveis de
Medi Ambient i Salut van oferir als joves en el procés de desenvolupament de
la idea, així com l‟atenció de l‟alcaldessa.
L‟Ajuntament de sant Sadurní felicita sincerament els joves i la seva tutora, per
l‟entusiasme i la capacitat de treball.

Recollida de
13-05-2015
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Recollir 50 litres de llet és el repte que, fins al 16 de maig, s‟ha proposat
el servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Sadurní per mitjà
del Mercat d’intercanvi de la Deixalleria Municipal, donada la manca
d‟aquest aliment de primera necessitat, sobretot per als infants, al rebost de
Càritas Sant Sadurní.
Per això des de Medi Ambient es demana que qui es vulgui desprendre d‟algun
objecte i pensi que algú el pot aprofitar, no dubti a portar-lo al mercat
d‟intercanvi de la deixalleria i qui necessiti algun dels objectes que hi ha
exposats, ho pot intercanviar per llet. Evidentment, qui ho desitgi també pot
portar la llet a la Deixalleria sense emportar-se res a canvi.

El Mercat d’intercanvi de la Deixalleria municipal es va posar en
funcionament a partir d‟una acció puntual el mes de novembre de 2013, durant
la celebració del dia temàtic de la Reutilització, i ha tingut continuïtat durant tot
aquest temps, a mans d‟una educadora ambiental. La deixalleria té un espai
d‟exposició de tots aquells objectes, no electrònics, que estan en bon estat,
prèvia autorització per reutilitzar-ho de les persones que els han portat. Les
persones que estan interessades en adquirir algun dels objectes han de lliurar
a canvi aliments destinats a Càritas Sant Sadurní, preferentment esmorzars
infantils. Durant aquests dies l‟aliment que es demana és la llet.
El Mercat d‟Intercanvi ha posat en marxa una pàgina de Facebook on
s‟informa de les novetats i dels objectes que es poden intercanviar

Caminada popular pels voltants del llac de Can Codorniu i l’ermita
d’Espiells
02-06-2015

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Salut de les Dones, el Dia
Mundial del Medi Ambient i el Dia Mundial sense Tabac, les regidories de
Medi Ambient, Salut, Esports i Igualtat van organitzar per diumenge passat una
caminada popular pels voltants del llac de Can Codorniu i l‟Ermita d‟Espiells, on
hi van participar una trentena de persones.
La caminada va sortir a les 9 del matí, i durant el recorregut el Servei d‟Esports
de l‟Ajuntament va explicar els beneficis per la salut de caminar, es van fer
diverses parades per aprofundir en la flora i la fauna de la zona a càrrec del
naturalista i ornitòleg Xavier Bayer. I després d‟esmorzar en un dels meandres
del riu Anoia, l‟historiador Lluís Mulet va fer una mica d‟història de l‟Ermita
d‟Espiells i de la Necròpolis.
Podeu veure més fotos al Flickr de l’Ajuntament.

26a Paella d’Adema
El mateix diumenge Adema celebrava la seva paella popular. La regidoria de
Medi Ambient de l‟Ajuntament va lliurar una placa commemorativa al president
de l‟entitat, Rafael Jariod, com a felicitació pels 25 anys de constitució de
l‟entitat ecologista.

Es presenta ’Rius inclusius’, un projecte de recuperació social,
econòmica i mediambiental
03-06-2015

Els Ajuntaments participants en el projecte El camí del riu de recuperació de
l‟entorn fluvial del Mediona Bitlles, el Lavernó i l’Anoia van presentar aquest
dimarts una nova iniciativa per impulsar una brigada intermunicipal que
durant sis mesos realitzarà tasques de millora en diversos espais naturals. Els
municipis de Sant Sadurní, Torrelavit, Sant Pere, Sant Quintí i
Subirats duran a terme uns plans d‟‟ocupació amb el suport de la Diputació de
Barcelona i la Mancomunitat de municipis de l’Alt Penedès, i coordinats per
la cooperativa Nou Set, crearan cinc llocs de feina per a persones amb risc
d‟exclusió social.
Ramon Riera, alcalde de Torrelavit i Diputat provincial, acompanyat per
representants dels Ajuntaments participants, entre ells la regidora d‟‟Acció
Social de Sant Sadurní, Àngels Canals, van destacar la voluntat de generar a
través d‟aquest projecte activitat econòmica i ocupació. Tots ells van subratllar
la importància de recuperar l‟entorn del riu com a motor de dinamització.
Canals va incidir en el valor afegit que aportava aquesta aposta “inclusiva” amb
l‟impuls d‟una brigada que “obre la porta del mercat laboral a persones
aturades i en una situació delicada”.
Juli Silvestre, gerent de la cooperativa Nou Set que farà seguiment del
projecte, amb la coordinació tècnica i política dels Ajuntaments, va assenyalar
que a banda de la tasca habitual de desbrossament de molts espais verds, es
realitzaran sessions formatives i d‟aprenentatge per tal que la brigada pugui dur
a terme treballs amb pedra o fusta, donant major visibilitat a l‟acció realitzada i
que perduri en el temps

L‟objectiu és que la iniciativa aconsegueixi nous fons per tal de garantir una
segona fase de sis mesos i consolidar posteriorment aquesta iniciativa. A finals
d‟‟aquest mes de juny està previst que aquesta brigada intermunicipal comenci
els seus treballs. A Sant Sadurní, el pla d‟actuació es centrarà especialment en
la millora de l‟entorn de Can Mas de la Riera. L‟aposta compta amb un
pressupost global que ronda els 80.000 euros i que inclou els contractes de
treball, així com les eines, material i ús dels vehicles.
A la conclusió de l‟acte, els representants polítics i els mitjans de comunicació
presents a la roda de premsa, celebrada precisament a Can Mas de la Riera,
van plantar un xiprer a l‟entrada del camí que dóna accés a l‟equipament
municipal.

El bus urbà modifica el seu recorregut fins passat el Cavatast
30/09/2015
El bus urbà veurà modificat aquesta setmana i fins dimarts 6 d’octubre el
seu recorregut, ja que la Rambla Generalitat està tallada pel Cavatast
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.

Dilluns comencen les obres per instal·lar una bàscula a la Deixalleria
01/10/2015
Suposarà una restricció de la rebuda de residus del 5 al 26 d'octubre
Del 5 al 26 d'octubre es duran a terme a la Deixalleria municipal les obres
d'instal·lació d'una bàscula a l'entrada principal del recinte, les quals
modificaran el funcionament habitual del servei, atès que s'habilitarà una
entrada secundària però es restringirà la quantitat de deixalles que s'hi
pot dipositar.
Per aquest motiu, des del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant
Sadurní es demana a la ciutadania de Sant Sadurní i especialment a comerços
i constructores que durant aquests dies utilitzin el servei de la deixalleria només
si és indispensable.
Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb el Servei de
Medi Ambient, al telèfon 93 818 37 22 o mediambient@santsadurni.cat o
directament amb la Deixalleria, on l'educadora ambiental ajudarà els usuaris en
tot el possible, telèfon 93 818 31 89

Es reprèn el trajecte fins a Espiells del bus urbà
05/10/2015

Com cada any, amb l’inici del curs es reprèn el trajecte fins a Espiells
del Bus urbà, que durant les vacances de l’Escola de Viticultura d’Espiells
deixa d’oferir el servei en aquest tram. Així, a partir de dilluns el bus anirà
i tornarà dues vegades al dia fins a aquest agregat rural de Sant Sadurní,
coincidint amb els horaris de l’escola.
L‟Ajuntament de Sant Sadurní i l‟Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
tenen col·laboració per finançar el servei de bus urbà que permet als estudiants
de l‟Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Formosa, ubicada a la
barriada d‟Espiells, desplaçar-se des del servei de RENFE de Sant Sadurní a
Espiells gratuïtament.
El bus urbà va dues vegades al dia cap a Espiells, només els dies lectius. Surt
de la RENFE a primera hora del matí -a dos quarts de vuit- i al migdia– a les
dues menys deu- i fa també dos viatges de tornada. Les expedicions a Espiells
s‟aturen a totes les parades fins a la Rambla Generalitat -a la parada de la
Plaça Pau Casals- i a partir d‟allà el trajecte és directe fins a Espiells, passant
per Can Catassús, on para si fa falta. Els alumnes de l‟escola de viticultura
poden pujar gratuïtament al bus ensenyant el carnet d‟estudiant.

'A la vila en bicicleta. Tria. Canvia. Combina'
09/10/2015
'Tria. Cambia. Combina' Aquest és el nou eslògan de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura 2015 que se celebra del 10 al 18 d'octubre, i a
la qual se sumen per setzè any la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament i
Som Sant Sadurní amb la campanya 'A la vila en bicicleta'. Una campanya en
favor de la vida saludable a la qual també s'hi han sumat les regidories de
Benestar Social i Salut i nous establiments locals, fet que ha permès ampliar
les activitats que s‟oferiran al llarg del matí del dissabte 17 d‟octubre,
englobades en l‟àmbit de la salut i la mobilitat i que conviden a l‟activitat física i
a conèixer l‟entorn paisatgístic i urbà del municipi.
El dissabte 17 entre les 10 del matí i les 2 del migdia es podrà prendre part
al Circuit Vial, que enguany consolida el seu emplaçament al Parc Lluís
Companys, al Gat Cendrer de Sant Sadurní. Com ja és habitual el circuit es pot
fer amb qualsevol mitjà de transport amb rodes i sense motor i també en cadira
de rodes per aquells que vulguin conèixer la problemàtica de les persones amb
mobilitat reduïda.
Paral·lelament, i, des del mateix aparcament, sortiran 5 grups que faran rutes
diferents fent trekking, corrent o en bicicleta, a més d'una ruta canina,
introduïda l‟any anterior per als que volen anar acompanyats de la seva
mascota. Cada ruta estarà dirigida per una entitat de la vila que conduirà el
grup de participants. Paral·lelament, hi haurà una cinquena ruta per a la gent
gran, que enguany serà una ruta de „Nordic walking‟ conduïda per l‟empresa la
Dragonera.
La inscripció a les rutes es pot fer fins al 15 d’octubre a la
pàginawww.somsantsadurni.com i també als establiments Tallers Domingo,
Esports Solà i Tot Sport. Com a excepció, la inscripció a la Ruta de la Gent
Gran es farà únicament al Casal d‟Avis municipal del Passeig Can Ferrer .
Col·laboren en aquesta activitat les entitats BTT País del Cava, Sansa sua...tot,
Trekking Sant Sadurní i el Departament de Benestar i Salut de l‟Ajuntament
local.
A la vila en bicicleta compta també amb la col·laboració de la Policia Local, les
escoles de la vila, Qui té a qui i Adema, a més de les fruiteries Xarcuteria
Fruiteria Rovira, Fruites, Verdures Noya i Arrels que oferiran peces de fruita per
a tots els participants a les rutes.

Com ha es va fer l‟any anterior, la jornada comptarà amb algunes activitats
complementàries a les rutes i el circuit vial, vinculades a l‟esport i la salut, com
ara un taller infantil per pintar „Equipa la teva bicicleta‟.Com ja és habitual, entre
els participants es sortejaran 2 bicicletes i material esportiu i per a mascotes.
Els guanyadors hauran d‟estar presents en el moment del sorteig per tal de
recollir el premi. Col·laboren en els premis Tallers Domingo, Esports Solà, Tot
Sport i Botiga del Xavi.
Sorteig de Bicicletes
A la Vila en Bicicleta 2015 manté a més el sorteig de bicicletes com a
campanya de fidelització vinculada directament a les compres fetes amb la
targeta client del comerç local. Totes les compres fetes amb la targeta client de
Som Sant Sadurní entraran automàticament en el sorteig de 4 bicicletes fins el
dia 15 d‟octubre. El sorteig es farà a la seu de Som Sant Sadurní el dia 16
d‟octubre i es trucarà als guanyadors perquè recullin el premi el dissabte 17
d‟octubre al Parc Lluís Companys les 13h durant la celebració de la jornada de
la mobilitat. Més informació awww.somsantsadurni.com

Riu inclusiu
14/10/2015

Una brigada intermunicipal de caire social treballa per millorar espais naturals
La brigada intermunicipal del projecte Riu inclusiu, en què hi prenen part
els Ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia, Torrelavit, Sant Pere de
Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona i Subirats, està treballant des de fa
unes setmanes en un programa d‟actuacions a la capital del cava dirigides a
millorar diversos espais naturals del municipi.

En concret l‟actuació s‟ha centrat en La Timba i el Parc del Lavernó, la passera
del riu Anoia, la Miranda d‟Espiells i la riera del Lavernó. Aquesta brigada, que
ocupa dues persones de Sant Sadurní, compta amb la coordinació de la
cooperativa Nou Set, la supervisió dels serveis tècnics dels Ajuntaments i el
suport de la Diputació de Barcelona.

Durant prop d‟un mes i mig els membres integrants d‟aquesta brigada centren
els seus esforços principalment en el desbrossament, recollida de residus, la
millora dels accessos i dels elements urbanístics, així com a la col·locació de
senyals, entre d‟altres. Les setmanes de treball es combinen també amb
mòduls formatius i de millora de les habilitats i aptituds dels participants.
Aquesta iniciativa, que afavoreix la inserció laboral de persones en perill
d‟exclusió social, suposarà per a Sant Sadurní més de 1200 hores dedicades a
l‟arranjament d‟espais verds urbans. L‟equip de treball consta de cinc persones,
a més d‟un coordinador, tres vehicles i dues desbrossadores.
El projecte es prolongarà fins a mitjans de desembre, però la intenció dels
Ajuntaments participants és la de prorrogar mig any més aquesta iniciativa
social i mediambiental. Sant Sadurní és el municipi que lidera aquesta brigada
intermunicipal, havent fet una aportació el doble que la resta de pobles que hi
prenen part.
Un equip de TV3 es va interessar pel projecte. Al següent enllaç podeu veure
el reportatge televisiu

Festa de la mobilitat sostenible i segura
20/10/2015

La regidoria de Medi Ambient i Som Sant Sadurní organitzen un gran matí al
Parc Lluís Companys amb el suport d'entitats i establiments col.laboradors
En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2015 que
enguany s´ha celebrat del 10 al 18 d´octubre amb l´eslògan ‘Tria. Canvia.
Combina´, la regidoria de Medi Ambient i l´entitat SOM Sant Sadurní, amb
el suport de la Regidora de Benestar Social, Igualtat, Salut, Educació i
Consum, van celebrar una nova edició del Circuit Vial i les Rutes
saludables per la Capital del Cava. La jornada celebrada el passat
dissabte 17 d´octubre consolida el seu emplaçament al Parc Lluís
Companys.
A partir de les 10 del matí els participants a les rutes van iniciar el seu
recorregut. En total la jornada va comptar amb un centenar de participants que
es van engrescar a fer les rutes a peu, corrent, en bicicleta o acompanyats de
la seva mascota. Les rutes van comptar amb la col·laboració de Trekking Sant
Sadurní, BTT País del Cava i Sansa sua…tot que van conduir els grups
participants.
A l‟arribada els participants van poder recuperar forces amb un tast de fruita i
sucs gentilesa de les botigues Arrel, Fruites i Verdures Noya i Pròxim Rovira i,
tastar el circuit vial preparat per la policia local de la vila, circuit que podien fer
amb bicicleta, tàndem, i cadires de rodes, cedides per l‟escola Jacint
Verdaguer, per acostar-se a les persones amb mobilitat reduïda.
Durant la jornada els més petits també van poder jugar a bàsquet en un
inflable gegant cedit per la Diputació per a la jornada i també fer el taller „Pinta
la teva bicicleta‟. La jornada va comptar amb la col·laboració de les entitats
Adema i Qui té a qui.
El regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas i el president de Som Sant Sadurní,
Joan Carles Martín, van agrair la participació dels assistents i la necessitat de
promoure una mobilitat més sostenible i saludable per a tothom. Tot seguit es
va procedir al sorteig entre tots els participants de dues bicicletes i diferent
material esportiu gentilesa de les botigues Esports Solà, Tallers Domingo i Tot
Sport. Sisternas i Martín van ser els encarregats de lliurar els premis. També es
van repartir les bicicletes sortejades dins la campanya „A la vila en bicicleta‟
entre les 3116 compres fetes amb la targeta client del dia 5 fins el 15 d‟octubre.

Rius amb vida al Penedès: Taller i Concurs de fotografia
31/10/2015
Diumenge 8 de novembre, a les 11 del matí, al Casal de Cultura de Torrelavit:
Taller pràctic de fotografia de natura (Es recomana dur càmera de fotos) i
lliurament dels premis del Concurs de fotografia 'Immortalitza el Camí del Riu'.
Hi haurà obsequis per a tots i un refrigeri. Entre tots els assistents es sortejarà
l'Smartbox corresponent al premi d'una de les categories del concurs que ha
quedat deserta.

Cicle 'Rius amb vida al Penedès'
Els Ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, Santa
Margarida i els Monjos, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona,
Subirats i Torrelavit,amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i
Enoturisme Penedès, van posar en marxa el mes de març passat el
cicle ’Rius amb Vida al Penedès’, un conjunt d‟activitats que ja s'havien iniciat
el 2014 amb l‟objectiu de donar vida als rius penedesencs, recuperar-los com a
espais de gaudi i propulsar-los com a actiu turístic.
La primera de les activitats va ser una sortida per presentar el Projecte de
millora de punts de cria d‟amfibis al Parc del Foix; la segona la passejada
guiada pel Penedès 'Un mosaic d‟ecosistemes: vinyes i sembrats, el Bosc de
Ribera i la Brolla Arbrada‟; també per posar l‟èmfasi en la bellesa dels
paisatges penedesencs es va organitzar
el ‟Concurs de Fotografia
immortalitza el camí del Riu', dirigit a l‟alumnat de primària i secundària i a un
públic familiar.
La darrera de les activitats, a banda del lliurament de premis del concurs, serà
el diumenge 8 de novembre, a les 11 del matí al Casal de Cultura de Torrelavit i
consistirà en un Taller pràctic de fotografia de natura.
Podeu obtenir més informació a www.elcamidelriu.cat
El camí del Riu: un projecte supramunicipal
L‟any 2014 es va dur a terme la primera edició d‟aquest cicle d‟activitats, arran
de la presentació el mes de març del projecte ‟El camí del riu‟, nascut d‟un
compromís polític de l‟any 2008 i que vertebra de manera supramunicipal els
rius Mediona-Bitlles, el Lavernó i l‟Anoia al llarg dels municipis de Sant Quintí
de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, Sant Sadurní d‟Anoia i
Subirats, als quals es va afegir el projecte Molí del Foix de l‟Ajuntament dels
Monjos i el projecte de la Riera de Llitrà, de l‟Ajuntament de Vilafranca, un
projecte ambiciós que té per objectiu posar en valor el patrimoni natural fluvial
d‟aquests municipis.
I és que en els darrers anys des dels diversos ajuntaments s‟ha treballat
intensament per netejar els rius i dignificar-ne els entorns, amb un important
esforç en l‟aposta pel medi ambient i per donar a conèixer el potencial turístic
del Penedès, sempre apostant per un turisme sostenible.

Finalitza l'arranjament del camí sota el Riu Avernó
06/11/2015
És una de les actuacions del Projecte Riu Inclusiu, que acabarà a mitjans de
desembre

La brigada intermunicipal del projecte Riu inclusiu, en què hi prenen part
els Ajuntaments de Sant Sadurní d‟Anoia, Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles,
Sant Quintí de Mediona i Subirats, ha finalitzat aquests dies l'arranjament del
camí sota el Riu Avernó, una de les actuacions a la capital del cava dirigides a
millorar diversos espais naturals del municipi.
En concret l‟actuació s‟ha centrat en La Timba i el Parc del Lavernó, la passera
del riu Anoia, la Miranda d‟Espiells i la riera del Lavernó. Aquesta brigada, que
ocupa dues persones de Sant Sadurní, compta amb la coordinació de la
cooperativa Nou Set, la supervisió dels serveis tècnics dels Ajuntaments i el
suport de la Diputació de Barcelona.
Durant prop d‟un mes i mig els membres integrants d‟aquesta brigada han
cetrat els seus esforços principalment en el desbrossament, recollida de
residus, la millora dels accessos i dels elements urbanístics, així com a la
col·locació de senyals, entre d‟altres. Les setmanes de treball es combinen
també amb mòduls formatius i de millora de les habilitats i aptituds dels
participants. Aquesta iniciativa, que afavoreix la inserció laboral de persones en
perill d‟exclusió social, suposarà per a Sant Sadurní més de 1200 hores

dedicades a l‟arranjament d‟espais verds urbans. L‟equip de treball consta de
cinc persones, a més d‟un coordinador, tres vehicles i dues desbrossadores.
El projecte es prolongarà fins a mitjans de desembre.

Horari d´hivern a la Deixalleria Municipal
10/11/2015
Des d'aquest dilluns, 9 de novembre, la Deixalleria Municipal de Sant
Sadurní obrirà en horari d'hivern i avançarà 1 hora l'obertura i el tancament.
Així el nou horari serà:
De Dilluns a dissabtes
De 9:30 a 13h
De 16 a 18h (Dijous de 14 a 18h)
Per qualsevol dubte podeu trucar al telèfon de la deixalleria: 93 818 31 89

La Deixalleria se suma al Gran Recapte d'Aliments
25/11/2015
Els dies 27 i 28 al Mercat d'Intercanvi de la Deixalleria
Els propers divendres 27 i dissabte 28 de novembre la Deixalleria
Municipal, per mitjà del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant
Sadurní, reforça el seu Mercat d'Intercanvi i se suma al Gran
Recapte d'Aliments, una iniciativa que per setè any consecutiu suma esforços
contra la pobresa, recollint aliments bàsics per aconseguir que les persones
més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària, a banda de donar a
conèixer la situació que travessa un grup de persones cada vegada més gran.
La campanya la duen a terme simultàniament els quatre Bancs d'Aliments de
Catalunya.
Per aquest motiu divendres i dissabte, de 10 a 13h, les persones que ho
vulguin podran portar aliments a la deixalleria i intercanviar-los, si ho volen, per
algun dels objectes que hi ha exposats. Des del Banc d'Aliments es demana
sobretot arròs, farina, cereals, cacau en pols, conserves, tomàquet fregit, caldo
i pasta de sopa, que són els productes que més falta fan. També es pot
aprofitar el cap de setmana per portar a la deixalleria aquelles andròmines que
no es necessitin i que estiguin en bon estat.
El Mercat d’intercanvi de la Deixalleria municipal es va posar en
funcionament a partir d‟una acció puntual el mes de novembre de 2013, durant
la celebració del dia temàtic de la Reutilització, i ha tingut continuïtat durant tot
aquest temps, a mans d‟una educadora ambiental. La deixalleria té un espai
d‟exposició de tots aquells objectes, no electrònics, que estan en bon estat,
prèvia autorització per reutilitzar-ho de les persones que els han portat. Disposa

d'una pàgina de Facebook on s‟informa de les novetats i dels objectes que es
poden intercanviar
El Gran Recapte d'Aliments al 2014 va recollir 4.686.000 kg en més de 2.000
punts de recollida i va comptar amb l'ajuda de 22.000 voluntaris. La fita per a
l'edició del2015 és tornar assolir una xifra similar gràcies a la col·laboració
de 25.000 voluntaris. Es calcula que actualment, un 20% de la població viu en
situació de pobresa a Catalunya.

Recollida porta a porta del recorregut del correfoc diumenge 29
27/11/2015
Des de la regidoria de Medi Ambient s'informa que, a causa del correfoc dels
Diables Se m'n Refum de Festa Major de diumenge 29 de novembre, que
començarà a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església, la recollida porta a porta
dels habitatges que es troben al llarg del recorregut es farà un cop finalitzi
l'acte. Per això es demana a la ciutadania que baixi els cubells un cop hagin
passat els diables i totes les persones que els acompanyen, per tal d'evitar
incidents.
El correfoc dels Diables Se'm refum començarà a la plaça de l'Església i anirà
pels carrers Mn. Fontanilles, Església i Hospital fins a la plaça de l'Ajuntament,
on es farà la lectura dels versots

L'ADF de Sant Sadurní rep un accèssit als Premis de la Diputació de
Barcelona
30/11/2015

L'Associació de Defensa Forestal (ADF) de Sant Sadurní s'ha endut l'accèssit
del Premi Jordi Peix i Massip, dotat amb 2.000 euros, a la millor organització,
en la 19a edició dels Premis de prevenció d'incendis forestals que cada any

convoca la Diputació de Barcelona. La festa, celebrada aquest cap de setmana,
va aplegar més de 500 persones al pavelló d'esports de Puig-reig
(Berguedà). L'entitat ha estat reconeguda per un projecte d'educació ambiental
a les escoles en què els voluntaris hi han dedicat un gran esforç.
Els Premis de prevenció d'incendis forestals de la Diputació de Barcelona, que
es lliuren des de 1997, pretenen reconèixer públicament la feina que realitzen
durant tot l'any les agrupacions de defensa forestal (ADF) amb el suport dels
ajuntaments. Les ADF són associacions voluntàries formades per propietaris
forestals i ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial que tenen com a
finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Les ADF col·laboren
amb els ajuntaments en l'execució dels plans de prevenció municipal d'incendis
(PPI) que són instrument de planificació i gestió definit a la Llei forestal de
Catalunya de 1986.
Foto: Judit Contreras (Diputació de Barcelona)

Un grup de ciències ambientals de la UAB visita Sant Sadurní
30/12/2015

A finals d'octubre un grup d'estudiants de 3r curs del grau de Ciències
Ambientals de la UAB va dur a terme una sortida a Sant Sadurní per treballar
sobre el terreny el paisatge i medi ambient de l'Alt Penedès, concretament de
Sant Sadurní d'Anoia.
El regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas, i el tècnic, Jordi Gual, els van
ajudar a aprofundir sobre temes com les dinàmiques territorials, urbanístiques i
ambientals; el planejament urbanístic; la planificació territorial; la planificació i la
gestió dels recursos medi ambientals... que s'estudien en el marc de
l'assignatura 'Gestió i Planificació dels Recursos i del Territori' . En concret van
treballar el Pla director territorial de l'Alt Penedès i altres plans en elaboració
com el Pla territorial parcial del Penedès o Pla Director Urbanístic d‟Enoturisme;
els components i es valors del paisatge vitivinícola i les polítiques i accions en

matèria de sostenibilitat que es duen a terme a Sant Sadurní, com el porta a
porta de recollida selectiva de residus.
El grup també va conèixer el territori, les instal·lacions municipals i van visitar
l'Escola de Viticultura d'Espiells.

Projecte 'Viatjo amb tu' amb l'Escola La Pau
30/12/2015

El servei de Medi Ambient ensenya els joves a moure's en transport públic
Aquest mes de desembre els alumnes de sisè de l'Escola La Pau han pogut
prendre part en el projecte 'Viatjo amb tu', una iniciativa del servei de Medi
Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní que té per objectiu que els infants
d'aquesta franja d'edat tinguin els coneixements i recursos necessaris per
poder començar a desplaçar-se sols en transport públic.
El projecte constava de dues sessions, una teòrica a l'aula i una pràctica,
realitzada amb un bus alternatiu, per no afectar el bon funcionament de la línia
de bus de la vila. En aquest cas es van organitzar dinàmiques dins el bus per
ajudar a obtenir la informació necessària per desplaçar-se amb seguretat, les
normes d'ús del transport públic i el seu funcionament. Van conduir l'activitat
l'agent pel civisme de Sant Sadurní d'Anoia i dues educadores de l'AMTU.
L'experiència va molt ben rebuda pel alumnes i molt valorada pels mestres,
com a eina complemetària dels valors cívics que s'ensenyen a l'escola.

