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Nou horari Deixalleria Municipal 
04-01-2016 
 
A partir del 2 de gener la deixalleria amplia horaris i obrirà: 

De dilluns a dissabte de 8:30h a a 13:30 i de 16:00 a 18:00h 

Dijous de 8:30h a 18:00h 
 

 
Petit incendi a Can Mas de la Riera 
16-01-2016 
 

 
 
Aquest divendres al vespre s'ha produït un petit incendi en una zona boscosa 
de Can Mas de la Riera. Dues dotacions dels ADF, a més d'una dotació de 
Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Policia Local van controlar 
ràpidament el foc, que es va iniciar en una àrea on s'hi acumulaven branques i 
poda. 

Es recorda que cal extremar les precaucions davant situacions com les 
d'aquests dies, en què no hi ha precipitacions i es registren episodis forts de 
vent. 

 



16a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat 
18-01-2016 
 
El 4 de febrer també es celebrarà el debat "El canvi climàtic i els nostres vins", 
amb experts i obert a la ciutadania 
 
Aquest dijous 4 de febrer Sant Sadurní acull l'Assemblea de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l'espai de trobada anual dels ens 
locals associats que servirà per donar el tret de sortida al nou mandat 2016-
2020 i en el qual s'aprovarà la nova estructura de funcionament de la Xarxa i el 
Pla Estratègic Xarxa 2020, entre d'altres. 

l'Alcaldessa, Maria Rosell, ha donat la benvinguda i ha obert la sessió, on 
s'han inscrit més de 200 persones, entre regidors i tèncnics de molts 
Ajuntaments de Catalunya. L'acompanyava el Diputat i president en funcions 
de la Xarxa per la Sostenibilitat, Joan Puigdollers, a qui substitueix a partir 
d'avui l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. 

L'Assemblea General és l'òrgan superior de decisió i administració de la 
Xarxa i està integrada per tots els representants polítics i tècnics de cada 
municipi i organització municipal que són membres de la xarxasost. 
 

I el mateix dijous però a la tarda es durà a terme un debat sobre el canvi 
climàtic "Diàleg: El canvi climàtic i els nostres vins" , un debat obert al 
públic en què es parlarà sobre el canvi climàtic, com ens afecta en general i en 
especial al Penedès, amb les intervencions del meteoròleg de TV3 Dani 
Ramírez, de Jordi Cuyàs en representació de  Vineyards for heat, un 
projecte que té com a objectiu aplicar i implementar un Cercle Virtuós de les 
Vinyes (VVC) com a estratègia local per mitigar el canvi climàtic; Albert Bel, en 
representació de l'empresa Miquel Torres, SA, Xavier Vidal, director de 
l'Escola de Viticultura i Enologia d'Espiells i Robert Savé, investigador de 
l'Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA) de l'Àrea de Medi Ambient 
i Canvi Global, moderat per la periodista Maria Josep Picó i amb 
l'assessorament científic del meteoròleg Francesc Mauri. 

El debat es farà al Casal d'Entitats i és una activitat gratuïta i oberta al públic, 
organitzada per la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní i 
la Xarxa de Ciutats i Pobles de cap a la Sostenibilitat, amb la col·laboració de 
Diputació de Barcelona. 
 

http://vineyards4heat.eu/ca/projecte/


 

 



Comença la segona fase del projecte “Riu inclusiu” 
 
04-02/2016 
 

 
 
Objectius: la millora de l'entorn natural i plans d'inserció laboral per a 
persones en risc d'exclusió social 
Aquests dies s‟ha endegat una nova fase de l‟actuació “Riu inclusiu”, que van 
impulsar al 2015 Sant Sadurní, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de 
Riudebitlles, Torrelavit i Subirats, i als què s‟ha sumat enguany Mediona, amb 
el suport de la Mancomunitat de municipis de l‟Alt Penedès i la cooperativa 
especialitzada en inserció laboral, Nou Set. El passat dilluns representants 
polítics i tècnics dels pobles participants es van reunir a Torrelavit per fer 
balanç de les actuacions realitzades l‟any passat i del programa previst per 
aquest 2016. 

El projecte, que impulsa la recuperació i millora dels espais verds i l‟entorn 
natural dels municipis i dels marges dels rius Mediona-Bitlles, Anoia i Lavernó, 
ofereix paral·lelament una formació professionalitzadora als participants en 
aquest programa, seguint els criteris del certificat de Peó de Jardineria. 
Aquesta campanya s‟emmarca en la iniciativa “El Camí del Riu” que es va 
iniciar al 2008 amb la intenció de fomentar la recuperació i neteja dels espais 
fluvials així com la dinamització econòmica i del territori. 
 
ACTUACIONS A SANT SADURNÍ 

Durant la primera fase d‟aquest programa “Riu Inclusiu”, una brigada 
intermunicipal va realitzar diverses actuacions a tots els municipis que hi 
prenent part, i que a Sant Sadurní es van concretar en la recuperació parcial de 
l‟entorn de la font d‟Espiells, l‟obertura del nou mirador de la Miranda d‟Espiells; 
la millora a l‟entorn del Lavernó amb la plantació d‟espècies de bosc, l‟obertura 
d‟un camí de pas sota el pont de l‟estació i la construcció d‟una bassa per a la 
recuperació d‟amfibis. 



En aquest 2016 les accions al municipi se centraran principalment en completar 
els treballs d‟arranjament a Espiells i l‟obertura d‟uns camins de pas des de la 
depuradora fins al camí del nucli de Can Batista i també des de la passera del 
riu Anoia fins a l‟inici del terme de Torrelavit. S‟han configurat dos equips de 
treball que al llarg d‟aquests sis mesos aniran cobrint les necessitats i objectius 
definits pels diversos municipis. 
 

 

 
S'aprova la Declaració de Sant Sadurní 
 
08-02-2016 
 

 
 
200 representats del món local  es comprometen assolir els reptes per al 2030 
contra el canvi climàtic 
 
Més de 200 representants del món local van refermar el dijous passat, a La 
Fassina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia, el compromís d'assolir els 
reptes per al 2030 de lluita contra el canvi climàtic. 

Amb l'aprovació de la “Declaració de Sant Sadurní d'Anoia” i del Pla 
Estratègic Xarxa 2000, la16a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat va servir també per nomenar el diputat d'Espais 
Naturals i Medi Ambient, Valentí Junyent, com a nou president de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, en substitució de Joan Puigdollers, que 
ho ha estat els darrers 4 anys. El diputat adjunt d'Espais Naturals, Jesús 
Calderer, va assumir la vicepresidència de l'entitat i el regidor de Medi Ambient 
de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Toni Sisternas, va ser escollit vocal de 
l'Assemblea, en el que representava el tret de sortida del nou mandat 2016-
2020. 



L'Alcaldessa del municipi, Maria Rosell, va inaugurar l'assemblea recordant 
que Sant Sadurní és una ciutat pionera en la recollida porta a porta i demanant 
als tècnics i polítics presents que “Si algú té una solució especial per a 
l'incivisme, agrairia que avui ens l'expliqués, perquè és un dels principals 
problemes que tenim ara mateix en aquesta àrea”. Rosell també va recordar 
que l'any 95 es va obrir la Deixalleria Municipal i que Sant Sadurní va ser un 
dels primers municipis a oferir aquest servei: “L'Ajuntament ha cregut 
fermament que la deixalleria ha de ser un entorn net i verd on s'hi faci educació 
ambiental” i va afegir que el municipi sempre ha apostat pel compromís amb el 
Medi Ambient i pel Pacte d'Alcaldes per al canvi climàtic. 

El President sortint, Joan Puigdollers, va parlar de “resiliència”, 
d'“autosuficiència energètica”, d'“economia circular” i de la importància de la 
feina que es fa des del món local i des de La Xarxa en quatre eixos 
fonamentals: l'ambiental, el social, l'ecoturístic i el cultural. Puigdollers va 
aprofitar per acomiadar-se la política i va passar el relleu al diputat d'Espais 
Naturals i Medi Ambient i alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va posar 
en valor l'ampliació de l'àmbit territorial de la xarxa i la transversalitat i la força 
dels municipis associats per assolir els reptes del nou període, sobretot 
l'adaptació al canvi climàtic i la pobresa energètica: "Cal exigir-nos nous 
objectius vers la sostenibilitat per assolir la qualitat de vida dels ciutadans”. 

El regidor de Medi Ambient i nou vocal de l'assemblea, Toni Sisternas, 
acompanyat del President, va clausurar l'assemblea recordant que Sant 
Sadurní és pionera en la utilització d'energies renovables i va parlar de la nova 
caldera de biomassa, “que començarà a funcionar en breu, que abastirà el 
servei de diversos equipaments municipals i que suposarà una disminució 
considerable de la despesa”. Uns nous models que ofereixen grans beneficis a 
la societat i a l'economia, ja que fan ús de recursos renovables i que donen 
nous valors als residus. 

Acabada l'assemblea, es van dur a terme visites tècniques i d'interès local per a 
les persones que van voler continuar la jornada a Sant Sadurní, entre les quals 
una visita a la caldera de biomassa, al CIC Fassina i l'Espai Xocolata, després 
d'un dinar amenitzat amb productes locals a Caves Freixenet i a la tarda va 
tenir lloc al Casal d'Entitats el Debat sobre “El Canvi Climàtic i els vins”. 

Treball polític i tècnic per la innovació 

L'assemblea també va comptar amb un espai d'intercanvi i reflexió entre els 
membres de La Xarxa, polítics i tècnics, dels diversos municipis que la 
conformen, en què hi van prendre part els regidors de mediambient, Toni 
Sisternas, i el primer tinent d'alcalde, Josep Maria Ribas, a banda del 
responsable de Medi Ambient de l'Ajuntament, Jordi Gual. 

El grup de tècnics van començar amb un joc per trencar el gel i despertar la 
creativitat i treballar la innovació, necessàries per plantejar la seva tasca els 
propers 4 anys. 

Durant la jornada també es va presentar una nova versió de la 
revista Sostenible.cat de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

http://www.sostenible.cat/


Actualment l'Assemblea,  que va néixer a Manresa l'any 1997 i que ara ja és 
major d'edat, compta amb 280 associats (246 ens locals, 11 Consells 
Comarcals i les 4 Diputacions) i s'hi estan a punt d'incorporar 3 nous ens. 

 

 

 
 



Trobada amb la Mancomunitat Penedès Garraf 
09-02-2016 
 

 
 
Es va parlar de diversos serveis, com la futura depuradora de Can Catassús 
L'Alcaldessa de Sant Sadurní, Maria Rosell, el primer tinent d'Alcalde i regidor 
d'Hisenda, Josep Maria Ribas i el regidor de Medi Ambient i Via Pública, Toni 
Sisternas, van rebre aquest dilluns a la presidenta de la Mancomunitat 
Penedès Garraf i alcaldessa de Canyelles, Montse Huguet, per fer seguiment 
dels diversos serveis que l'Ajuntament té contractats amb la Mancomunitat, 
com la futura depuradora de Can Catassús. 

La Mancomunitat de Municipis del Penedès Garraf es va formar per dotar 
de serveis els municipis d'aquestes dues comarques, atès que amb el treball 
conjunt i mancomunat molts municipis poden brindar a la ciutadania serveis 
amb costos elevats, que d'altra manera no podrien oferir 
 

 
Debat 'El canvi climàtic i els nostres vins' 
09-02-2016 
 
La comarca ja està posant en marxa actuacions per adaptar-se a l'escalfament 
global, que afecta la producció de cava 
 
Dijous passat a la tarda, el mateix dia que es va dur a terme la 16a Assemblea 
de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,  el Casal d'Entitats de 
Sant Sadurní va ser la seu del debat obert a la ciutadania 'El Canvi Climàtic i 
els nostres Vins', moderat per la periodista ambiental i divulgadora 
científica Maria Josep Picó i que va comptar amb la participació del 
meteoròleg de TV3 Daní Ramírez; de Jordi Cuyàs en representació 
de  Vineyards for heat;del  tècnic pel  canvi climàtic Albert Bel, de 
les Bodegues Miguel Torres SA; del director de l'Escola de Viticultura i 
Enologia d'Espiells, Xavier Vidal; i de Robert Savé, investigador de l'Institut 
de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA) de l'Àrea de Medi Ambient i 
Canvi Global. Què és el canvi climàtic, com ens afecta en general i en concret 

http://www.mancomunitat.cat/
http://www.santsadurni.cat/document.php?id=6426
http://www.santsadurni.cat/document.php?id=6426
https://twitter.com/mariajpico
http://vineyards4heat.eu/ca/author/vineyards4heat/
http://vineyards4heat.eu/ca/author/vineyards4heat/


al Penedès, què es va decidir a París en la cimera per fer-hi front, què es pot 
fer a escala local .. són alguns dels temes que es van tractar en el col·loqui. 
 

 
 

La principal conclusió del debat va ser que l'escalfament global ja és molt 
present i que afectarà en gran mesura al conreu del raïm i, per tant, a la 
producció del cava, fet pel qual la comarca de l'Alt Penedès ja ha posat en 
marxa actuacions per adaptar-se a aquestes noves condicions. 

I és que la verema s'ha avançat uns deu dies de mitjana a la comarca, i aquest 
és només un dels aspectes visibles: la pujada de les temperatures incrementa 
els compostos fenòlics que intervenen en el color dels vins, en redueix les 
aromes, en modifica l'acidesa i n'incrementa els sucres “un aspecte fonamental 
que pot afectar la tipicitat dels nostres caves”, segons va explicar Xavier Vidal. 
Per això es van proposar algunes iniciatives per reduir l'impacte tèrmic: avançar 
la poda, apostar per varietats més tardanes, elevar els ceps, incorporar el reg, 
fer formacions en vas i, en última instància, ascendir en altitud les vinyes. 

El sector empresarial, per la seva banda, ha començat a implicar-se en el repte 
ambiental. Un exemple pioner és el compromís de Bodegues Torres de “reduir 
un 30% les emissions de CO2 per ampolla, de 2008 a 2020, que suposa un 
esforç en els nostres processos i també més exigència als proveïdors”, segons 
explicava el tècnic de Canvi Climàtic, Albert Bel. 

El debat, que va omplir la sala del Casal d'Entitats, estava organitzat per 
la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní i la Xarxa de 
Ciutats i Pobles de cap a la Sostenibilitat, amb la col·laboració de Diputació 
de Barcelona. 

http://www.diba.cat/web/xarxasost
http://www.diba.cat/web/xarxasost


 
 

 

 
 
Dia Mundial de l'aigua 2016 
01-03-2016 
 
Bases del concurs fotogràfic a Instagram #acaWorldWaterDay2016 
 

 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per celebrar l‟edició d‟enguany del Dia 
Mundial de l’Aigua, vol portar a terme un espai de participació activa per a la 
sensibilització de la gestió sostenible del cicle de l‟aigua en especial la seva 
relació i implicació amb el canvi climàtic mitjançant la 
xarxa Instagram (aplicació per a dispositius mòbils gratuïta per als usuaris/es 
de fotos), a la qual dóna suport el Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament. 

Aquest espai de participació a la xarxa Instagram és un concurs que consisteix 
en publicar fotografies sobre el lema “aigua i canvi climàtic” amb el 
hashtag: #acaWorldWaterDay2016 



De les fotografies publicades amb el hashtag fins al dia 8 de març de 
2016, s‟escolliran les 24 millors fotografies finalistes que seran publicades al 
web i al twitter de l‟Agència Catalana. 

Els finalistes rebran un diploma acreditatiu i un obsequi de mans del conseller 
de Territori i Sostenibilitat durant l‟acte institucional previst el dia 21 de març a 
les 19.00h al palau Robert. 
 

Extingit un petit incendi prop de les Caves Montesquius 

08-03-2016 

Bombers, ADF, Mossos i Policia Local han participat en les tasques d'extinció 

 

 

Bombers, ADFs, Mossos d'Esquadra i Policia Local han pres part aquest migdia 
en les tasques d'extinció d'un petit incendi que ha tingut lloc a prop de les 
instal·lacions de les Caves Montesquius. 

 
 

 
 



S'activa el protocol per contaminació a causa de la intrusió de pols 
africana 
 

 
 
L'Ajuntament fa recomanacions a la ciutadania  i ha pres mesures per reduir les 
partícules en suspensió 
El dilluns 22 de febrer de 2016 es van produir superacions del valor de 
referència diari departícules en suspensió PM10 a l'aire a 10 estacions de 
Catalunya. Atès que el principal motiu d‟aquests nivells és la presència de pols 
del Sàhara, aquestes situació es produeix a tot el territori de Catalunya. Les 
PM10 són partícules en suspensió de menys de 10 micres i les pot generar 
també l'automoció, activitats agrícoles de llaurat, cremes agrícoles ... 

Així, a causa de les dades enregistrades per la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica, la situació meteorològica prevista i l'episodi 
d'entrada de pols africana, des de Protecció Civil de la Generalitat de 
Catalunya s'ha activat el Protocol per episodi ambiental de contaminació 
per PM10. 

L'Ajuntament de Sant Sadurní farà seguiment d'aquesta situació i ha pres 
diverses mesures per controlar l'emissió de factors contaminants, així com per 
reduir-ne l'impacte. Per això el servei de Via Pública ha regat el centre del 
municipi, una mesura excepcional en els darrers temps a causa de la falta de 
pluges i de la gestió eficient de l'aigua que es fa des de l'Ajuntament. 

També es recomana a la ciutadania evitar l'esport intens a l'aire lliure, 
consultar el metge si s'inicien símptomes respiratoris o cardíacs, sempre que 
sigui possible realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers amb 
poc trànsit i utilitzar el transport públic. També es recomana especialment a les 
persones sensibles a la contaminació que restringeixin el seus moviments pel 
carrer en al mesura del possible, evitin caminar pel carrer amb nens petits i fer 
jocs a l‟aire lliure, no fumin i evitin els llocs on freqüentment es fuma. 
 

 
 



Torna el cicle d'activitats 'Rius amb Vida al Penedès' 
 
10-03-2016 
 

 
 
Els Ajuntaments de Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, 
Sant Sadurní d'Anoia, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit i 
Vilafranca del Penedès, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i 
Enoturisme Penedès, posen en marxa de nou aquest mes de març el cicle 
'Rius amb Vida al Penedès', un conjunt d'activitats que es van iniciar ja fa dos 
anys 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 plantada popular familiar en un tram del riu 
Foix al seu pas per Santa Margarida i els Monjos, el proper dissabte 12 de 
març a les 11h. 
Podeu consultar aquí tota la INFORMACIÓ DEL CICLE D'ACTIVITATS 2016 

El camí del Riu: un projecte supramunicipal 

Es tracta de la tercera edició d'aquest cicle d'activitats, nascut arran del 
projecte 'El camí del riu', 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.  
 

 

 

 

http://www.santsadurni.cat/foto.php?foto=./ARXIUS/noticies/premsa/2016_03_10_cartell_rius_amb_vida.jpg


Comença la prohibició de fer foc a terrenys forestals 
16-03-16 

 
 
El Departament d‟Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
informa que des del 15 de març al 15 d‟octubre no es pot fer foc als terrenys 
forestals sense autorització.  Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 
té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis 
forestals. 

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d‟espècies 
arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc 
sigui quina sigui la finalitat. 

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments 
forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, 
sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc 
no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. 
Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les 
urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb 
mataguspires. 

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes 
vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l‟inici d‟un 
foc; llançar coets, focs d‟artifici o d‟altres artefactes que continguin foc, i utilitzar 
bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin 
terrenys forestals. 

 
L’OBTENCIÓ DE PERMISOS 

La normativa permet demanar permisos de crema, només per a l‟eliminació de 
restes vegetals i restes de poda procedents de treballs agrícoles (brancatge 
d‟olivera i ametllers, vinya i restes vegetals procedents dels horts...). La resta 
de sol·licituds d‟activitats amb risc d‟incendi han de seguir un tràmit 
administratiu individual. 

Per obtenir el permís, per crema de brancatge al terme d‟Alcover fins al 31 de 
maig, cal adreçar-se a les oficines d‟atenció al ciutadà de l‟Ajuntament i 
sol·licitar-ho. 

Cal recordar que quan les circumstàncies meteorològiques siguin d‟un risc 
extrem (forts vents, sequera, onada de calor...  ), els permisos quedaran 



anul·lats temporalment, fins la millora del nivell de risc d‟incendi (Pla ALFA). 
Aquesta situació es comunicarà als tinents del permís a través de sms o correu 
electrònic. 
 

 
Horari d'Estiu a la Deixalleria a partir del 29 de març 

22-03-2016 

Amb el canvi horari, s'inicia la temporada d'estiu 

 

Amb el canvi horari que es du a terme la matinada de dissabte 26 a diumenge 
27 de març, la Deixalleria Municipal iniciarà l'horari d'estiu. 

De dilluns a dissabte el servei romandrà obert els matins de 8:30h a 13:30h i a 
les tardes de 17 a 19h, excepte els dijous, que obre de 8:30 a 18h. 
 
Amb motiu de la festivitat de Setmana Santa, la Deixalleria Municipal romandrà 
tancada del divendres 25 de març (Divendres Sant) al dilluns 28 de març 
(Dilluns de Pasqua), ambdós inclosos. 
 



 
Concurs Idees innovadores. Canvi climàtic i viticultura al Penedès 

30-03-2016 

Apropar els estudiants als reptes ambientals del canvi climàtic 

 

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat,amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, han 
convocat el concurs “Idees innovadores. Canvi climàtic i viticultura al 
Penedès”, amb l'objectiu de promoure la cultura de la sostenibilitat, la innovació 
i la participació entre els estudiants d‟Educació Secundària, Cicles Formatius i 
Batxillerat, alhora que aproximar els joves al repte ambiental del canvi climàtic i 
la seva vinculació amb l‟activitat vitivinícola, tan rellevant a la nostra comarca. 

La data límit per rebre les propostes dels alumnes és el dia 9 de maig. Els 
premis els lliurarà el dia 1 de juny el meteoròleg de TV3 Francesc Mauri a 
l‟Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell, en una jornada on els 
finalistes exposaran la seva proposta a les empreses del sector vitivinícola 
convidades. 
BASES DEL CONCURS 

Sant Sadurní ja va viure el passat mes de febrer, en paral·lel a la 16a 
Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,  el debat  'El 
Canvi Climàtic i els nostres Vins', per reflexionar sobre el canvi climàtic, com 
ens afecta en general i en concret al Penedès, què es va decidir a París en la 
cimera per fer-hi front i què es pot fer a escala local. La principal conclusió del 
debat va ser que l'escalfament global ja és molt present i que afectarà en gran 
mesura al conreu del raïm i, per tant, a la producció del cava, fet pel qual la 
comarca de l'Alt Penedès ja ha posat en marxa actuacions per adaptar-se a 
aquestes noves condicions. 
 

http://www.santsadurni.cat/ARXIUS/Serveis/comunicacio/Concurs_canviclimatic_viticultura.pdf


Actes vandàlics a la Miranda d'Espiells 

05-04-2016 

Destrosses a la necròpolis medieval 

 

Un cop més, i ja és el tercer en dos anys, la Miranda d'Espiells ha estat víctima 
d'actes vandàlics que en aquesta ocasió fins i tot han malmès la llosa de la 
tomba de la petita necròpolis medieval, un espai funerari datat entre els segles 
V i VIII. 

Fa uns mesos des del servei de Medi Ambient i Via Pública es va arranjar de 
nou aquest paratge natural, col·locant taules i bancs de fusta i una tanca per 
convertir-la en mirador de la biodiversitat, un punt on observar la flora i la fauna 
de l'indret, i on s'hi està treballant per col·locar rètols explicatius sobre les 
espècies vegetals i animals, emmarcat en el projecte Riu Inclusiu. 

Les destrosses a les tanques, desperfectes en el material de les finestres i 
aquesta vegada fins i tot en la necròpolis més enllà del seu valor simbòlic, s'han 
calculat en uns 1.700 euros. 

Des de l'Ajuntament es demana a la ciutadania que respecti l'entorn i que 
rebutgi i denuncii els actes de vandalisme, per treballar conjuntament pel 
civisme i per una vila responsable i compromesa. 



 

 
LA MIRANDA D'ESPIELLS 

La Miranda d'Espiells és una torre de guaita amb elements noucentistes 
construïda l'any 1927. Després de la Guerra Civil l'edifici va quedar sense ús i 
va patir un deteriorament progressiu. L'any 2004 la regidoria de Meda Ambient 
de l'Ajuntament i l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Sadurní van 
rehabilitar la Miranda per donar-li una funcionalitat de tipus social i 
mediambiental, ja que actualment acull una zona d'esbarjo i es fa servir com a 
torre de guaita per a la prevenció i extinció d'incendis forestals. 

  
 

 
Dues noves parades del bus urbà  i nou reforç de la senyalització a les 
escoles 
06-04-2016 

L'Ajuntament continua apostant per la mobilitat sostenible i segura 

 

http://www.santsadurni.cat/document.php?id=6815


Durant els mesos de març i abril el servei de Medi Ambient i Mobilitat de 
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha dut a terme un seguit d'actuacions 
 amb l'objectiu de treballar per la mobilitat sostenible i segura i continuar 
desenvolupant el Pacte per la Mobilitat. D'una banda s'ha instal·lat dues noves 
parades del bus urbà al Ps. Can Codorniu -recuperant una parada que ha havia 
existit- i al carrer Alacant entre Barcelona i Tarragona, que dóna accés a una 
part de la zona de l'eixample del municipi. I d'altra banda s'ha continuat 
treballant en el reforç de la seguretat viària al voltant dels centres educatius de 
la vila, conjuntament amb el servei de Governació i Via Pública. Com ja es va 
començar a fer fa uns mesos, es tracta d'incrementar la senyalització que 
recorda als conductors que el màxim de velocitat permesa per circular davant 
les escoles és de 20 quilòmetres per hora. 

Tal i com explica el regidor de Via Pública, Medi Ambient i Mobilitat, Toni 
Sisternas: “Està previst que aquesta mesura de pacificació de les zones 
escolars s'apliqui també a diverses zones de l'eixample sadurninenc; estem 
treballant per reactivar el Pla de Mobilitat i aplicar les mesures que recull, ja que 
és un instrument per al desenvolupament correcte del municipi i que aposta 
decididament per una mobilitat responsable i segura a la nostra vila. Ara mateix 
també estem finalitzant l'actuació dels carrils bici, arranjant els existents i 
creant-ne de nous per donar continuïtat al projecte”. 

El Pacte per la mobilitat de Sant Sadurní es va aprovar al Ple de 24 d'abril de 
2007, després d'un procés participatiu durant el  qual es va debatre la 
problemàtica de la mobilitat de la vila. 

 

 

 

El document aposta decididament per una mobilitat responsable i segura, 
conscient de l‟impacte que l‟actual model de transport té sobre el medi ambient 
-és responsable de bona part de les emissions de gasos contaminants i 
precursors de l‟efecte hivernacle- la seguretat i la qualitat de vida dels 

https://seuelectronica.santsadurni.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=SECZI5WL&id=2740


ciutadans. Per això el document proposa el recolzament dels modes de 
transport de baix impacte ambiental (vianants, ciclistes i usuaris del transport 
públic) i la racionalització de l‟ús del vehicle privat, especialment als carrers de 
la trama urbana del municipi, basant-se en els principis de seguretat, 
accessibilitat, eficàcia i garantia de la qualitat de vida i del dinamisme 
econòmic. Representa, per tant, l‟assumpció d‟un conjunt d‟estratègies i 
mesures destinades a recuperar la qualitat de l‟espai urbà afavorint els modes 
de transport que consumeixen menys recursos naturals i provoquen menys 
cost ambiental. 

 
 

 

Sant Pere de Ribes visita la caldera de biomassa 

19-04-2016 

 

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Franciso 
Perona, i tècnics municipals van visitar la setmana passada la caldera de 
biomassa que l'Ajuntament de Sant Sadurní ha posat en marxa per abastir el 
servei dels equipaments municipals de l'escola Jacint Verdaguer, l'escola 
bressol La Fil·loxereta, la piscina i el pavelló municipal. L'acompanyava el 
regidor de Medi Ambient de Sant Sadurní, Toni Sisternas. Es tractava de 
conèixer de primera mà l'experiència sadurninenca, atès que al seu municipi 
també s'està treballant també en energies renovables que ofereixen grans 
beneficis a la societat i a l'economia. 

La caldera de biomassa, que s'ha instal·lat en un lateral del pavelló municipal al 
costat del carrer Gelida, té una capacitat de 500 quilovats i produeix calor i 
aigua calenta alimentada d'estella forestal i poda de vinya. 
 

 



 
Arranjament de l'antiga mina i l'entorn de Sant Benet d'Espiells 
10-05-2016 

Millora del paratge natural per mitjà de plans d'inserció laboral per a persones 
en risc d'exclusió social 

 

Aquests dies s'ha finalitzat l'actuació d'arranjament de l'antiga mina de Sant 
Benet d'Espiells, un bell paratge situat al costat de l'Escola de Viticultura 
d'Espiells que fins ara estava molt deteriorat. Es tracta d'una de les actuacions 
previstes en la segona fase de l‟actuació “Riu inclusiu”, que impulsen 
conjuntament els Ajuntaments de Sant Sadurní, Sant Quintí de Mediona, Sant 
Pere de Riudebitlles, Torrelavit, Subirats i Mediona, amb el suport de 
la Mancomunitat de municipis de l‟Alt Penedès i la cooperativa especialitzada 
en inserció laboral Nou Set. 

Amb aquest projecte, que impulsa la recuperació i millora dels espais verds i 
l‟entorn natural dels municipis i dels marges dels rius Mediona-Bitlles, Anoia i 
Lavernó, per mitjà de plans d'inserció laboral que ofereixen també formació 
professional a persones en risc d'exclusió social, s'està recuperant diversos 
indrets dels voltants de Sant Sadurní, tal i com explica el regidor de Medi 
Ambient i Via Pública, Toni Sisternas: “Una brigada intermunicipal ha realitzat 
diverses actuacions com la recuperació de l‟entorn d'aquesta font d‟Espiells, al 
costat del riu Anoia, en què s'ha fet una passera per arribar-hi i s'ha sanejat 
l'entorn. Es tracta d'una antiga mina, que servia per regar els camps del voltant, 
i que porta el nom del patró d'Espiells”. 

Altres actuacions en què es treballa són el nou mirador de la Miranda 
d‟Espiells; la millora a l‟entorn del Lavernó amb la plantació d‟espècies de bosc, 
l‟obertura d‟un camí de pas sota el pont de l‟estació i la construcció d‟una bassa 
per a la recuperació d‟amfibis; l‟obertura d‟uns camins de pas des de la 
depuradora fins al camí del nucli de Can Batista i també des de la passera del 
riu Anoia fins a l‟inici del terme de Torrelavit. 
 



Nous actes vandàlics 

27-05-2016 

Reparar les destrosses costa als ciutadans 4.200 euros 
 

 
 

Aquests darrers dies s'han tornat a produir diversos actes de vandalisme a Sant 
Sadurní: la crema del contenidor del Carrer Narcis Viader, la crema d'un xiprer 
al carrer Puigverd i d'un al parc de la Rambla o l'abocament en tres ocasions 
del contenidor de vidre del carrer Gelida. 

La reparació i material dels danys ocasionats en aquesta ocasió, neteja 
d'arbres cremats i de la calçada i realització d'altres tasques de manteniment 
tenen un cost de 4.200 euros. 

Des de l'Ajuntament es demana de nou a la ciutadania que respecti l'entorn i 
que rebutgi i denuncii els actes de vandalisme, per treballar conjuntament pel 
civisme i per una vila responsable i compromesa. Si és possible detenir els 
causants de les destrosses, aquests hauran d'assumir la responsabilitat dels 
seus actes i el cost dels danys ocasionats. 

 

  



Diumenge pel Medi Ambient 

01-06-2016 

Caminada, esmorzar saludable i activitats diverses al Barri Sant Llorenç 
 

 

Emmarcat en els actes de celebració de la Setmana de la salut de les dones, el 
proper diumenge 5 de juny se celebrarà a Sant Sadurní la Festa del Medi 
Ambient, amb un munt d'activitats vinculades a la celebració del Dia Mundial 
del Medi Ambient. 

La jornada començarà a les 8 del matí amb una Caminada popular pel primer 
tram del Camí del Riu, organitzada pel servei de Salut i el C.E. Trekking Sant 
Sadurní. 

Després d'un Esmorzar Saludable al Barri Sant Llorenç quan arribi la caminada, 
cap a les 10h, començarà la Festa del Medi Ambient, amb un rally ambiental, 
taller infantil i concurs de bones pràctiques ambientals, a banda de diverses 
accions destinades a assessorar i conscienciar en la sostenibilitat. 

La paella popular serà la cloenda de la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santsadurni.cat/document.php?id=7047
http://www.santsadurni.cat/document.php?id=7047
http://www.santsadurni.cat/document.php?id=7048
http://www.santsadurni.cat/document.php?id=7049
http://www.santsadurni.cat/document.php?id=7050


Caminada, esmorzar saludable i activitats diverses pel Medi Ambient 

09-06-2016 

 

 
 

Una caminada pel Camí del Riu, organitzada pel servei de Salut i el C.E. 
Trekking Sant Sadurní; un esmorzar saludable i activitats diverses orientades a 
la sensibilització per la sostenibilitat i la vida saludable van tenir lloc diumenge 
passat al Barri Sant Llorenç per celebrar la Festa del Medi Ambient, 
emmarcada en els actes de la Setmana de la salut de les dones que ha 
organitzat aquests darrers dies la regidoria d'igualtat. 

Una seixantena de persones van participar a la caminada pel primer tram del 
Camí del Riu, que va finalitzar amb un esmorzar saludable. A continuació es 
van dur a terme diverses activitats infantils i el lliurament de premis als infants 
que van participar al joc de l'oca del reciclatge, on hi van prendre part 
l'alcaldessa de la vila, Maria Rosell, i diversos regidors del consistori. 

Aquest diumenge es farà una nova caminada pel segon tram del camí del riu. 
 
 

 



 
Concurs d'Idees innovadores pel canvi climàtic i viticultura al Penedès 

10-06-2016 

Van guanyar el premi tres alumnes de l'IES Intermunicipal 

 

El passat 1 de juny, com a punt i final de la Jornada tècnica sobre Canvi 
Climàtic i viticultura el Penedès celebrada a l'Escola de Vitcultura i Enologia 
d'Espiells, es van lliurar els premis del Concurs d'Idees innovadores pel canvi 
climàtic i viticultura al Penedès, organitzat pel servei de Medi Ambient de 
l'Ajuntament. 
 

 
 

El regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas, va fer lliurament dels premis, 
juntament amb el meteoròleg Francesc Mauri. Els alumnes de 2n de Batxillerat 
de Ciències de la Terra i Medi Ambient de l'IES Intermunicipal van participar al 
concurs i al lliurament de premis. El grup guanyador va ser el format per les 
alumnes Marta Gómez, Teresa Roig i Neus Amat, amb el treball anomenat 
"Passem del CO2 al pàmpol". 
 



 
Medi ambient i els ADF treballen amb els centres educatius 
 
15-06-2016 
 

Els alumnes d'ESO d' El Carme participen al projecte “Custòdia del territori' 

 

Aquest dilluns el Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant 
Sadurní, l'ADF i alumnes d'ESO de l'Escola Vedruna El Carme han dut a 
terme una acció mediambiental englobada en el projecte 'Custòdia del territori', 
que sota el lema 'Col·laborem amb tu per tenir cura del nostre 
entorn' elabora i executa estratègies i tècniques destinades a preservar els 
valors naturals, culturals i paisatgístics del territori per fer-ne un ús responsable. 

L'ADF (Agrupació de Defensa Forestal) de Sant Sadurní hi va prendre part per 
mitjà de dos voluntaris fent tasques de neteja i recuperació de la font i la bassa 
de Cal Mota amb alumnes de 2n d'ESO d'El Carme, que ja tenien apadrinada 
aquesta font: recollida de deixalles, poda en alçada dels arbres del voltant de la 
bassa, neteja de canyes i herbes, disseny i col.locació de cartells explicatius, 
preparació de la zona per plantar 2 roures i construcció d'uns graons de terra 
en el camí de la font. L' ADF va proporcionar les eines necessàries i la logística 
de material i vehicles. 

Per la seva banda els alumnes de 1r d'ESO, acompanyats per una educadora 
ambiental de l'Ajuntament, van apadrinar  la bassa d'amfibis i van netejar-ne 
l'entorn d'herbes i deixalles. Els de tercer d'ESO van apadrinar un tram del 
Camí del Riu, entre el pont de l'estació i Can Mas de la Riera. En van 
desbrossar un tram i van aprendre a construir un mur de canyes. 

 

 

 

http://www.santsadurni.cat/document.php?id=5157


Visita a la deixalleria i la caldera de biomassa 

 

 

I la setmana passada uns 150 alumnes de primer d'ESO de l'Intermunicipal van 
visitar la deixalleria i la nova caldera de biomassa, per treballar la sostenibilitat i 
les energies renovables. 

 
Es tracta d'una activitat més de les que s'organitzen des del servei de Medi 
Ambient per als centres educatius. 

 

 
 

 

 

S´avança l´horari de recollida porta a porta per la Revetlla de Sant Joan 
20-06-2016 

Es demana que es deixin els residus que corresponguin abans de les 15 hores 

Per motius de seguretat, el dijous 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, 
s'avançarà l'horari de recollida porta a porta. 

Des de l'Ajuntament es demana a tots els veïns i veïnes que deixin els residus 
que corresponguin abans de les 15 hores. 
 

 



Foc Zero 

20-06-2016 

Pla de vigilància contra incendis forestals 

 

Aquesta època de l'any és especialment alta en el risc d'incendis. Des del 17 
de juny, Sant Sadurní d'Anoia disposa d'una unitat de vigilància del Pla de 
Vigilància contra Incendis Forestals (PVI). 

La Policia Local està fent un seguiment dels autors dels últims incendis 
provocats al terme municipal de Sant Sadurní. Els responsables dels focs 
poden enfrontar-se a sancions econòmiques i a penes de presó. 

Recordeu que està prohibit encendre foc a menys de 500 metres d'una zona 
forestal. Podeu trobar més consells per evitar incendis, així com també per fer 
un bon ús d'artefactes pirotècnics, a la secció de Consells de Seguretat al web 
de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia 

 
CONSELLS PER L'ÚS D'ARTEFACTES PIROTÉCNICS 
 
CONSELLS PER EVITAR INCENDIS  
 

 

 

 

 

 

http://www.santsadurni.cat/%20http:/mynerva.net/ajsantsadurni/pagina.php?id=5633
http://mynerva.net/ajsantsadurni/pagina.php?id=5634


Reunió dels grups municipals amb els cossos de seguretat arran dels 
darrers incendis a la vila 

 
8-7-2016 

 

  

 

Aquest dimecres es va celebrar una comissió extraordinària per avaluar els 
darrers incendis registrats a Sant Sadurní d'Anoia, en què hi van participar 
representants de l'equip de govern, dels grups polítics municipals, a més del 
cos d'Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i Policia Local. 

En aquesta reunió es va posar de relleu que, malgrat l'augment d´incendis en 
relació al mateix període de l´any passat, no tots els focs han estat intencionats 
i en alguns casos s'han originat accidentalment. 

Els diferents cossos policials i agents rurals van informar sobre les diferents 
línies d´investigació que estan en marxa, així com les dades obtingudes dels 
diferents incendis. Es va posar de manifest la intenció de continuar investigant 
els fets fins a trobar a l´autor o autors dels incendis, per tal que es puguin 
demanar responsabilitats penals i/o civils si s'escau. Per aquesta raó es 
demana la col·laboració ciutadana perquè qualsevol persona que pugui tenir 
informació en relació als autors la faciliti a la Policia Local, Mossos d´Esquadra 
o Agents Rurals. 

A banda de continuar la investigació també s'ha acordat que el curs vinent es 
dugui a terme un programa de xerrades informatives als centres escolars de la 
vila sobre les conseqüències de fer foc, ja sigui al medi rural o al nucli urbà, 
seguint amb la línia que ja es fan en relació a d'altres assumptes com la 
delinqüència, el civisme o l'educació vial. 

 



 
A partir del 12 de setembre s'incrementen els busos entre Sant Sadurní i 
Barcelona  

26-07-2016 

A partir del dilluns 12 de setembre s'incrementarà el servei de bus, tant els dies 
feiners com els festius, per mitjà de la Línia exprés Barcelona-Sant Sadurní 
d'Anoia. 

Els dies feiners Línia Exprés oferirà tres noves connexions diàries entre Sant 
Sadurní i Barcelona i dues noves connexions entre Barcelona i Sant Sadurní, 
que seran directes i mantindran el recorregut actual. Així es passarà d'11 a 14 
viatges diaris cap a Barcelona i de 13 a 15 viatges diaris de Barcelona a Sant 
Sadurní, fet que permetrà descongestionar el servei en algunes franges 
horàries. L'increment també afectarà alguns dels busos que continuen el seu 
servei amb destí a La Llacuna. 
 
Divendres l'alcaldessa de Sant Sadurní, Maria Rosell, i el regidor de Via 
Pública, Medi Ambient i Mobilitat, Toni Sisternas, van rebre la Cap del servei de 
coordinació i gestió del transport per carretera de la Generalitat, Lara Medina, 
acompanyada de Jordi Follia, cap del Servei Territorial de Transports de 
Barcelona; Jordi Mallol, tècnic dels Serveis Territorials de Transports de 
Barcelona i d'Oriol Henríque, tècnic del Servei de Coordinació i Gestió del 
Transport per Carretera, per parlar del nou servei i d'altres qüestions 
relacionades amb la mobilitat per carretera. 
 
L'Ajuntament havia sol·licitat en diverses ocasions l'increment del servei 
d'autobús entre Sant Sadurní i Barcelona, atesa la demanda de la ciutadania. 
Actualment hi ha una línia de transport regular per carretera que dóna servei al 
corredor Barcelona-Sant Sadurní-La Llacuna amb diferent oferta segons la 
destinació. La demanda el 2015 de la línia va ser de 172.000 viatgers. 
D'altra banda, l'Ajuntament també treballa amb la Generalitat per incrementar i 
reforçar el servei de bus entre Sant Sadurní i Vilafranca i cap als municipis de 
la zona Penedès Nord. 

http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/transport_public/exprescat/


 
Exprés.cat és la xarxa de bus d'altes prestacions de la Generalitat de 
Catalunya, que es caracteritza per incrementar la freqüència de pas i la 
rapidesa del servei (prioritzacions semafòriques, carril bus...), per ser 
accessible al 100%, millorar les parades i la informació en temps real a les 
mateixes -a banda de disposar de vehicles moderns amb wifi i premsa als 
busos-, i ser sostenibles, complementaris a la xarxa ferroviària i donar una nova 
imatge al transport públic. 
 
La Generalitat va posar en marxa aquest servei per donar resposta  al gran 
increment de la demanda de serveis de transport interurbà, que ha crescut un 
57% des de 2001 a Catalunya. La xarxa Exprés.cat compta amb 40 línies, que 
representen el 40% de la demanda, amb ocupacions mitjanes de 30 viatgers 
per expedició. La Generalitat destinarà una aportació de gairebé 120.000 euros 
anuals pel nou servei exprés a tot territori. 
 

Un nou agent pel civisme treballa per la convivència i el manteniment de 
la via pública  

3-08-2016 

  

Els serveis de Medi Ambient i Acció Social de l'Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia han renovat el seu compromís per treballar conjuntament, en aquesta 
ocasió contractant d'un nou agent pel civisme que ha començat a a fer tasques 
de sensibilització aquest mes d'agost.  

Vist el bon resultat de la col·laboració entre els serveis amb el projecte del Riu 
Inclusiu s'ha optat per la contractació, per mitjà d'un pla d'ocupació, d'aquest 
agent que s'ocuparà de fer tasques de sensibilització en temes de civisme i 
manteniment de la via pública, en una primera fase sobretot en la problemàtica 
dels excrements de gossos al carrer. L'agent farà sobretot tasques 
informatives, però també s'ocuparà de recollir dades per fer una estadística 



dels llocs on s'ha de posar l'èmfasi per millorar la col·laboració ciutadana en el 
manteniment de la via pública a carrers, places i parcs del municipi. 
Més recursos per al projete Riu Inclusiu 
 
L'Ajuntament també ha renovat el seu compromís amb el projecte Riu inclusiu, 
que fomenta l'ocupació de persones en risc d'exclusió social amb projectes de 
millora i manteniment dels entorns naturals. A més, ho ha fet duplicant 
l'aportació gràcies a la col·laboració de les àrees de Medi Ambient i Acció 
Social. En total seran 20.000 euros, que serviran per cobrir els costos de la 
brigada intermunicipal, així com la coordinació de NouSet, la maquinària, 
vehicles i eines necessàries.  
 
A més de la millora dels espais verds, la iniciativa ha impulsat nous projectes 
com aquest vinculat al civisme i properament un projecte relacionat amb la 
pobresa energètica. 
 
A la iniciativa Riu Inclusiu hi prenen part els Ajuntaments de Sant Sadurní 
d'Anoia, Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona i 
Subirats. En els darrers mesos les actuacions d'aquest equip s'han centrat a La 
Timba i el Parc del Lavernó, la passera del riu Anoia, la Miranda d'Espiells i la 
riera del Lavernó. La brigada, a més de la coordinació de la cooperativa 
NouSet, compta amb la supervisió dels tècnics dels Ajuntaments participants i 
el suport de la Diputació de Barcelona. 
 
Les actuacions principals que realitzen són de desbrossament, recollida de 
residus, millora dels accessos i dels elements urbanístics, així com a la 
col·locació de senyalèctica, entre d'altres. Les setmanes de treball es combinen 
amb mòduls formatius i de millora de les habilitats i aptituds dels participants. 
 

 
 



El Casal d'estiu i el Medi Ambient  

5-8-2016 

S'han treballat activitats, com una presentació en imatges, per lluitar 
contra qui malbarata el medi  

  

 

El Casal d'Estiu de Sant Sadurní, que ha tingut lloc durant el mes de juliol, ha 
treballat enguany per al Medi Ambient i sota el títol “La corporació” ha englobat 
un conjunt d'activitats per motivar els infants i joves a lluitar contra qui fa malbé 
el medi. 

Els grups més petits, de 3 a 6 anys, van fer un taller amb material reciclat i van 
poder experimentar la importància de la reutilització del material i desenvolupar 
la creativitat buscant segones oportunitats per als objectes. 

El grup de 7 a 11 anys van participar en un Concurs fotogràfic mediambiental 
pels voltants de la vila, que els permetia observar i reflexionar sobre la cura i la 
protecció del medi. Van passejar per l'entorn urbà per fotografiar accions 
incíviques i nocives per al medi i per entorns rurals per descobrir si els diversos 
paratges complien o no el que entenem com un ambient saludable. Les 
fotografies es van exposar i el servei de Medi Ambient va lliurar dos premis als 
guanyadors, consistents en una escapada familiar de dos dies. 

A banda d'aquestes activitats, el Casal com cada any ha comptat amb múltiples 
activitats lúdiques i educatives per a infants i joves del municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 18 de setembre Jornada per la mobilitat sostenible i segura  

30-08-2016 

 

  

 

SOM Sant Sadurní i la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant 
Sadurní presenten la 17a edició de la campanya A LA VILA EN BICICLETA, 
amb una nova actuació el diumenge 18 de setembre vinculada a la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura 2016 que se celebra del 16 al 22 de setembre 
amb l‟eslògan „Mobilitat intel·ligent, economia potent‟, i es dirigirà al conjunt de 
la població, preferentment amants d‟un estil de vida saludable. 

Aquest any l‟organització compta també amb el suport de la regidoria d'Acció 
Social i nous establiments locals, que ha permès ampliar les activitats que 
s‟oferiran dins la jornada de Mobilitat englobades en l‟àmbit de la salut i 
la mobilitat, activitats que conviden a l‟activitat física i a conèixer l‟entorn 
paisatgístic i urbà de Sant Sadurní d‟Anoia. 
 
Com a novetat, enguany la cursa canvia de dia i ubicació i enceta col·laboració 
amb l‟organització de la Cursa Open Natura amb l‟objectiu de crear sinèrgies 
que ampliïn les activitats i serveis per participants i acompanyants. 
La jornada de la Mobilitat de Sant Sadurní passa de dissabte a Diumenge, 
concretament Diumenge 18 de setembre, entre les 10 del matí i les 2 del 
migdia i es trasllada a la pista i aparcaments del Centre, a tocar del village de 
l‟Open Natura. 
 
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 cadascun una ruta 
diferent per la gent gran, fent trekking, corrents, o en bicicleta en un àmbit rural, 
més una ruta canina. Cada ruta estarà dirigida per una entitat de la vila que 
conduirà el grup de participants. 



 
La inscripció a les rutes es pot fer fins el 14 de setembre a la pàgina 
www.somsantsadurni.com i també als establiments Tallers Domingo, Esports 
Solà, Tot Sport i la Botiga del Xavi. Com a excepció, la inscripció a la Ruta de la 
Gent Gran es farà únicament al Casal municipal de la gent gran. Col·laboren en 
aquesta activitat les entitats BTT País del Cava, Sansa sua...tot, Trekking Sant 
Sadurní i la regidoria d'Acció Local de l‟Ajuntament de Sant Sadurní. 
 
Aquesta edició comptarà amb novetats com el „Quilòmetre solidari de Som Sant 
Sadurní‟ i una gran col·laboració d‟establiments locals participants amb 
descomptes en material esportiu, oferta gastronòmica i enoturística, i el sorteig 
de 2 bicicletes i un ampli ventall de regals. Col·laboren com sempre Tallers 
Domingo, Esports Solà, Tot Sport i la Botiga del Xavi així com Cal Joan Marina, 
Arrels, Cal Blay Vinticinc, Pastisseria Carafí, Hotel Fonda Neus, Taps de Suro, 
Recaredo, Simon Coll i el CIC Fassina.  
 
Aquesta serà una bona ocasió per provar gratuïtament activitats com el Zumba, 
el Body ballet, el Shabam o el Yoga fit, participant de les master class que 
tindran lloc a la pista del Centre, entre les 10 i les 11 i entre les 12 i les 13h, 
gràcies a la col·laboració de L‟Equip 4, Cascavells, Estem per tu i 
Banjara Studio. 
 
Totes les compres fetes amb la targeta client de Som Sant Sadurní entraran 
automàticament en el sorteig de 4 bicicletes fins el dia 15 de setembre El 
sorteig es farà a la seu de Som Sant Sadurní el dia 16 de setembre i es trucarà 
als guanyadors perquè recullin el premi el diumenge 18 de setembre a 13.30h a 
la pista del Centre, durant la celebració de la jornada de la mobilitat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ampliació del servei d'autobús entre Sant Sadurní i Barcelona a partir del 
12 de setembre  

13-09-2016 

 

  

 

Aquest dimarts l'alcaldessa de la vila, Maria Rosell, i el regidor de Medi 
Ambient, Via Públic i Mobilitat, Toni Sisternes, van rebre a l'Ajuntament Ricard 
Font, Secretari General d'Infraestructures i Mobilitat, per presentar l'ampliació 
del servei de bus entre Sant Sadurní i Barcelona amb la línia e18 i que 
s'incorpora a la xarxa exprés.cat. 

La millora es posa en funcionament a partir del proper dilluns 12 de setembre i 
suposarà una consolidació dels serveis directes, amb 14 expedicions d'anada i 
15 de tornada de dilluns a divendres, i dues noves expedicions - una d'anada i 
1 de tornada els diumenges i festius tot l'any. 
 
Els dies entre setmana durant el mes d'agost, s'amplia a 8 expedicions, amb 4 
viatges d'anada i 4 de tornada. A banda d'aquest augment de la freqüència de 
pas, de 6 del matí a 20:30 hores, s'assegura un servei més ràpid fins a 
Barcelona, premsa i Wi-FI gratuïts, accessibilitat garantida mitjançant trucada 
prèvia, a més d'estar integrat en el sistema tarifari de l'Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM). 
 
Maria Rosell va expressar la seva satisfacció pel reforç d'un servei de transport 
públic en una comarca amb certes mancances pel que fa a la mobilitat i va 
reconèixer que suposava una gran millora per a Sant Sadurní i altres pobles del 
voltant en la seva connexió amb Barcelona. L'alcaldessa va aprofitar l'acte per 
demanar a la Generalitat la millora del transport per carretera amb la capital de 
la comarca, Vilafranca. Per la seva banda, Toni Sisternas va reconèixer que 
aquesta ampliació permetrà donar resposta a les nombroses queixes que en 
els darrers mesos estaven traslladant els usuaris del bus. 
 

http://www.expres.cat/


Ricard Font va defensar l'aposta per un transport públic de qualitat per als 
usuaris, subratllant valors com la comoditat, la rapidesa o la puntualitat, i va 
prendre el compromís de revisar en el futur el funcionament del servei per tal 
de millorar-lo i reforçar-lo, si cal. També va avançar que abans de finaltzar l'any 
es presentarà una proposta consensuada per millorar la connexió amb 
Vilafranca i executar-ho al 2017 si es compta amb pressupost. 
 
A banda d'altres regidors de l'Ajuntament, també van assistir a la presentació 
Jordi Follia, Cap del servei Territorial de Transports de Barcelona; Mercè Sant 
Martí, Cap dels Serveis Territorials a Barcelona i Lara Medina, cap del servei 
del transport públic per carretera; a més de representants de la companyia 
d'autobusos Hillsa. 
 

 

“Mobilitat intel·ligent, economia potent”  

20-09-2016 

  

 

En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016 que duia per 
eslògan „Mobilitat intel·ligent, economia potent‟, la regidoria de Medi Ambient i 
l‟entitat SOM Sant Sadurní, amb el suport de la Regidoria de Benestar Social, 
Igualtat, Salut, Educació i Consum, van celebrar un any més la Jornada de la 
Mobilitat, amb un circuit Vial i rutes Saludables per la Capital del Cava. La 
jornada celebrada el passat diumenge 18 de setembre va coincidir amb la 
cursa de l‟Open Natura a fi i efecte de generar complicitats entre ambdues 
activitats. 

A partir de les 10 del matí els participants a les rutes van iniciar el seu 
recorregut des de l‟aparcament del Centre amb la col·laboració d‟entitats de la 
vila com Trekking Sant Sadurní i Sansa Sua...tot. Un dels grups estava format 
per gent  gran de la vila. 
 



A la pista del Centre es van fer torns de master class de diferents disciplines 
esportives amb la col·laboració de Banjara, Cascavells, Equip 4 i Estem per 
tu. Durant tot el matí també es podia fer el circuit Vial, circuit que es podia  fer 
amb bicicleta, tàndem, i cadires de rodes, cedides per l‟escola Jacint 
Verdaguer, per acostar-se a les persones amb mobilitat reduïda, o pujar al 
tobogan inflable i fer el taller de manualitat „pinta la teva bicicleta‟. 
 
L‟acte va comptar també amb la presència d‟establiments comercials 
com Esports Solà, Tot Sport, Tallers Domingo i la Botiga del Xavi, que a més 
de tenir presència amb una carpa de venda de productes van oferir regals per 
sortejar entre els participants a les activitats. Arrels també va col·laborar oferint 
fruita i aigua als participants a l‟arribada. 
 
Una de les novetats d‟aquesta edició va ser la „Cinta solidària‟, gentilesa 
de Tallers Domingo, que acumulava  quilòmetres i els convertia en diners que 
Som Sant Sadurní donarà a les entitats Tots Som Un i Qui té a qui, ambdues 
col·laboradores de la jornada de la Mobilitat. En total es van acumular 96 
quilòmetres gràcies a la col·laboració de grans i petits que van córrer a la cinta 
per aquesta bona causa. 
 
Al migdia el regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas i, el president de Som 
Sant Sadurní, Joan Carles Martín, acompanyats pel primer tinent 
d'alcalde, Josep Maria Ribas, van agrair la participació dels assistents i la 
necessitat de promoure una mobilitat més sostenible i saludable per a tothom. 
En acabar participar al sorteig de dues bicicletes, material esportiu, menús 
a Cal Joan Marina, Cal Blay Vinticinc i una garlanda de Pastisseria Carafí  entre 
tots els participants. En total 21 persones es van endur algun premi, a més de 
la bossa de la Setmana de la Mobilitat. 
 

 

  

 

Rius amb Vida al Penedès  



26-09-2016 

 

  

 

Es va fer una sortida d'inspecció dins el Projecte Rius per conèixer l'estat 
ecològic del riu Anoia  

Aquest dissabte es va dur a terme una nova activitat dins el Cicle Rius amb 
vida al Penedès, en aquesta ocasió enfocada a conèixer de forma amena 
l'estat ecològic del riu Anoia, per mitjà de l'anàlisi de determinats paràmetres 
físics i biològics. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant 
Sadurní va participar en aquesta sortida, que va dinamitzar l'Associació 
Hàbitats, que treballa en el Projecte Rius. 

L'activitat, que es va haver de canviar de recorregut perquè en algun tram el riu 
baixava força carregat, va finalitzar amb una visita al Centre d'Interpretació de 
l'Aigua de Torrelavit, on es van posar en comú els resultats obtinguts en els 
altres punts de mostreig de la resta de municipis. 
 
Projecte Rius: la inspecció  
El Projecte Rius es fonamenta en el treball que realitzen diferents grups de 
voluntaris i voluntàries a tot Catalunya. Els grups de voluntaris es comprometen 
a realitzar dues inspeccions anuals a un tram de riu de 500 metres que ells 
mateixos han escollit i que, normalment, és proper al seu domicili habitual o 
segona residència. 
 
Les inspeccions de riu s‟emmarquen dins dues campanyes d‟inspecció: 
la campanya de primavera (del 15 d'abril al 30 de maig)i la de la tardor (del 15 
de setembre al 30 d'octubre). Un cop el grup de voluntaris ha realitzat la seva 
inspecció ha d'enviar les dades al Projecte Rius, mitjançant l'espai web de 
l'Entitat. Gràcies a totes aquestes dades s'elabora l'Informe RiusCat. 
Associació Hàbitats proporciona als grups la metodologia d'inspecció, els 
materials necessaris i una formació incial. A més, els grups disposen 
del Manual d'inspecció de rius. Cada grup utilitza una carpeta d‟inspecció que 
conté tot el material necessari per a prendre mesures al riu (làmines 



identificatives de flora i fauna, termòmetre, lupa, reactius químics...). Durant la 
inspecció es prenen mesures de factors hidromorfològics, fisicoquímics i 
biològics. A partir de l‟anàlisi de l‟hàbitat, del bosc de ribera, del cabal i de las 
alteracions presents al medi es determina la qualitat hidromorfològica del riu o 
riera; a partir de la mesura de diferents paràmetres fisicoquímics, com la 
temperatura, el pH, la concentració de nitrats o l‟oxigen dissolt es determina la 
qualitat fisicoquímicade l‟aigua;  i en funció de la presència de certes famílies 
de macroinvertebrats aquàtics es determina la qualitat biològica del riu o riera. 
 
Per conformar un grup es recomana un mínim de 3 persones i no calen 
coneixements previs, l'entitat ofereix tota la formació necessària. El Projecte 
Rius està obert a la participació de tota la població i compta amb grups de tota 
mena: centre escolars, entitats, empreses, administracions, famílies o grups 
d'amics. 
 
Aquelles persones interessades en conformar un grup de voluntaris i formar 
part del Projecte Rius poden trucar al telèfon 93 421 32 16, escriure un correu 
a: voluntariat@associaciohabitats.cat 
 

El bus urbà modifica el seu recorregut fins passat el Cavatast  

01-10-2016 

 

  

La Rambla Generalitat estarà tallada al trànsit del 3 a l'11 d'octubre  

La circulació de vehicles estarà tallada a la Rambla Generalitat i carrers 
adjacents de dilluns 3 d'octubre a les 7h fins al dimarts 11 d'octubre. 



Per aquest motiu, el bus urbà veurà modificat el seu recorregut en el següent 
sentit: 
De l‟estació de Renfe en direcció als habitatges Vilarnau, el bus modificarà el 
seu recorregut a l'alçada de la plaça del Pont Romà, on es desviarà cap al 
carrer Baríton Maties Ferret. La parada del Parc de la Rambla es substituïrà per 
una parada provisional a la cruïlla amb el carrer Dr. Barraquer. La propera 
parada ja serà a la zona esportiva, per la qual cosa en el trajecte de pujada es 
suprimeixen les parades de la plaça Pau Casals i la del carrer Barcelona, que 
es faran en el trajecte de baixada. 
En el trajecte invers, des dels habitatges Vilarnau cap a l‟estació de Renfe, el 
bus es desviarà després de fer la parada a la plaça Pau Casals cap al carrer 
Girona, per agafar Mestre Antoni Torelló, on farà les parades de Barcelona i de 
la zona esportiva. Un cop al Baríton Maties Ferret, farà de nou la parada 
provisional al Dr. Barraquer i continuarà fins a la plaça Pont Romà, on 
reprendrà el recorregut habitual fins a l'estació. 
Des de l'Ajuntament demanem disculpes a la ciutadania per les molèsties que 
es puguin ocasionar a veïns i usuaris del bus, el qual no es pot comprometre a 
complir els horaris habituals atesa la modificació del recorregut. 
 

 

Visita a la caldera de biomassa  

24-10-2016 

 

  

 

Tècnics de Diputació de Barcelona i de la Diputació de Lleida han visitat aquest 
dilluns la caldera de biomassa que l'Ajuntament de Sant Sadurní ha posat en 
marxa per abastir el servei dels equipaments municipals de l'escola Jacint 
Verdaguer, l'escola bressol La Fil·loxereta, la piscina i el pavelló municipal, un 
projecte que la Diptuació de Barcelona ha subvencionat amb 90.000 euros. 



La Diputació de Lleida ha volgut conèixer de prop l'experiència sadurninenca 
amb la intenció de posar en marxa un programa d'ajuda als petits Ajuntaments 
del Pirineu lleidetà perquè comencin a treballar amb aquesta font d'energia 
sostenible, en un lloc on és abundant l'estella forestal, font d'aliment d'aquestes 
calderes que ofereixen grans beneficis a la societat i a l'economia. No és el 
primer cop que tècnics i polítics s'interessen per la caldera i la visiten com a 
experiència pionera; el mes d'abril passat, per exemple, regidors i tècnics de 
Sant Pere de Ribas ja es van interessar pel projecte. 
 
La caldera de biomassa, que està instal·lada en un lateral del pavelló municipal 
al costat del carrer Gelida, té una capacitat de 500 quilovats i produeix calor i 
aigua calenta alimentada d'estella forestal i poda de vinya. Tot i que ja està en 
ple rendiment, el proper diumenge 27 de novembre s'inaugurarà oficialment i es 
durà a terme una jornada de portes obertes perquè la pugui veure de prop totes 
les persones que hi estiguin interessades. 
 

 

Campanya contra els estacionaments de vehicles a les parades d'autobus  

24-10-2016 

 

 

  

 

El Servei de Mobilitat i la Policia Local han posat en marxa una campanya 
destinada a acabar amb els estacionaments de vehicles a les parades del bus 
urbà. Aquesta pràctica incívica provoca que l'autobús no pugui apropar-se a les 
voreres i hagi de parar al mig del carrer, obstaculitzant la circulació, i que les 
persones que volen pujar a l'autobús hagin de passar entre els vehicles, amb la 
inseguretat que comporta. 

La Policia procurarà, per una banda, corregir les infraccions detectades per les 
patrulles uniformades que circulen amb el vehicle patrulla. I d'altra banda un 



agent de la policia local puja a l'autobús i quan aquest arriba a la parada 
corregeix totes les infraccions que fan els vehicles que es troben estacionats a 
la parada. Aquesta acció es realitza en diferents dies i horaris. 
 

Prevenció de residus d'envasos: Utilitza'n menys  

 

02-11-2016 

 

  

 

El servei de Medi Ambient ha instal·lat aquest dijous matí una parada 
informativa al mercat sota el lema "Prevenció de residus d'envasos: Utilitza'n 
menys" per explicar aquesta nova campanya que pretén consciencar a la 
ciutadania de la necessitat generar menys residus d'envasos, una tasca que no 
requereix cap gran esforç i en la qual cadascun de nosaltres pot contribuir. 

Fiins al 18 de desembre les persones que hi vulguin participar poden fer-se una 
fotografia dins algunes de les botigues on poden fer una compra responsable i 
enviar-la al servei de Medi Ambient, que els regalarà un cubell groc per als 
residus d'envasos. El dítpic informatiu de la campanya es repartirà casa per 
casa. 

 

El dissabte 19 de novembre se celebrarà a tot Europa el Dia de la Prevenció de 
Residus d´Envasos: Utilitza´n menys!. Serà el dia clau d'una setmana en què 
es treballarà a nivell europeu en l'organització de xerrades i activitats de 
sensibilització. 
Els residus d'envasos representen un problema important fruit del nostre estil 
de vida i del model de consum actual, especialment pel sobreenvasat dels 
productes. Aquesta campanya és una oportunitat per reflexionar sobre els 
nostres hàbits de consum i producció de cara a reduir la generació de residus i, 



entre d´altres beneficis, prendre consciència del paper primordial que juga en el 
canvi climàtic. I és que “El millor residu és el que no es produeix”. 
 

 

La Diputació de Barcelona lliura 202 bicicletes elèctriques a 102 municipis 
i entitats locals  

4-11-2016 

 

  

 

El regidor de medi ambient, Toni Sisternas, i el primer tinent d'alcalde, 
Josep M. Ribas, van assistir a l'acte oficial i van recollir 3 bicicletes  

La Diputació de Barcelona va lliurar aquest dijous 202 de bicicletes elèctriques 
a 102 municipis i entitats locals de la seva demarcació. L'acte de lliurament va 
tenir lloc al Recinte de l'Escola Industrial de Barcelona i hi van assistir alcaldes i 
regidors dels diferents municipis, juntament amb el diputat d'Espais Naturals i 
Medi Ambient, Valentí Junyent. El regidor de Medi Ambient i Via Pública, Toni 
Sisternas, acompanyat pel primer tinent d'alcalde, Josep Maria Ribas, va 
assisitir a l'acte oficial de lliurament en representació de l'Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia, que ha obtingut 3 bicicletes. 

Amb aquest lliurament, la Diputació de Barcelona ha cedit ja 451 bicicletes, de 
les quals 141 bicicletes han estat per a la policia local i 302 per a serveis 
municipals de 226 municipis o entitats municipals de la demarcació de 
Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona va iniciar aquest programa l'any 2008 per impulsar 
l'ús de la bicicleta per part de la policia local. A l'any 2009 aquesta iniciativa es 
va estendre a d'altres serveis municipals i actualment, la cessió de bicicletes va 
adreçada tant als cossos de les policies urbanes com a altres serveis tècnics 
municipals. Des de l'any 2012, totes les bicicletes cedides són elèctriques. 



 
La cessió de bicicletes als ajuntaments s'emmarca en una línia estratègica de 
mobilitat tova i en una política més general d'eficiència energètica que té la 
seva manifestació més clara en l'adhesió al Pacte dels alcaldes i en la lluita 
contra el canvi climàtic. 
 
Previ a l'acte de lliurament, es va fer una sessió informativa als usuaris de les 
bicicletes, per explicar-los el seu funcionament i manteniment. Així mateix, va 
tenir lloc taula rodona sobre experiències municipals en l'ús de la bicicleta en la 
que hi van participar representants de diferents ajuntaments que van explicar 
les seves experiències en l'ús de la bicicleta per a diferents tasques en els seus 
municipis. 
 

 

  

 



Excursió als cims del Turó de l'Home i les Agudes del Montseny  

7-11-2016 

  

La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní i el Grup de 
Muntanya Sant Sadurní organitzen una sortida als cims del Turó de l'Home i les 
Agudes. Els participants es desplaçaran en autocar fins a Santa Fe del 
Montseny. En arribar, es projectaran dos audiovisuals al Centre d'Interpretació 
del Parc Natural. A continuació, ascensió al cim del Turó de l'Home i al cim de 
les Agudes (ruta circular de 10,3 km i unes 4 hores de durada). Cal portar 
calçat i roba adequada de muntanya, i esmorzar, dinar i beguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una cinquantena de persones participen a la sortida organitzada pel 
servei de Medi Ambient i el Grup de muntanya Sant Sadurní  

14-11-2016 

 

  

 

Una cinquantena de persones van anar diumenge d'excursió als cims del Turó 
de l'Home i les Agudes del Montseny, en una activitat organitzada per 
la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní i el Grup de 
Muntanya Sant Sadurní 

Els participants es van desplaçar en autocar fins a Santa Fe del Montseny, al 
Centre d'Interpretació del Parc Naturali van ascendir al cim del Turó de l'Home i 
al cim de les Agudes (ruta circular de 10,3 km i unes 4 hores de durada). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debat: Vull un poble amb els carrers nets"  

23-11-2016 

 

  

El proper divendres 2 de desembre, a les 19 hores, a la sala annexa de l'Índex 
(c/ pompeu Fabra 34-36), Ràdio Sant Sadurní organitza un debat al voltant de 
l'estat de la via pública i l'incivisme, amb especial atenció a la recollida de la 
brossa i a la deposició de gossos al carrer. Taula rodona i debat obert a la 
ciutadania. 

L'acte serà retransmès en directe per Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i via 
online a www.radiosantsadurni.cat. 
Mensualment l'emissora municipal organitza un debat al voltant de qüestions 
relacionades amb el municipi. Si creus interessant que abordem alguna 
temàtica o problemàtica de la vila, envia'ns un correu 
a comunicacio@santsadurni.cat o truca'ns al 938912901. 
 

QUÈ ES POT FER PER MILLORAR L'ESTAT DE LA VIA PÚBLICA? 

L‟estat dels carrers és una de les principals preocupacions dels veïns i veïnes a 
pràcticament qualsevol municipi. Als problemes d‟accessibilitat, la situació de 
les voreres o de l‟asfalt s‟uneix sovint la brutícia i el manteniment de la via 
pública. Sant Sadurní té un sistema de recollida de la brossa porta a porta. 
 
Malgrat els excel·lents resultats que s‟obtenen en la separació de residus, els 
mals hàbits fan que molts portals, carrers, papereres i zones properes a 
contenidors presentin sovint una imatge molt allunyada de la que tots i totes 
voldríem. El servei extra que suposa la recollida d‟aquesta brossa que no surt 
del sistema porta a porta i la neteja dels carrers i papereres li costa a 

http://www.radiosantsadurni.cat/
mailto:%20comunicacio@santsadurni.cat
tel:%20938912901


l‟Ajuntament i, en conseqüència, a tots els veïns i veïnes de Sant Sadurní, més 
de 30.000 euros a l‟any. 
 
També les actituds incíviques d‟alguns propietaris de gossos han convertit 
moltes zones de la vila en autèntics camps de mines per culpa dels excrements 
dels animals. Les sancions per deixar brossa al carrer fora dels llocs establerts 
o per no recollir la caca del gos són elevades. Sembla que no hi ha massa 
corresponsabilitat i sensibilitat per part dels veïns, i tampoc l‟administració està 
corregint aquestes situacions. 
 
Cal dedicar més recursos a la neteja de la vila? Fa falta més educació? Cal mà 
dura amb l‟incivisme? Sant Sadurní està brut o té veïns bruts? 
 

27a plantada d'Adema  

24-11-2016 

  

Diumenge es va celebrar la 27a Plantada Popular d'Adema, al camí dels 
paperers, organitzada per CCONG i Adema, a la qual hi van prendre part el 
regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas i els 50 voluntaris del grup, a banda de 
veïns del municipi. 

L'Ajuntament participa en el projecte aportant 700 euros, amb els quals 
s'adquireixen alguns dels arbres i el material necessari. 
 
L'acte va acabar amb una paella popular. 
 



"Mantenim l'entorn de la Fontsanta"  

27-11-2016 

 

  

 

El servei de Medi Ambient organitza accions enfocades a tenir cura del territori  

Aquest dissabte va tenir lloc l'activitat "Mantenim l'entorn de la 
Fontsanta", organitzada per les regidories de Medi Ambient dels Ajuntaments 
de Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, per commemorar els 35 anys de la 
descoberta i posada en marxa del Pou de la Fontsanta, que va subministrar 
aigua a Sant Sadurní durant la sequera de principis dels anys 80. 

Els participants, entre els quals hi havia el regidor de Medi Ambient de Sant 
Sadurní, Toni Sisternas, i els tècnics del servei, van fer una excursió i van 
netejar l'entorn dels safareigs propers al pou de la Fontsanta, van poder 
escoltar la xerrada "L'aigua laica de la Fontsanta", a càrrec de Carles 
Querol, entre altres activitats que van culminar amb un dinar popular. 
 

  



Inauguració oficial de la caldera de biomassa  

28-11-2016 

 

  

 

Aquest diumenge es va celebrar una jornada de portes obertes i la inauguració 
oficial de la caldera de biomassa, instal·lació que des de fa uns mesos dóna 
servei a la zona esportiva, l'IEP Jacint Verdaguer i l'escola bressol Fil.loxereta. 

L'acte va comptar amb la presència del diputat delegat d'Espais Naturals i Medi 
Ambient, Valentí Junyent; l'alcaldessa de Canyelles i presidenta de la 
Mancomunitat Penedès-Garraf, Rosa Huguet, a més de representants de 
municipis veïns, a més de l'alcaldessa de Sant Sadurní, Maria Rosell; el regidor 
de Medi Ambient, Toni Sisternas; Josep Maria Ribas, primer tinent d'alcalde, 
acompanyats per diversos regidors de govern i veïns. 
 
Rosell va subratllar l'aposta de l'Ajuntament de Sant Sadurní per l'ús d'energies 
renovables i per la sostenibilitat. Toni Sisternas va posar èmfasi en que es 
tracta d'un projecte a llarg termini que permetrà millores en l'eficiència i els 
consums d'energia. per la seva banda, el diputat Valentí Junyent també va 
posar en valor la col·laboració entre administracions i la suma d'esforços, que 
fan possible tirar endavant aquest tipus de projectes. 
 
Tècnics municipals, acompanyats per representants de Veòlia, l'empresa 
instal·ladora de la caldera, van oferir una visita guiada per mostrar el 
funcionament d'aquesta xarxa que abasteix d'aigua calenta als equipaments 
municipals amb una caldera que es nodreix d'estella i poda de vinya. 
Tècnics de medi Ambient van assistir el passat 30 de novembre a una jornada 
organitzada dins el Congreso Nacional de Medio Ambiente, convidats per parlar 
de l'experiència de la caldera. La jornada s'organitzava des del projecte Mayors 
in Action de capacitació als ens locals i promotors del Pacte dels Alcaldes, en 
què es parlava de les accions de lluita i de mitigació contra el canvi climàtic. 



A la segona part es va parlar del projecte Ciclomics (Life), del qual la Diputació 
de Barcelona n'és coordinador, en què es va tractar el cas del Montseny com a 
reserva de la biosfera i de l'Alt Penedès com una de les altres zones incloses al 
programa. 
 
 

 
 
 
Noves mesures per lluitar contra la pobresa energètica  

5-12-2016 

  

 



L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha posat en marxa noves mesures per 
lluitar contra la pobresa energètica al municipi, en la qual ja fa temps que 
treballen els serveis d'Acció Social i de Medi Ambient. 

La regidora d'Acció Social, Àngels Canals, explica que des de fa temps  s'està 
treballant en diferents línies, i de forma transversal amb altres departaments, 
com el de Medi Ambient, per ajudar les persones que tenen dificultats per 
pagar els subministraments de la llar, ja sigui fent front a les factures 
impagades, ja sigui fent informes acreditatius de pobresa energètica per evitar 
talls de subministrament, tant si ho demanen els usuaris com la mateixa 
companyia que subminsitra gas o electricitat. 
 
A banda d'això, fa unes setmanes un agent energètic, contractat per mitjà d'un 
a pla d'ocupació amb l'empresa Nouset, visita les llars detectades 
amb problemes de pobresa energètica. L'agent estudia les factures i els 
consums dels usuaris d'Acció Social per intergrar-hi millores, fa visites a 
domicili amb un kit de material que li permet comprovar si es compleixen 
mesures d'estalvi energètic, si els pot aconsellar noves mesures d'estalvi 
(canviant el tipus de bombetes, el tancaments de finestres), si tenen tarifació 
social i com poden demanar-la, entre altres accions. 
 
 'Més a prop' 
 
Aquesta setmana també s'ha enviat una carta a totes les persones majors de 
75 anys, que viuen soles o en parella i que no són usuàries de Serveis Socials, 
per explicar-los que rebran la visita d‟un professional acreditat de l'Ajuntament 
que els assessorarà en l'àmbit de l'estalvi energètic i que farà un estudi de 
situacions de pobresa energètica al municipi, per detectar aquelles situacions 
de vulnerabilitat de persones que encara no són usuàries del departament 
d'Acció Social. Per això es demana a aquestes persones que tinguin 
preparades les factures del subministrament elèctric de l'any 2016, per tal que 
se'n pugui realitzar l'estudi. 
 
Aquesta acció s'emmarca en el programa 'Mes a prop' , per mitjà del qual cada 
any s'envia una carta a les persones que fan 80 anys per informar-los dels 
serveis socials de què poden fer ús i per detectar possibles situacions de risc. 
 
Agents energètics en el marc del PAES 
 
L'Ajuntament de Sant Sadurní s'adherí al pacte d'alcaldes pel canvi climàtic 
l'any 2010 amb l'objectiu d'assolir el 2020 una reducció del 20% dels gasos 
d'efectes hivernacle. Aquest objectiu es desenvolupa amb el PAES (Pla 
d'Agents energètics), que consisteix en un pla d'actuacions dintre de les quals 
algunes destinades a reduir les emissions en el sector domèstic. Així mateix, 
des del 2010 s'ha anat contractant periòdicament, per mitjà de plans d'ocupació 
i en coordinació dels serveis de Medi Ambient i Acció Social, personal per 
desenvolupar les tasques d'agent pel civisme, en aquesta ocasió reconvertit en 
agent energètic. 
 

 

http://www.entrem-hi.com/nou-set/


Horaris del Porta a porta i la Deixalleria per les Festes de Nadal  

20-12-2016 

 

Durant les festes de Nadal, la recollida Porta a Porta pels domicilis funcionarà 
amb el calendari i horari habituals. 

Pel que fa als comerços, els dies 24 i 31 de desembre la recollida de la fracció 
orgànica avançarà el seu horari habitual a les 15 hores. Caldrà deixar els 
residus davant la porta de l'establiment entre les 13 i les 15 hores. 
 
El dissabte 7 de gener hi haurà recollida de paper i cartró tant per als domicilis 
com per als comerços. Caldrà treure els residus entre les 20 i les 22 hores. 
 
D'altra banda, els arbres de Nadal es podran portar al Punt de recollida que 
s´establirà a la plaça Era d´en Guineu i que estarà en funcionament de l´1 al 31 
de gener. 
 
Horari de la Deixalleria Municipal 
La deixalleria romandrà tancada els dies 26 de desembre i 6 de gener. També 
estarà fora de servei les tardes del 24 i 31 de desembre. 
 

 

 

Convocatòria de subvencions per al foment de l´adquisició de vehicles 
elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi i a usos 
comercials  

20-12-2016 

 

Es convoquen subvencions per adquirir vehicles elèctrics i de baixes emissions 
destinats tant al servei de taxi com a altres usos comercials i de serveis per un 
import total de 300.000 euros. 

Els beneficiaris poden ser professionals o empreses que hagin comprat un 
vehicle d‟aquestes característiques des del 5 d‟abril de 2015 fins a la fi del 
termini de la convocatòria, i que operin a la zona de protecció especial de 
l'ambient atmosfèric. 
L‟objectiu final és contribuir a la millora de la qualitat de l‟aire en aquestes 
zones promovent la renovació del parc de vehicles que hi circula amb vehicles 
de baixes. 
 

 

 

 



Plantada d'arbres dels alumnes d'El Carme  

21-12-2016 

 

  

 

Treballen en la millora del mediambient i la custòdia del territori  

El passat 1 de desembre un grup d'alumnes de l'escola El Carme van ser els 
protagonistes d'una plantada d'arbres a la zona de Cal Mota, una activitat 
organitzada pel servei de Medi Ambient, amb la col·laboració dels ADF Sant 
Sadurní, dins el projecte de Custòdia del Territori. 

A classe els alumnes estan preparant tres projectes d'apadrinament del territori 
i del Camí del Riu i treballen fent recerca, interpretació de dades i preparant 
totes les eines i instruments necessaris per fer les intervencions adients. 
Preparen fitxes sobre el temps i la climatologia, la fauna i flora a la riba i a 
l´aigua, els microorganismes presents a l´aigua i els bioindicadors de l´estat de 
l´entorn. Això ha de permetre fer un estudi del terreny de la Font de Cal Mota 
per veure les diferents accions que s´hi poden fer, accions que van 
documentant per després poder explicar com estaven aquests entorns i com 
han quedat després de fer-hi la intervenció. 
 
Amb aquestes accions, a banda dels aprenentatges adquirits, els alumnes 
prenen consciència de la necessitat de tenir cura del territori fent els espais una 
mica més seus. 
 

 

 

 

 


