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Bona acollida de la campanya 'Prevenció de
residus d'envasos: Utilitza'n menys
10/01/2017

El servei de Medi Ambient ha lliurat 82 cubells d'envasos a peu de carrer
El servei de Medi Ambient de l'Ajuntament ha lliurat 82 cubells d'envasos
durant la campanya 'Prevenció de residus d'envasos: Utilitza'n
menys' que s'ha dut a terme durant les festes nadalenques, amb l'objectiu de
consciencar a la ciutadania de la necessitat generar menys residus d'envasos,
evitant el residu d'embalatge de plàstic en productes que no ho necessiten o bé
evitant la bossa de plàstic de transport. Aquesta només té un ús d'uns 5-10
minuts des de l'establiment fins al domicili i en canvi tarda uns 100 anys en
degradar-se i te un gran impacte mediambiental.
La campanya consistia en presentar una foto de compra responsable i
s'obtenia un cubell groc d'envasos i la resposta de la ciutadania ha estat
satisfactòria, segons explica l'agent de civisme, que ha estat amb una parada a
la plaça de l'Ajuntament explicant els beneficis de la sostenibilitat. La majoria
de les persones que passaven per l'estand de medi ambient ja eren habituals
en bones pràctiques de compra responsable i els que no ho eren, han apostat
per modificar i millorar les seves accions diàries.

Visita al Camí del Riu
27/01/2017

L'alcaldessa i altres batlles i batllesses expliquen el projecte al
vicepresident segon de la Diputació
L'alcaldessa Maria Rosell va acompanyar dimarts al migdia, al costat d'altres
alcaldes i alcaldesses dels municipis implicats en el projecte Camí del Riu, al
vicepresident segon de la Diputació, Marc Castells, en la seva visita a
Torrelavit per conèixer amb més detall aquesta iniciativa.
El projecte ´El camí del riu´ té com a objectiu recuperar els voltants del rius
Mediona-Bitlles, Anoia i Lavernó, al llarg dels municipis de Sant Quintí de
Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, Sant Sadurní d´Anoia i Subirats.
Compta amb el suport de la Diputació i vol posar en valor el patrimoni natural
fluvial d´aquests municipis, recuperar-lo com un espai de gaudi i impulsar-lo
com un actiu turístic.

El servei de Medi Ambient al Congrés
Wasteinprogress
07/02/2017

La deixalleria de Sant Sadurní es presenta com a experiència d'èxit
Aquest dimarts el regidor de Medi Ambient i Via Pública, Toni
Sisternas, acompanyat dels responsables del servei, ha assistit al Congrés
Wasteinprogress que té lloc Fira de Girona, el primer fòrum internacional de
gestió de residus municipal.
Al Congrés s'hi poden veure diverses experiències d‟èxit de models de recollida
de ciutats d‟arreu del món, amb resultats de reciclatge superiors al 60%. Un
dels models que s'hi ha presentat és l'experiència de la deixalleria de Sant
Sadurní d'Anoia, la qual està gestionada per Ferrovial Servicios des de l‟any
2012. D'aquest equipament s'ha explicat que té unes 40 entrades diàries de
mitjana (unes 12.000 entrades l'any, que corresponen a unes 28.000
aportacions) i que del 2012 al 2016 s'ha aconseguit reduir a la meitat els quilos
de voluminosos i de runa, ja que des del primer moment la proposta de la
gestió va ser, per una banda, reduir la quantitat de residus que se n'anaven a
voluminosos i que es podien gestionar correctament, i per una altra, ampliar la
quantitat de residus que es podien acceptar incrementant les fraccions per tal
tornar a donar valor a la major quantitat possible de residus. Durant aquests
anys s‟ha passat a tenir 50 tipus de residus acceptats i s‟ha aconseguit reduir a
244.280,00 els kg de residu voluminós gestionats el 2016.
En aquesta línia, i amb estreta col·laboració amb el tècnic de l‟ajuntament, es
va buscar la manera de recuperar i donar una segona vida a tots aquells
materials que els usuaris aportaven i estaven en bones condicions. Amb
aquesta finalitat i per retornar al municipi aquest esforç, es va crear un acord
amb Càrites de Sant Sadurní d‟Anoia perquè el material que es podia aprofitar

es pogués treure de la deixalleria a canvi aliments i creant, d‟aquesta manera,
un mercat d‟intercanvi. En aquest mercat d‟intercanvi s‟accepten mobles,
llibres, CD i cintes de vídeo, joguines, material infantil (cotxets, llits), material de
decoració i material electrònic que funcioni.
Aprofitant l'entorn i la implicació del personal de l'equipament, s‟han dut a terme
jornades amb nens en edat escolar de replantació de plantes autòctones i
aromàtiques, tallers de sensibilització al reciclatge, jornades de recuperació de
residus, etc.
EL CONGRÉS
El Congrés Wasteinprogress és també és un punt de trobada professional entre
aquelles empreses que poden acompanyar les administracions en el procés de
millora de la gestió dels residus; un aparador de projectes d‟innovació
empresarial i de projectes que poden contribuir a l‟assoliment dels objectius i
dels resultats de reciclatge; a banda de ser un espai de connexió entre el sector
públic i el sector privat. I és que les directives europees en matèria de residus
marquen els objectius a assolir en reciclatge i els estats membres han de
treballar per l‟acompliment d‟aquests objectius mitjançant estratègies i models
que superin sistemes poc efectius i que permetin afrontar amb garanties els
reptes de futur. L‟Estat espanyol es troba en un punt d‟inflexió pel que fa al
model de gestió de residus, segons s'explica al web del Congrés.
Tot i que els darrers anys s‟ha avançat en els resultats de la recollida selectiva i
la prevenció de residus, en molts casos s‟ha tocat sostre. Aquest fet, sumat a la
nova legislació europea en matèria de residus i economia circular i a
l‟increment dels costos de tractament de la fracció resta, ha portat a replantejar
el model actual de gestió de residus. Els objectius: estabilitzar els costos
associats a la gestió dels residus municipals; implantar sistemes fiscals més
justos basats en el pagament per generació; crear incentius per a la separació
en origen i per a un canvi d‟hàbits i de percepció; assolir el consens polític i
social entorn del model de gestió de residus; adaptar-se a la realitat territorial,
social i econòmica; assolir els objectius de reciclatge fixats per la legislació
europea, estatal i autonòmica: coresponsabilitzar els generadors i eliminar
l‟anonimat de les aportacions i incorporar estratègies efectives de prevenció de
residus.

"Viatjo amb tu"
20/02/2017

Els alumnes de 6è d'El Carme aprenen a utilitzar el transport públic
Dimecres passat el servei de Medi Ambient de l'Ajuntament i els serveis
educatius de l'Agrupació de municipis amb transport urbà (AMTU) van dur a
terme l'activitat "Viatjo amb tu" amb els alumnes de 6è de l'Escola Vedruna El
Carme.
La finalitat de l'activitat és ensenyar als infants a fer ús del transport públic i a
planificar un trajecte, a banda de transmetre'ls els valors cívics i de convivència
necessaris en aquests espais.
Els infants es van mostrar molt participatius i van valorar molt positivament
l'experiència.

"Ajudem els caçadors del mosquit tigre"
27/02/2017

S'ha penjat caixes refugi per a ratpenats en diversos indrets del municipi
en una campanya impulsada per Salut i Medi Ambient
Els serveis de Medi Ambient i Salut de l'Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia han iniciat una campanya de prevenció contra el mosquit tigre, un
insecte originari del sud-est asiàtic que amb les picades provoca moltes
molèsties a les persones.
A banda dels consells que cada any s'ofereixen per evitar-ne la propagació,
com no deixar aigua estancada on el mosquit posa els ous, enguany s'han
volgut incrementar els esforços per combatre'l amb una iniciativa consistent en
reforçar la tasca de caçadors de mosquits que duen a terme animals com el
ratpenat, els dragons o molts ocells insectívors (el pit-roig, la mallerenga blava
o les orenetes, entre d'altres), molt importants per al manteniment de l'equilibri
natural.
Per això el naturalista Xavier Bayer i els tècnics dels serveis han col·locat
aquests dies 16 cases-refugi per als ratpenats a diversos indrets del municipi,
com ara Can Mas de la Riera, el Parc de la Rambla, Mas Asperó, Can Benet de
la Prua i Espiells. A banda dels quiròpters, altres espècies també es poden
establir en aquestes casetes de fusta.
A Catalunya hi ha més de 30 espècies de ratpenats que viuen en diferents
ambients naturals. Aquests mamífers per poder volar necessiten molta energia,
per això cada ratpenat caça en una nit entre 100 i 200 mosquits i altres
insectes. El conjunt de ratpenats del nostre país en un any pot consumir unes
quantes dotzenes de tones de mosquits, convertint-se en un potent insecticida
natural, a banda d'un important indicador de biodiversitat.. Els quiròpters són
doncs molt beneficiosos i per això estan protegits.

L'Ajuntament té previstes algunes activitats relacionades amb aquest animal
tan peculiar, l'única espècie de mamífer que vola, per conscienciar la població
dels seus beneficis, de la necessitat de respectar-los i alhora combatre alguns
mites que l'acompanyen. Algunes empreses de la zona ja fa temps que
treballen en projectes similars, com és el cas del projecte Ratpenat de Cava
Recaredo un dels exemples d'innovació explicats dins el projecte Nexes
Innova.

Sant Sadurní participa a la 17a Assemblea de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
09/03/2017

20 anys en defensa dels valors mediambientals dels municipis

La 17a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,
celebrada dimecres a l´Auditori de la Diputació de Tarragona, va commemorat
els 20 anys de la seva constitució com a plataforma local que permet sumar
recursos als municipis per aconseguir objectius mediambientals comuns de
sostenibilitat. En el balanç d´aquest any, el president de la Xarxa i diputat
d„Espais Naturals i Medi Ambient, Valentí Junyent, ha reiterat la voluntat dels
municipis d'apostar per nous models de gestió sostenible, amb accions de futur
en benefici del medi ambient i de les persones.
El servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, encapçalat
pel seu regidor, Toni Sisternas, va prendre part a l'Assemblea, juntament amb
altres municipis de la comarca.
A l´Assemblea, que va comptar amb l´assistència de prop de 150 ens locals del
total de 186 membres que actualment la constitueixen, es va fer un repàs del
treball realitzat per la Xarxa, que es va iniciar l´any 1997 a Manresa, i que en
aquests anys ha aconseguit fer-se gran fins a duplicar el nombre de municipis
adherits i reunir administracions arreu de Catalunya. Entre les accions
desenvolupades per la Xarxa, hi ha l´estudi de la demanada potencial de
biomassa en centres i administracions públiques de les comarques de
Barcelona i el foment de les polítiques socials orientades a la cohesió de la
reducció de les desigualtats pel que fa a situacions de pobresa energètica que
pateixen moltes famílies.
El programa de l´Assemblea va aprovar també la Declaració de Tarragona
Per un turisme sostenible i compartit, en base a l´Any Internacional del
Turisme Sostenible proclamat per aquest 2017 per Nacions Unides. En aquest
sentit, l´Assemblea va acordar sumar-se als objectius d´aquest any i impulsar
un model de turisme responsable, econòmicament pròsper, ambientalment
sostenible i socialment inclusiu.
La Declaració manifesta la voluntat dels membres de la Xarxa d´assumir les
repercussions d´un turisme que, malgrat el seu valor econòmic i d´intercanvi
cultural, ha de controlar i gestionar els seus impactes per tal de garantir la
preservació del medi ambient, social i econòmic.
Així mateix, la Declaració reconeix el paper dels governs locals i els actors
rellevants en un treball de col·laboració, transparent i de responsabilitat
compartida per crear llocs millors per viure i per visitar, així com «estimular la
conservació del patrimoni natural i cultural i proporcionar als visitants de les
nostres ciutats i pobles experiències agradables i d´alta qualitat mitjançant la
participació en experiències de turisme sostenible millorades».
L´Assembla de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat va
acabar amb vista al monestir de Poblet per conèixer el projecte
d´ambientalització patrimonial realitzat en aquest recinte monàstic per la
comunitat benedictina.

Plantada als entorns de la bassa d'amfibis de
Can Mas de la Riera
21/03/2017

El 21 de març Dia Internacional dels Boscos
En el marc del Dia Internacional dels Boscos que es celebra el 21 de març,
l'Agrupació Defensa Forestal (ADF) Sant Sadurní i la regidoria de Medi
Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní van organitzar dissabte una
plantada als entorns de la bassa d'amfibis, en la qual hi van participar una
vintena de persones.
L'actuació va consistir en plantar arbres de ribera al voltant de la bassa
d'amfibis i abeurador d'animals que hi ha a Can Mas de la Riera.
En aquest indret també hi intervenen durant l'any alumnes de l'Escola
Vedruna-El Carme per la recuperació ambiental de l'espai fluvial al llarg del
curs, dins el projecte El Camí del Riu.
Imatge ADF Sant Sadurní

Trobada dels responsables del projecte El Camí
del Riu
24/03/2017

Balanç del 'Riu Inclusiu' i posada en marxa de 'La remuntada', una
caminada de resistència que es farà el 18 de juny
En el marc del Dia Internacional de l'Aigua que es va celebrar el passat 22 de
març, els responsables polítics del servei de Medi Ambient o alcaldes dels
diversos municipis que participen al projecte El Camí del Riu (Subirats,
Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona i Sant Sadurní
d'Anoia) es van reunir a Mediona. El regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas,
hi va prendre part acompanyat del tècnic municipal.
D'una banda la trobada va servir per fer balanç del projecte 'Riu Inclusiu' i per
buscar els recursos que permetin continuar duent-lo a terme fins a final d'any.
Aquest projecte social i mediambiental treballa per la inserció laboral de
persones amb risc d'exlusió social, alhora que arranja el Camí del Riu i
embelleix l'entorn.
D'altra banda la reunió va començar a posar fil a l'agulla, juntament amb les
entitats dels diversos municipis que hi participen, a l'activitat que es durà a
terme el diumenge 18 de juny dins del cicle anual 'Rius amb vida al
Penedès' . Es tracta d'una caminada de resistència al llarg dels espais fluvials
dels rius Mediona-Bitlles- Lavern´i Anoia que portarà per nom 'La
remuntada', que sortirà de Sant Sadurní i tindrà el seu punt final a Mediona.

Segona edició del Concurs: Idees innovadores
pel Canvi Climàtic i viticultura al Penedès
27/03/2017

Els treballs es poden presentar fins al 8 de maig
La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i
l‟Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech, amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona, convoquen la segona edició del
concurs Idees Innovadores pel Canvi climàtic i viticultura al Penedès.
Utilització de tècniques sostenibles en viticultura, 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 als joves al repte ambiental del canvi climàtic i la seva vinculació
amb l‟activitat vitivinícola tan rellevant a la comarca del Penedès.
Aquest concurs requereix treballs en equip de màxim 3 alumnes els quals
hauran d‟estar supervisats per un professor. Els estudiants presentaran idees
innovadores per fer front a la petjada ecològica associada al canvi climàtic en
relació al sector vitivinícola en alguna fase de tot el seu cicle de vida -des del
moment de la primera llaurada fins a la venda al consumidor final: tècniques
sostenibles a la vinya o el celler; ús d'animals com cavalls i ovelles en
viticultura; pràctiques al sòl, sanitat de la vinya, ús de l‟energia solar,
aprofitament de residus, bon us de l‟aigua, reducció de les emissions, foment
de la biodiversitat, enoturisme sostenible -2017 any internacional- entre d'altres.
La data límit per a rebre les propostes és el dilluns 8 de maig. Els premis
consistiran en una caixa regal per una activitat d‟aventura. Abans del 15 de
maig s‟informarà als 3 finalistes de cada categoria. El lliurament de premis el
realitzarà la periodista de TV3 Cori Calero el dia 22 de maig al matí, Dia
internacional de la Biodiversitat, 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.

Com a punt d‟inici del concurs, els dies 22 i 23 de març es van dur a terme
unes Jornades Educatives en Ecologia i Biodiversitat a l‟entorn del
celler Raventós i Blanc on els alumnes van descobrir el seu ecosistema i les
bones pràctiques ambientals mitjançant un itinerari per les vinyes, el bosc i les
rieres. Alumnes de l'escola de viticultura d'Espiells i de l'Intermunicipal també
van fer un treball sobre biodiversistat a l'entorn de l'experiència de caves
Gramona.

Mesures de prevenció d'incendis
29/03/2017

La regidoria de Medi Ambient i els ADF Sant Sadurní fan treballs
forestals a Can Mas de la Riera
L'ADF Sant Sadurní, a proposta de la regidoria de Medi Ambient de
l'Ajuntament, està treballant per la neteja forestal de la timba de Can Mas de
la Riera amb uns treballs forestals consistents en aclarida d'arbres, neteja de
deixalles, retirada d'arbres morts, trituració dels matolls del sotabosc i poda en
alçada dels arbres. Tots aquests treballs es fan amb l'objectiu de prevenir
incendis, atès que s'acosta l'estiu i l'any passat hi va haver diversos intents
provocats de foc a la zona.
Els voluntaris de l'ADF compten amb el suport de 2 alumnes en pràctiques de
l'escola forestal Quintanes de Vic i 2 de l'escola d'horticultura de Reus.
Un cop finalitzats els treballs de Can mas de la Riera, es preveu continuar fent
franges de protecció contra incendis al polígon industrial Molí del Racó i també
a Can Benet de la Prua.
Els agents rurals de la Generalitat de Catalunya ja van emetre el comunicat
en què s'explica, com cada any, que entre el 15 de març i el 15 d'octubre
queda totalment prohibit, en els terrenys forestals (poblats o no per
espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

La Policia Local prova una Scooter 100%
elèctrica
15/05/2017

Es tracta de pensar un futur amb vehicles elèctrics, més sostenibles

Aquests dies la Policia Local compta amb una moto scooter 100% elèctrica,
que compta amb una autonomia mínima de 100 quilòmetres, una velocitat
màxima de 80km/h i una bateria que es carrega en sis hores.
Es tracta d'una prova d'ús per tal de preveure en el futur una renovació de la
flota de vehicles municipals cap a models elèctrics, més eficients i sostenibles.

Medi Ambient organitza la jornada Tècniques
sostenibles en viticultura per mitigar el canvi
climàtic
24/05/2017

Es van lliurar els premis al 'II Concurs d'Idees innovadores pel canvi climàtic
al Penedès'

Aquest dilluns l'Escola de Viticultura d'Espeills va acollir la jornada Tècniques
sostenibles en viticultura per mitigar el canvi climàtic
La jornada, organitzada pel servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant
Sadurní i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, va comptar amb la presència del regidor de Medi
Ambient, Toni Sisternas i la van presentar Xavier Vidal, director de l'Escola
Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech i Jordi Gual, tècnic
de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
L'objectiu era treballar alternatives viables en viticultura per reduir l'impacte del
canvi climàtic. En aquest sentit les ponències van ser 'Promoure biodiversitat
a la vinya (Projecte Biodivine)a càrrec d' Enric Bartra, de l'Institut Català de
la Vinya i el Vi i 'La nova agricultura tradicional', a càrrec de la periodista de
Televisió de Catalunya Cori Calero, que forma part de l'equip del
programa Espai Terra.
També es van lliurar els premis 'II Concurs d'Idees innovadores pel canvi
climàtic al Penedès' als treballs 'Utilització d'ànecs corredors per a reduir les
plagues de la vinya i adobar el sòl' d'Arcadi Tarré Laia Bonet, alumnes de 4t
d'ESO de l'Intermunicipal; i 'Fitodepuració d‟aigües al celler mitjançant
aiguamolls' de Cristina Boada i Llamas i Indira Carpintero.

Nit dels ratpenats
29/05/2017

Una cinquantena de persones s'aproximen a la vida d'aquest mamífer clau
per lluitar contra el mosquit tigre

Dissabte Sant Sadurní va viure la Nit dels ratpenats o Bat Night, una jornada
que s'organitza arreu d'Europa amb l'objectiu de donar a conèixer tota mena de
curiositats en relació a aquests animals nocturns, que han estat protagonistes
de tantes llegendes i mites.
El que no es coneix tant és el fet que aquest mamífer és un gran depredador
de mosquits i pot arribar a menjar en una nit el 60% del seu propi pes; tot i que
no sol fer més de 4 grams, representa la desaparició de centenars d'insectes
diaris i juga així un paper molt important en el manteniment de l'equilibri natural.
Una cinquantena de persones, entre infants i adults, van participar a les
activitats organitzades: Conta.contes amb 'El ratpenat i la papallona', de Moi
Aznar, taller de manualitats; una sessió més tècnica: 'Biologia i ecologia dels
quiròpters, desfem mites', a càrrec del naturalista Xavier Bayer; i una excursió
a Can Mas de la Riera per detectar ratpenats amb ultrasons.
El passat mes de febrer els serveis de Salut i Medi Ambient de l'Ajuntament
ja van instal·lar 16 caixes refugi al municipi per ajudar al control del
mosquit tigre, en aquesta campanya pensada per donar a conèixer aquest
mamífer volador i com a part important de la campanya anual de lluita contra el
mosquit tigre, que es posa en marxa quan comença la calor.

La Remuntada
05/06/2017

Marxa de resistència
El dia 18 de juny es durà a terme la primera marxa popular no competitiva al
llarg del Camí del Riu: La Remuntada.
Aquesta consistirà en un recorregut de 30 quilòmetres que començarà a les 8 h
a Can Mas de la Riera (Sant Sadurní d‟Anoia) i acabarà a Sant Joan de
Mediona, amb un desnivell d‟uns 420 m.
Per facilitar l‟accés al punt de sortida i el retorn a Sant Sadurní, hi haurà un
servei d‟autocar a disposició dels participants. Els punts on s‟aturarà seran les
parades de busos de cada municipi, i els horaris previstos d‟anada són els
següents:
Sant Joan de Mediona: 6:40 h
Sant Quintí de Mediona: 6:55 h
Sant Pere de Riudebitlles: 7:05 h
Torrelavit 7:15 h
L‟autocar, de tornada, farà diversos viatges des de Sant Joan de Mediona a la
resta de municipis del recorregut.

L'Ajuntament commemora la Setmana de la
Natura amb diverses activitats
07/06/2017

La paella popular d'Adema, Les olors del Mediterrani i Mou-te amb Bus són
algunes de les activitats realitzades

Aquesta setmana és la Setmana de la Natura i el servei de Medi ambient de
l'Ajuntament de Sant Sadurní ha organitzat o col·laborat amb diferents
activitats per commemorar-ho.
Diumgenge es va celebrar la 28a Paella Popular d'Adema (Associació en
defensa del Medi ambient), una activitat lúdica on es va degustar una paella
vegetariana i es va sortejar productes d'establiments del poble. Des de Medi
Ambient, en el marc de la campanya per a la reducció de residus i coincidint
amb la posada en marxa de la Llei en què s'obliga als establiments a cobrar les
bosses de plàstic, es va obsequiar els assistents amb una bossa de roba,
lleugera i ecològica, a fi de substituir les bosses de plàstic a les compres
diàries.
'Les Olors del Mediterrani' i 'Mou-te amb bus'
Coincidint amb el Dia mundial del Medi Ambient, els alumnes de 1r d'ESO d'El
Carme van anar fins a la deixalleria amb bicicleta. Allà, a banda d'una visita a
les instal·lacions, van participar al taller mediambiental "Emporta't a casa les
olors del Mediterrani"; se'ls va presentar les plantes mediterrànies i remeieres
que es poden trobar a la comarca, fins i tot dins el recinte de la deixalleria, on
van recollir-ne i cada alumne va poder fer el seu propi saquet d'olor amb herbes
aromàtiques.
Pel que fa al treball en mobilitat sostenible, el proper 12 de juny els alumnes de
3r de primària de l'escola Jacint Verdaguer duran a terme una activitat de
sensibilització sobre els beneficis de viatjar amb transport públic, deixar el
cotxe a casa i contaminar menys. A la mateixa sortida està prevista una
activitat-xerrada cedida per l'ADF (Associació de Defensa Forestal) i orientada
a la prevenció d'incendis.

Horari d'estiu del Bus urbà
08/06/2017
El fet de no anar fins a Espiells comporta la modificació dels horaris

Com cada any, amb la finalització del curs escolar el bus urbà inicia l'horari
d'estiu. El fet de no anar fins a l'Escola de Viticultura d'Espiells comporta la
modificació dels horaris.

Peixos morts al riu Anoia a l'alçada de Sant
Sadurní a causa d'un insecticida
09/06/2017

S'han trobat prop de 300 exemplars morts en el tram del torrent de Monistrol
fins la passera de Can Catassús

L'Agència Catalana de l´Aigua va informar dijous al migdia de l´aparició d'un
gran nombre de peixos morts al riu Anoia al seu pas per Sant Sadurní, entre
l'aiguabarreig del Torrent de Monistrol fins a la passera de Can Catassús, un
tram amb poc cabal d'aigua que ha afavorit l'acumulació de peixos. Després de
les inspeccions a la zona i l'anàlisi de l'aigua, s'ha determinat que el causant de
la mort d'aquests 300 exemplars ha estat un insecticida que va arribar al riu
Anoia al mateix terme municipal, segons un comunicat del CECAT -Centre de
Coordinació operativa de Catalunya-.
Des de l'àrea de Medi Ambient de l´Ajuntament de Sant Sadurní s´ha
treballat des de dijous a la tarda, juntament amb responsables de l'ACA i
Agents Rurals, per solucionar el problema. Protecció Civil ha explicat que
l‟efecte dilució va fer que únicament els primers quilòmetres de riu haguessin

quedat afectats; malgrat tot, i atesa la persistència de l‟insecticida, s'ha cregut
convenient avisar els municipis situats aigües avall fins l‟aiguabarreig de l‟Anoia
amb el riu Llobregat: Sant Sadurní d‟Anoia, Sant Pau d‟Ordal (Subirats), Gelida,
Castellví de Rosanes, Sant Esteve Sesrovires i Martorell.

1a sessió de la mesa territorial d'adaptació al
canvi climàtic de l'Alt Penedès
16/06/2017

El regidor, Toni Sisternas, i el tècnic de Medi Ambient van participar a la
jornada

El dijous 8 de juny es va celebrar a la sala d‟actes del Consell Comarcal de l‟Alt
Penedès de Vilafranca la 1a sessió de la Mesa Territorial del Life
Clinomics,que va treballar sobre la identificació de riscos i dels temes
prioritaris per al projecte a l’Alt Penedès. El regidor, Toni Sisternas, i el
tècnic de Medi Ambient van participar a la jornada.
L‟àmbit de treball del projecte Life Clinomics són la reserva de la biosfera del
Parc Natural del Montseny, la reserva de la biosfera de les Terres de l‟Ebre i la
comarca de l‟Alt Penedès, 3 territoris que per la seva vinculació econòmica
amb el sector primari i la natura poden patir especialment les conseqüències
del canvi climàtic sobre les seves economies i necessiten adaptar-se per al
canvi. El projecte Life Clinomics té com a objectiu preparar aquests 3 territoris i
les respectives activitats socioeconòmiques per als impactes del canvi
climàtic; en concret, vol analitzar com impactarà el canvi climàtic sobre la
gestió agroforestal, la pesca i el turisme i vol posar en marxa i donar
suport a les diferents iniciatives per adaptar-se a aquests impactes.
El projecte està coordinat per la Diputació de Barcelona, i té 7 socis
beneficiaris: dos territorials (Consell Comarcal de l‟Alt Penedès i Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l‟Ebre), quatre sectorials (Cambra de
Comerç de Barcelona, Unió de Pagesos, Comissions Obreres i Unió General

de Treballadors) i un soci institucional (Oficina Catalana del Canvi Climàtic de
la Generalitat).
Consensuar riscos i prioritats
L‟acte va començar amb una presentació breu dels resultats de les dues
diagnosis realitzades fins ara: la primera, sobre la “Realitat social
institucional del territori del Penedès”; la segona, sobre la “Vulnerabilitat
climàtica de l’Alt Penedès”. Ambdues diagnosis es poden consultar al
web Life Clinomics
Ramon Rabella, cap de l‟Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona i coordinador del projecte, va explicar que es tractava
d‟elaborar una metodologia de treball que pugui ser comuna als 3 territoris, per
poder consensuar un pla d‟acció i fer proves pilot. Per això s‟han identificat els
interlocutors municipals i comarcals i els agents a implicar en el projecte
(representants del sector turístics i del sector agrari, entitats ecologistes,
estudiosos locals experts, entitats asseguradores, entitats bancàries i
ciutadania en general). També s‟ha estudiat el context socioeconòmic del
territori i les experiències participatives prèvies i els òrgans de participació ja
existents.
Gemma Pellisa, tècnica de Medi Ambient del Consell Comarcal de l‟Alt
Penedès, va presentar l‟Estudi sobre la realitat social i institucional a la
comarca de l‟Alt Penedès. L‟estudi conclou que a la comarca es té molt present
la problemàtica del canvi climàtic i d‟aquí l‟existència de nombroses iniciatives
públiques i privades que ja estan en marxa per mitigar les causes i els efectes.
Així mateix, fa constar la baixa participació dels enquestats per a l‟elaboració
de l‟estudi, per oposició a la bona predisposició dels agents quan se‟ls ha
entrevistat personalment.
Gabriel Borràs, de l‟Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya
va presentar l‟Estudi dels efectes canvi climàtic a l‟Alt Penedès: diagnosi,
impactes i vulnerabilitats, que avalua l‟impacte del canvi climàtic en el sector
agrícola (vulnerabilitat mitjana), el sector ramader (vulnerabilitat baixa), el
sector forestal (vulnerabilitat elevada) i el sector turístic (vulnerabilitat baixa).
Tot seguit es van formar 4 meses de treball per consensuar els riscos i els
temes prioritaris a abordar en el marc del projecte Life Clinomics a l‟Alt
Penedès. Els tres riscos consensuats com a prioritaris pels participants, en els
quals es vol aprofundir en les properes sessions del projecte i per als quals cal
cercar actuacions d‟adaptació prioritàries, van ser: els canvis en la
productivitat de la vinya, la disminució de la disponibilitat d’aigua i la
pèrdua de qualitat paisatgística, aquesta darrera relacionada amb la
pèrdua de biodiversitat associada.
Està prevista una segona sessió de treball de la Mesa Territorial per al proper
mes de juliol per continuar treballant en aquests tres temes considerats com a
prioritaris.

S´avança l´horari de recollida porta a porta per la
Revetlla de Sant Joan
21/06/2017
Es demana que es deixin els residus que corresponguin abans de les 15
hores

Per motius de seguretat, el divendres 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.

Setmana de la Mobilitat 2017: "Omplim el nostre
poble de bicicletes"
27/07/2017

Els carrers comercials, punt neuràlgic de la campanya, del 18 al 25 de
setembre

La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní i Som Sant
Sadurní han presentat aquests dies la 18a edició de la campanya A la Vila
en bicicleta, vinculada a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
2017, que serà del 18 al 25 de setembre,enguany amb l'eslògan „Mobilitza't
per un aire més net'.

La campanya portarà per nom “Omplim el nostre poble de bicicletes” , va
dirigida al conjunt de la població i té per objectiu modificar els hàbits de
mobilitat de la ciutadania, per convèncer-la que les persones són, en última
instància, el motor de canvi. Per això el que es pretén és omplir els carrers de
bicicletes i crear una imatge positiva i propera d'aquest mitjà de transport,
proposant un conjunt d'activitats centrades en premiar l'hàbit d'anar a comprar
en bicicleta.
Els carrers comercials, punt neuràlgic de la campanya
Com a novetat enguany l'acció es centrarà en dues accions paral·leles al llarg
de tota la setmana i no en un jornada única com fins ara, amb l'objectiu d'unir
mobilitat sostenible i compres.
D'una banda s'animarà la població perquè vagi a comprar en bicicleta i
aconsegueixi completar un trencaclosques: es tracta de trobar les 3 peces als
aparadors de les botigues i fer-se un “selfie” on es vegi la bicicleta i la peça del
trencaclosques de l'aparador. El premi serà el sorteig de dues bicicletes entre
els participants.
També es vol posar l'èmfasi en l'ús de la targeta client del 18 al 25 de
setembre. Totes les compres fetes amb la targeta entraran automàticament en
el sorteig de 3 bicicletes.

Avís de risc per calor a tot el territori català
03/08/2017
Les previsions de temperatures màximes s'allarguen fins dissabte
Protecció Civil comunica que es manté l'avís de risc per calor, en base a les
previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Les previsions de temperatures màximes s'allarguen fins dissabte i, si es
confirmen, a partir de demà evolucionarien a un episodi d'Onada de calor.
Eviteu activitats físiques intenses hores centrals del dia i beveu molta aigua.
Reforceu la cura col·lectius vulnerables a la calor.
L'onada de calor durarà fins dissabte. A partir de diumenge tendirà a baixar fins
a arribar als valors normals d'estiu.

Formació de coordinadors d'ADF en una
iniciativa pionera a Catalunya
03/08/2017

Els ADF fan una crida a la ciutadania perquè es facin voluntaris
Els ADF de la comarca del Gran Penedès -Alt, Baix Penedès i Garraf- han dut
a terme durant un any una iniciativa pionera consistent en una formació per
poder ser coordinadors d'ADF, que són voluntaris que alhora es poden dedicar
a tasques de coordinació d'altres persones que acudeixen a una emergència.
Dos ADF de Sant Sadurní van participar al curs, que va finalitzar amb un
examen el passat mes de juny.

Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya que s'implantarà a tot el país i
que té com a punt fort el fet que és el cos de Bombers de la Generalitat qui l'ha
impartit, fet que els permet donar a conèixer la seva experiència i formes de
treballar sobre el terreny a les persones amb qui hauran de compartir tasques
en cas d'incendi forestal.
Es van dur a terme 6 sessions formatives i pràctiques, com la ponència d'un
dels millors especialistes del cos de Bombers per explicar com evoluciona un
foc i quines mesures s'han de prendre sobre el terreny o un taller de crema de
rostolls.
El coordinador d'ADF sadurninenc Xavi Xorto va fer una especial crida a la
ciutadania perquè es facin voluntaris de l'ADF, que fan falta més que mai en
aquesta època amb elevat risc d'incendi. A Sant Sadurní els ADF disposen de
2 camions i 2 vehicles i són una vintena de voluntaris.
Les persones interessades
a federacio@adfpg.org

poden

esciure

un

correu

electrònic

Podeu recuperar l'entrevista que Ràdio Sant Sadurní va fer a Xavi Xorto el
passat mes de juny, quan començava la temporada de prevenció d'incendis

Prevenció i vigilància per evitar incendis forestals
03/08/2017
Les elevades temperatures i l'estat dels boscos fan que aquest estiu el risc
d'incendi sigui molt elevat
Des del 16 de juny Sant Sadurní disposa d'una unitat del Pla de Vigilància
contra incendis forestals (PVI), un programa de suport als municipis en la
prevenció d'incendis impulsat per la Diputació de Barcelona en col·laboració
amb els Ajuntaments i les agrupacions de defensa forestal ADF de cada
zona. La campanya, que enguany arriba a la 21ena edició, finalitzarà 1'1 de
setembre.

En la prenvenció i extinció d'incendis les ADF hi tenen un paper molt important,
buscant fórmules per reduir el risc de propagació en un territori amb una
vegetació que hi és propensa. Segons explicava el corrdinador d' ADF Xavi
Xorto a l'inici de la campanya, el risc d'incendi cada cop és més gran a causa
del canvi climàtic i per l'accés d'acumulació vegetal als boscos, que es
converteix en potencial combustible en cas d'incendi.
La Federació d'ADF Penedès-Garraf ha dissenyat enguany un nou programa
informàtic que permet millorar la coordinació de tots els voluntaris que actuen
en un incendi forestal, per mitjà de la geolocalització de tots els efectius, tant
dels voluntaris com dels vehicles que participen en l'extinció d'un foc. A més a
més els diversos cossos que actuen en la prevenció i extinció d'incendis
treballen en una mateixa freqüència de ràdio, que permet una efectiva i ràpida
comunicació entre ells, aglutinats en els centres de control, com el que els ADF
Penedès tenen ubicat a les instal·lacions de la Policia Local de Vilafranca del
Penedès.
L'ADF gran Penedès també ha dut a terme una formació a mans del cos de
Bombers de la Generalitat de formació de coordinadors d'ADF, per fer més
efectiva la tasca conjunta sobre el terreny.
El regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas, va participar el passat 6 de juny en
la ratificació dels Acords de Canyelles, una iniciativa de la Mancomunitat
Penedès Garraf de cooperació municipal per emergències de foc adoptat a
Canyelles ara fa un any.
Prevenció pedagògica i formativa
Amb tots els dispositius en marxa, l'objectiu principal és reduir el nombre
d'incendis forestals a partir també de la sensibilització de la població, sobretot
en punts de major presència de persones al bosc, amb consells i informació per
evitar conductes imprudents que poden ser causa d'inici d'un foc, així com
potenciar mesures preventives en l'activitat agrícola o en la regulació de l'accés
motoritzat a espais del medi natural.
Com explicava Xavi Xorto: "A Sant Sadurní hem tingut tot l'any alumnes en
pràctiques, els hem ensenyat a fer anar les eines i a fer treballs forestals.
També hem anat a les escoles per fer-los arribar la importància que tenen els
boscos; que els han de preservar per les generacions futures i que avui estan

en un risc no havien tingut mai ara; amb l'abandonament els darrers anys del
món rural ha fet proliferar els boscos i fa que siguin autèntics polvorins".
El coordinador d'ADF sadurninenc Xavi Xorto va fer una especial crida a la
ciutadania perquè es facin voluntaris de l'ADF, que fan falta més que mai en
aquesta època amb elevat risc d'incendi. A Sant Sadurní els ADF disposen de
2 camions i 2 vehicles i són una vintena de voluntaris.
Les persones interessades
a federacio@adfpg.org

poden

esciure

un

correu

electrònic

L'Agència de Residus de Catalunya ha presentat
l'informe amb els resultats de la recollida de
residus a l'any 2016.
08/08/2017
Sant Sadurní d'Anoia, amb un 77,76%, es manté com un dels municipis amb
un major percentatge de recollida selectiva
L'Agència de Residus de Catalunya ha presentat l'informe amb els resultats
de la recollida de residus a l'any 2016.

Sant Sadurní d'Anoia, amb un 77,76%, es manté com un dels municipis
amb un major percentatge de recollida selectiva, amb una mitjana de
brossa per habitant dia d'1,10 kg i 402 quilos de brossa a l'any per habitant.
L'any passat, el municipi va generar més de 5 tones de brossa.
La mitjana al Penedès en recollida selectiva es situa al 36,65% - amb una
mitjana d'1,26 kg de brossa per habitant i dia i 459 quilos per habitant a l'any,
mentre que a Catalunya l'índex de recollida selectiva va ser del 38,53%.
Sant Sadurní es troba entre els deu municipis de Catalunya entre 5.000 i
20.000 habitants amb un percentatge més alt de recollida selectiva només el superen poblacions com Cabrils, Artés, Sant Antoni de Vilamajor,
Santpedor i Taradell, i el que més recicla en poblacions entre 10.000 i 20.000
habitants.
L'Ajuntament agraeix la sensibilització i conscienciació de la majoria de la
població, que participa i fomenta la recollida selectiva dels residus domèstics i
l'impuls de la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, però continua insistint
en la necessitat de mantenir i reforçar els bons hàbits, així com lamentar
l'incivisme i pràctiques d'una minoria que continua sense separar els residus i
fent un mal ús de les papereres de la via pública.

Canvi d'ubicació de la parada del bus urbà del
CAP per Fires fins al 12 de setembre
04/09/2017

Amb motiu de la instal·lació de la fira d'atraccions, a partir d'aquest divendres i
fins al proper 12 de setembre la parada del bus urbà del CAP es desplaçarà
uns metres i s'instal.larà provisionalment a l'alçada de l'esplanada de terra que
es troba al costat del centre mèdic. Disculpeu les molèsties

Lliurament de les 5 bicicletes regalades durant la
campanya „A la vila en Bicicleta' 2017
09/10/2017

L'acte es va fer en el marc del Cava Shopping Day organitzat per Som Sant
Sadurní
El regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas, i el president de Som Sant
Sadurní Joan Carles Martin, acompanyats per l'alcalde de Sant
Sadurní, Josep Maria Ribas, van fer lliurament aquest diumenge, en el marc
del Cavashopping Day, de les 5 bicicletes regalades durant les activitats de la
campanya 'A la vila en bicicleta' 2017.

La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní i Som Sant
Sadurní van dur a terme durant el mes de setembre la 18a edició s'aquesta
campanya vinculada a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, amb

l‟objectiu de promoure l‟ús de la bicicleta com a mitjà de transport entre els
vilatans.
En l‟edició d‟enguany els vilatans podien participar de la campanya de dues
maneres, o bé jugant al joc de cercar totes les peces del trencaclosques de la
bicicleta de la campanya a les botigues de Som Sant Sadurní o bé directament
utilitzant la targeta client local en les compres compreses durant aquestes
dates, en ambdós casos lligant en tema mobilitat responsable i compres locals.
En total van ser 15 les persones que van participar fent el trencaclosques.
Havien de trobar-ne les 3 peces als aparadors de les botigues i fer-se un
“selfie” on es veiés la bicicleta i la peça de l'aparador. En Ton Matas i l’Ireneu
Centelles van ser els dos guanyadors d‟una bicicleta per la seva participació
en aquest joc.
D‟altra banda, van ser 1.710 els actes de compra realitzats amb la targeta
client del 18 al 25 de setembre. Les persones afortunades per mitjà d‟aquest
sistema de participació van ser: Teresa Montserrat Carcasona, per una
compra feta a Cal Miqueló; Roser Bages Clos, per una compra feta a Mel i
Menta; Maria Martínez Fernández, per una compra feta a Fotografia Adolfo.

Pràctiques de formació amb foc real dels ADF
Sant Sadurní
13/10/2017

El regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas, anima la ciutadania a prendre
part en les entitats del municipi que treballen pel Medi Ambient
La setmana passada l'Associació de Defensa Forestal ADF de Sant
Sadurní va realitzar pràctiques amb foc real per seguir amb la formació
continuada dels seus nous voluntaris.

Tal i com ja va fer l'ADF abans de l'estiu, demanant que totes les persones que
vulguin ser voluntàries dels ADF es dirigeixin a l'Associació per rebre informació

i formació, el regidor de Medi Ambient i Via Pública, Toni Sisternas, anima a
tota la ciutadania que tingui interès en la protecció del Medi Ambient a
col·laborar de forma activa amb les entitats del municpi que hi treballen.

22a sessió tècnica d'intercanvi d'experiències
sobre deixalleries
07/11/2017

El Casal d'Entitats va aplegar regidors i regidores, personal tècnic municipal,
empreses gestores i personal de deixalleria

El regidor de Medi Ambient i Via Pública, Toni Sisternas, va obrir dimarts la
22a sessió tècnica d'intercanvi d'experiències sobre deixalleries, que sota el
títol "La gestió dels residus d'aparells elèctrics i electrponics (RAEE) a les
deixalleries" va aplegar al Casal d'Entitats una quarentena de regidors i
regidores, personal tècnic municipal, empreses gestores i personal de
deixalleria.
L'objectiu era conèixer la situació actual de la gestió dels Residus d'Aparells
Elèctrics i Electrònics que arriben a la deixalleria, escoltar i intercanviar les
experiències de diferents ens locals que han engegat la gestió dels RAEE i la
millora de les instal·lacions de les deixalleries.

S'estudien millores per al servei de Bus Urbà
15/11/2017

L'alcalde i el regidor de mobilitat s'han reunit amb AMTU, que ha realitzat un
diagnòstic i propostes de millora

L'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Josep Maria Ribas, i el regidor de Mobilitat,
Via pública i Medi Ambient, Toni Sisternas, es van reunir dimecres passat
amb Joan Prat, Director General de l' Agrupació de Municipis amb
Transport Urbà (AMTU), el qual els va presentar un estudi que servirà com a
base per buscar millores en el servei de transport públic urbà al municipi.
AMTU ha fet un diagnòstic de la situació actual i ha lliurat un conjunt de
propostes, que ara l'equip de govern estudiarà de cara a millorar el sistema de
transport públic urbà al municipi.
Actualment Sant Sadurní compta amb dues dies línies de bus urbà, realitzades
pel mateix vehicle, el qual es coordina el màxim possible amb les arribades i
sortides dels trens, atès que el 66% dels usuaris tenen com a destí o punt de
partida l'estació de Renfe.

Una de les dues línies enllaça amb el nucli urbà d'Espiells, on hi ha l'Escola de
Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domenech. El conjunt de la línia realitza
24 expedicions en dies escolars i feiners.
Es calcula que en un dia feiner pugen al bus una mitjana de 315 viatgers. La
distribució de les parades fa que pràcticament tota la població (un 99%) que
resideix a Sant Sadurní tingui una parada a menys de 300 metres. Els nuclis
urbans, excepte Espiells, no tenen servei de bus

S'inaugura el monument d'agraïment al
voluntariat Ambiental
27/11/2017

Està col·locat a la miranda d'Espiells: 'Junts preservem el nostre territori'
Dissabte es va inaugurar a la Miranda d'Espiells el Monument d'agraïment al
Voluntariat Ambiental 'Junts preservem el nostre territori'

L'Alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas i el regidor de Medi Ambient,
Toni Sisterans, acompanyats d'altres regidors del consistori, tècnics i voluntaris,
van col·locar una placa per tal d'homenatjar els voluntaris ambientals i
reconèixer la sensibilització i conscienciació de la ciutadania amb el territori. A
continuació es va fer un esmorzar i activitats pels assistents.

Un veí de Sant Sadurní rep la primera T-verda
12/12/2017

Permet viatjar gratuïtament amb transport públic durant 3 anys, a canvi de
donar de baixa un vehicle sense etiqueta ambiental
El vice-president de l‟Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà (AMTU), Jaume Mauri i el director d'AMTU, Joan Prat, acompanyats per
l'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas, i del regidor de Medi Ambient,
Via Pública i Mobilitat, Toni Sisternas, han lliurat avui a Raimon Escofet, veí
de Sant Sadurní d‟Anoia, la primera T-verda, fora de l‟Àrea Metropolitana de
Barcelona. Escofet ha estat el primer, fora de l‟àmbit de l‟Àrea Metropolitana de
Barcelona, a sol·licitar aquesta targeta.

La T-verda és un títol de transport de recent creació que permet, a aquelles
persones que hagin donat de baixa un vehicle sense etiqueta ambiental, viatjar
gratuïtament i de manera il·limitada en transport públic durant 3 anys.
Amb la T-verda en Raimon podrà viatjar en qualsevol mitjà de transport públic
(bus, tren, tramvia) dins de les 6 zones tarifàries de l‟ATM de Barcelona. La
targeta és personal i intransferible, i per tant sempre que la faci servir l‟haurà
d‟acompanyar d‟un document oficial acreditatiu d‟identitat. Així mateix, cada
vegada que s'accedeixi a un servei de transport haurà de validar la targeta i, si
s‟escau també a la sortida.
L'alcalde i el regidor han recordat que Sant Sadurní està molt implicada en el
treball pel medi ambient i la mobilitat sostenible, recordant que és un dels
municipis que més recicla de Catalunya i que aquest dilluns es va inaugurar el
primer punt de càrrega de vehicles elèctrics públic i gratuït del Penedès. El
vice-president d'AMTU, Jaume Mauri, ha posat l'accent en la necessitat de
vetllar per la mobilitat i per l'aire que respirem: "Aquesta és una iniciativa molt
important i molt necessària, poder ajudar el transport col·lectiu per tal que la
gent hi accedeixi de forma més econòmica, en aquest cas gratuïta, a canvi d'un
gest: comprometre's per la mobilitat i pel Medi Ambient, treure de la circulació

cotxes antics que ajudin a la mobilitat i els cotxes més contaminants perquè
ajudin a tenir un Medi Ambient més saludable".
Sol·licitud de la T-verda
L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) és
l‟encarregada de gestionar i tramitar, per encàrrec de l‟ATM, la nova targeta Tverda per als usuaris de les corones 2 a la 6, excepte els 18 municipis de la
corona 2 que corresponen a l‟AMB. La T-verda es pot sol·licitar a través del
web www.t-verda.cat o trucant al telèfon 902 444 012, i no té cap cost d‟emissió
per al seu titular. Malgrat que la durada de la targeta és de 3 anys, hi haurà una
renovació automàtica anual que tampoc té cap cost.
Per sol·licitar la T-verda cal ser major d‟edat i estar empadronat dins l‟àmbit de
l‟ATM de Barcelona. En el moment de la sol·licitud, també s‟ha d‟acreditar que
en els darrers sis mesos s‟ha desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental i
s‟haurà de signar una declaració on es comprometi a no adquirir cap altre
vehicle durant els 3 anys de vigència de la targeta.
Els tipus de vehicles que el sol·licitant pot acreditar que ha desballestat són els
següents:
-Turismes dièsel matriculats abans de l‟any 2.006 (sense etiqueta DGT)
-Turismes de benzina o gas matriculats abans de l‟any 2.000 (sense etiqueta
DGT)
-Motos: ciclomotors matriculats abans del 17 de juny de l‟any 2.002 i
motocicletes matriculades abans de l‟1 de juliol de l‟any 2.004.
Cessió o renúncia
El titular de la T-verda pot cedir, per una única vegada, el dret a utilitzar la
targeta T-verda a un segon beneficiari, que pot ser qualsevol membre de la
seva unitat familiar. Aquesta cessió no eximeix el beneficiari inicial de complir
les condicions requerides ni comporta una extensió de la durada del benefici a
partir de la concessió inicial.
Així mateix, el titular també pot renunciar en qualsevol moment a tenir aquest
títol de transport per tal de comprar-se un vehicle. En aquest cas, haurà de
donar-se de baixa, posant-se en contacte amb l‟AMTU.
En cas que es detecti que el titular de la T-verda no ha complert amb les
condicions d‟utilització d‟aquest títol, l‟administració podrà donar-lo de baixa, i el
titular haurà d‟abonar una percepció mínima consistent en el nombre de
trimestres d‟ús de la targeta realitzats amb anterioritat a la detecció de l‟ús
irregular, i s‟aplicarà el preu per trimestre d‟una T-Trimestre de sis zones
segons les tarifes vigents en el moment de l‟incompliment, i sense perjudici que
es tramiti el pertinent expedient sancionador.
L’AMTU

L'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) treballa
per la millora i l‟assessorament en matèria de transport públic, mobilitat i
infraestructures, i per l‟interès dels ens locals associats. Actualment té 94
entitats associades, d‟arreu de Catalunya: 91 municipis i 2 Consells Comarcals
(Alt Penedès i Baix Llobregat), amb una població representada de 2 milions
d'habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 41 milions
anualment.

Sant Sadurní posa en funcionament el primer
punt de càrrega de vehicles elèctrics públic i
gratuït de l'Alt Penedès
18/12/2017

Té la possibilitat de carregar un vehicle i una bicicleta o similar alhora
Aquest dilluns s'ha posat en funcionament a Sant Sadurní d'Anoia el primer
punt de càrrega de vehicles elèctrics, públic i gratuït, de l'Alt Penedès.

El regidor de Medi Ambient, mobilitat i Via Pública, Toni Sisternas, ha recordat
que el servei de Via Pública de l'Ajuntament ja disposa de tres vehicles
elèctrics, el darrer acabat d'estrenar i que al municipi hi ha 6 vehicles elèctrics
registrats: "Consta de dos punts de càrrega, amb un endoll normal i un especial
per aquest tipus de vehicles. A Sant Sadurní continuem apostant per la
mobilitat sostenible, per això també hem adquirit un nou vehicle elèctric per
Serveis Comunitaris i ja és el tercer que tenim, a banda de les tres bicicletes
elèctriques de què disposem. És una nova aposta continuïsta del govern per fer
un Sant Sadurní més sostenible". El punt de càrrega té la possibilitat de
carregar un vehicle i una bicicleta o similar alhora.

Per poder carregar el vehicle en el punt de càrrega de l'Ajuntament, caldrà tenir
la targeta de càrrega corresponent: els vehicles elèctrics o híbrids endollables
registrats a Sant Sadurní podran demanar la targeta de connexió gratuïta
presentant una sol·licitud a l'OAC amb la documentació corresponent que
certifica les característiques del vehicle; els vehicles no registrats al municipi
podran sol·licitar, en el moment de la càrrega, una targeta a la Policia Local
prèvia identificació, i retornar-la a la finalització d'aquesta.
Avantatges del vehicle elèctric
Els vehicles elèctrics tenen l'Impost de matriculació gratuït, gratuïtat als peatges
de les autopistes de la Generalitat de Catalunya (ecoviaT), descomptes en
l'Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) de fins al 75%, menor despesa
de manteniment, els motors elèctrics són més eficients energèticament i
econòmicament, sense restricció de circulació a la 1a corona de Barcelona en
cas d'episodi de contaminació.
Recordem que a partir del desembre, els turismes més contaminants -els que
no disposen d´etiqueta ambiental de la DGT-, no podran circular dins la zona
de baixes emissions de l´àmbit de les rondes de Barcelona. Els titulars de
vehicles catalogats amb els distintius ambientals que no disposin del seu
adhesiu, poden adquirir les distincions ambientals a les oficines de Correus de
Catalunya.

Podeu consultar si el vostre vehicle té restricció al web de l'Ajuntament de
Barcelona

Horaris del Porta a porta per les Festes de Nadal
22/12/2017

Recollida extra de paper i d'arbres de Nadal

Durant les festes de Nadal, la recollida Porta a Porta pels domicilis funcionarà
amb el calendari i horari habituals, amb les següents excepcions:
El dissabte 6 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 22h.
Els dies 24 i 31 de desembre la recollida de la fracció d'envasos i orgànica
s'avançarà a les 15h. Caldrà deixar els residus davant la porta entre les 13h i
les 15h.
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.

