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Balanç del primer any

Apostem per l’esport

Fem balanç del meu primer any a l’ajuntament. Dir-vos que
aquesta no és una tasca fàcil, saber com funciona un Ajuntament des de dins quan no hi has estat mai fa que et plantegis
dubtes i cerca de solucions, la presa de decisions és important
i afecta a molta gent. Aquest és un aprenentatge que tots els
regidors que entrem nous en un Ajuntament hem de fer, i hem
intentat fer-ho de la millor manera i pensant en tothom, atenent
totes les persones que ens ho han demanat i intentant solucionar tot allò que està a les nostres mans.

Abans que res, en nom de Junts, hem de fer un petit record a tot
el que hem viscut aquests mesos arran de la crisi de la Covid-19.
El confinament, l’esforç del personal sanitari i de les professionals de la neteja, el dol per les persones que ens han deixat, la
incertesa econòmica de famílies i empreses... Hem viscut uns
moments especials, i des d’aquí no podem fer més que agrair
l’esforç i el compromís de tothom i animar a mantenir la mateixa
fermesa que hem tingut per afrontar els moments que tenim
per davant per acabar de superar aquesta crisi.

Aquest primer any de mandat ens ha tocat fer front a una pandèmia, que no és poca cosa!

Sense oblidar això, la vida i l’activitat municipal diària segueix
sent el nostre compromís en tots els àmbits, també en l’esport.
No ho podem deixar de banda, tot i les complexitats, com ha
succeït en l’obertura de les piscines municipals, on s’han hagut
de tenir en compte les mesures d’aforament, a més d’implantar
un sistema de cita prèvia i tancar les zones de risc de contagi,
però ens n’hem sortit.

Hem estat a primera línea i ens ha tocat liderar un repte nou
per a tots i de gestió desconeguda. Sóc aquí perquè m’estimo el
meu poble i la seva gent. I precisament per vosaltres, la nostra
ciutadania, és cap a on han anat els nostres esforços, per arribar
a les necessitats de tots i cadascú de vosaltres.
Vam crear una xarxa de voluntaris per poder gestionar totes
les demandes que ens arribaven a l’Ajuntament: cosint bates
i mascaretes, fent repartiments de tota mena, (menjars, medicaments, compres...) i petites gestions que els ciutadans no
podien fer degut al confinament domiciliari. Nosaltres i els
voluntaris érem al carrer fent possible que tothom rebés allò
que necessitava.
Desde aquí, un cop més, vull felicitar a tothom qui ha col.laborat
d’una manera o una altre, unint esforços, i sempre amb un somriure a la cara tot i la difícil situació.
Gràcies i més gràcies!
Hem arribat fins aquí i hem superat el primer atac d’aquest virus, i dic primer perquè hem de ser concients que això encara
no s’ha acabat i no podem abaixar la guàrdia. Si ens arriba un
segon rebrot estarem més preparats, la COVID-19 ens ha fet
canviar molts dels nostres hàbits, i ens ha ensenyat que és un
virus prou virulent com per estar a l’aguait. S’ha endut molta
gent d’arreu del món i al nostre poble no ha estat una excepció.
Per aquesta raó, ara més que mai, som conscients a què ens
enfrontem.
Aquest mes de juliol el departament d’Acció Social ens hem
traslladat a les dependències de l’antiga biblioteca, un espai
que ens feia molta falta. L’hem dotat de més recursos per tal de
poder atendre de manera individualitzada a tots els ciutadants.
Hem estat amb tots vosaltres per ajudar-vos i tornarem a serhi quan calgui. Sapigueu també que Sant Sadurní és un poble
solidari i que la seva gent s’arremanga quant fa falta per arribar
a qui més ho necesita.

Des de l’Ajuntament de Sant Sadurní apostem, de forma
inequívoca, per l’esport. Apostem per un esport formatiu, inclusiu i integrador. Però també ho fem per aquelles pràctiques
esportives que ens identifiquen com a poble i ens representen
arreu del territori. I això només és viable amb unes instal·lacions
esportives de qualitat.
Aquest mes de juliol, amb la participació activa de Junts, hem
donat llum verda a les obres de reforma del Pavelló Olímpic de
l’Ateneu. Aquesta actuació ens permetrà no només donar continuïtat a la pràctica esportiva que actualment s’hi desenvolupa,
l’hoquei patins, sinó també obrir aquest equipament a les escoles i entitats de Sant Sadurní. A més, no podem deixar de banda que amb aquestes obres també recuperarem el pavelló com
un espai on podrem tornar a desenvolupar-hi activitats socials i
culturals, amb capacitat de fins a 1.500 persones.
Una reforma necessària com també ho és la instal·lació dels
nous vestidors del camp de futbol. Dotar el camp de futbol
d’uns vestidors dignes no és només una promesa electoral. És
un deute que té l’Ajuntament de Sant Sadurní cap els sadurninencs i la resta d’usuaris. És una qüestió de dignitat que resol
una reivindicació històrica.
Dues obres importants pel municipi que demostraran l’aposta
clara del govern per l’esport i, també, pels equipaments sadurninencs. Però la nostra acció no s’acaba aquí. Durant el confinament hem renovat el gimnàs del pavelló municipal i ara és l’hora
d’afrontar, també, la necessitat d’espais que tenen altres entitats esportives.
Treballarem per executar un pla d’equipaments que ens permeti tenir una fotografia de les necessitats reals i dels espais
existents al municipi, alguns d’ells infrautilitzats.

Feliciteu-vos, felicitem-nos!

Meritxell Borràs
Regidora d’Acció Social i
Promoció Econòmica

Laura Salvador
Regidora d’Esports i
Escola de Música
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Pla de xoc de més
mig milió d’euros
per frenar l’impacte
econòmic i social de
la COVID-19
Paquet d’ajuts directes, subvencions
i bonificacions consensuat i aprovat
per tots els grups municipals del consistori
A principis de juny es celebrava un
ple extraordinari i urgent en què es
va aprovar una destacada bateria
de mesures per fer front a les conseqüències econòmiques i socials
derivades de la crisi sanitària del
coronavirus
El pla de xoc, que ha estat elaborat i consensuat per tots els grups
municipals, compta amb un pressupost
de 530 mil euros i deixa la porta oberta a incorporar canvis i noves mesures,
depenent de com evolucioni la situació.

•

Cobrir les despeses de teleassistència fins a finals d’any,
per valor de 7.000 euros.

•

L’Ajornament o suspensió de diversos impostos i taxes municipals, com l’IBI, impost de vehicles,
taxa d’ocupació de via pública, de
recollida de residus comercials,
de llicències d’activitats, i d’aquells
serveis que no s’han prestat durant
la crisi sanitària, com les escoles
bressol, escola de música, el centre
de serveis a les empreses o les activitats de la piscina.

A l’inici de la sessió, l’alcalde Josep
Maria Ribas, va agrair la bona predisposició i entesa dels partits per assolir
un acord d’aquesta magnitud.

PLA DE XOC
L’alcalde va repassar les principals
mesures d’aquest decàleg de prioritats del pla de xoc, per tal de donar
suport a diversos sectors i a les famílies
del municipi. Les principals propostes
que es van acordar són les següents:
•

•

•

Mesures destinades a fomentar la
conciliació familiar i garantir l’accés
al treball, amb un suport extraordinari per potenciar el Casal d’Estiu
i afavorir la inscripció de totes les
famílies que ho necessitin.
Ajuts a arrendataris per valor de
40.000 euros, amb una prestació
d’ajut temporal d’un màxim de 150
euros mensuals per al pagament
de les mensualitats d’abril a juny.
Concessió de beques menjador per valor de 36.000 euros
i la creació de targetes moneder
d’impacte social per promoure el
comerç local.

•

Una subvenció de 5.000 euros a
Càritas.

•

Ajuts per valor de 10.000 euros per
al pagament de les despeses de la
llar.

•

•

•

Creació d’una comissió per
estudiar un nou sistema de tarifació o progressivitat fiscal en les
properes ordenances fiscals.
Inversions en material de protecció
sanitària per valor de 10.000 euros;
millora de la digitalització, logística i
assessorament.
Ajuts directes per valor de 60.000
euros a autònoms, micro i petites
empreses.

•

Reactivació de la promoció i activació de l’obra pública.

•

Partida de 5.000 euros per garantir l’accés a l’educació per mitjans
telemàtics.

•

Promoció de l’habitatge públic destinat a lloguer social i assequible.

•

Mesures de promoció urbanística de l’habitatge públic destinat
a lloguer social i assequible, així
com de planificació urbanística per
al desenvolupament de l’activitat
econòmica, industrial i empresarial
al municipi: a construcció d’habitat-

ge públic per a lloguer social i assequible.
•

Ajuts per a la reactivació de les
activitats esportives per a infants i
programació cultural, per valor de
16.000 euros.

•

Ampliació de les beques del Casal
d’Estiu per valor de 4.000 euros.

•

Suport a les actuacions turístiques
i la promoció firal dels productes i
activitats locals.

•

Reforç dels serveis administratius
municipals.

•

Inversions per a la desinfecció i
millora de la seguretat higiènica
d’equipaments i instal·lacions municipals, per valor de 40.000 euros.

•

Impuls d’estudis per a la
reorganització de la mobilitat i la
sostenibilitat ambiental del municipi.

•

Valoració i anàlisi de la gestió de la
Casa dels Avis.

CONSENS
Totes les formacions polítiques es van
mostrar satisfetes per l’acord i van expressar el seu condol a les famílies de
les víctimes.
Carles Jiménez, portaveu del PP, va
destacar la necessitat d’oferir ajuts,
assessorament i mediació als veïns i
veïnes en una situació tan complexa
com l’actual, i oferir des de l’administració local tots els recursos possibles
per a la reactivació econòmica de la vila.
El portaveu de Sant Sadurní En Comú,
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Rafa Berlanga, va posar en valor el treball conjunt de tots els grups i va subratllar el compromís polític en àmbits
com l’educatiu, l’habitatge o la tarifació
social, així com els gestos per tornar a
una nova normalitat més verda i sostenible. També va mostrar-se favorable
a l’avaluació de la gestió de les residències de gent gran davant aquesta pandèmia.
Arantxa Fernández, portaveu de la
CUP, va afirmar que es tractava d’un
ple sense precedents per fer front a
una crisi que es preveu més greu i
llarga que la del 2008. Però a la vegada
va alertar que, a banda d’aquest pla de
xoc, calen mesures estructurals a llarg
termini per garantir una major justícia
i igualtat, afrontar noves polítiques en
matèria d’habitatge, implantar mesures
de progressivitat fiscal, i una major
aposta pels serveis públics, o per la cultura.
Des del grup socialista, el portaveu Pere
Campos va felicitar-se per la proposta
que la seva formació ja va presentar
al mes de març per tal d’impulsar un
decàleg de mesures contra la crisi del
coronavirus, així com pel resultat del
treball dels partits, deixant de banda
les seves diferències ideològiques.
Xavier Rodríguez, prenent el torn de
Junts per Sant Sadurní, va recordar
que l’Ajuntament, a banda d’aquestes
aportacions i ajuts que superen el mig
milió d’euros, haurà d’avaluar la pèrdua
d’ingressos que es derivaran com a
conseqüència de la crisi i com impactaran en els propers pressupostos municipals. Va assegurar que és un pla per
protegir els ciutadans i les famílies, amb
polítiques decidides en àmbits sensibles com els de l’habitatge o l’activitat
econòmica.
La portaveu d’ERC, Meritxell Borràs,
va assegurar que es tractava del ple
més important del mandat i va insistir en el compromís de l’Ajuntament
amb les persones de tots els sectors i
franges. Va agrair també el treball conjunts dels grups municipals per tal de
pactar un pla de mesures del què es
puguin beneficiar molts veïns i veïnes:
infants, famílies vulnerables, autònoms,
treballadors afectats per ERTO’s o el
sector comercial, entre d’altres.
En paral·lel, la sessió va aprovar dues
modificacions de crèdit per donar
cobertura al pressupost municipal i
poder aplicar totes aquestes mesures
impulsades des del pla de xoc.

Com ha incidit la crisi de la COVID-19 a les finances
municipals?
L’inici de la pandèmia i el decret de l’estat d’alarma a mitjans del mes de març
va fer que molts serveis municipals se suspenguessin durant moltes setmanes
i es deixessin de prestar, congelant també, en conseqüència, el cobrament de
les taxes corresponents en serveis com les escoles bressol, l’escola de música o
les activitats esportives.
Així mateix, el pla de xoc aprovat per l’Ajuntament de Sant Sadurní també ha suposat una suspensió temporal d’algunes taxes, com la d’ocupació d’espai públic,
del mercat, amb l’objectiu de reactivar l’economia, o la del servei de teleassistència, que també tenen i tindran un impacte en les finances municipals.
Superat el primer semestre de l’any i fent una comparativa d’algunes taxes i
impostos municipals, es poden destacar alguns capítols on s’evidencia com ha
influït en els ingressos de l’Ajuntament l’aturada de l’activitat o de bona part de
l’activitat durant més d’un trimestre. Aquí hi ha alguns exemples:

Capítol 1-2:
Impostos
directes-indirectes
Impost d’activitats econòmiques
Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres

Capítol 3:
Taxes, preus públics i
altres ingressos
Escoles bressol

Reducció en relació al
1r semestre de 2019
75% (-28.000 €)
52% (-138.000 €)

Reducció en relació al
1r semestre de 2019
-96.000 €

Escola música i altres
serveis educatius

-53.000 €

Casal d’estiu

-35.000 €

Llicència d’obres

50% (-29.600 €)

*Tot i que l’ajornament del pagament d’alguns impostos
municipals farà que l’Ajuntament reequilibri algunes partides
d’ingressos durant el segon semestre de l’any, amb data 30
de juny la diferència actual d’ingressos en relació al primer
semestre del 2019 deixa una minva de quasi bé 1,9 milions
d’euros, sobre un pressupost municipal per l’any 2020 que es
va fixar en 15,7 milions d’€.
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La COVID
a Sant Sadurní
L’inici de la pandèmia, el decret d’estat d’alarma i l’activació d’un procés de confinament extraordinari de la població
durant les primeres setmanes de la crisi va provocar un tancament i suspensió en cascada de bona part dels serveis
i equipaments municipals. El procés de relaxament en les mesures va permetre, a partir del mes de maig, una progressiva recuperació i restabliment d’una certa “normalitat”.

La Casa dels Avis

La residència municipal de gent gran ha estat un dels focus
més sensibles durant tot aquest procés. La pandèmia s’ha
mostrat especialment cruenta amb aquest sector de població i, malauradament, la confirmació de casos en aquest
equipament va tenir una especial incidència en les persones
usuàries i també en el seu personal.

molts veïns que, per la seva situació i davant l’obligatorietat
del confinament, no podien ni tan sols fer els desplaçaments
bàsics. Aquesta xarxa de voluntariat va donar suport a la
ciutadania i al departament d’Acció Social, que va intensificar
en aquelles setmanes la seva tasca de seguiment telefònic i
acompanyament emocional al col·lectiu de persones en risc.
També es va reforçar un servei especial de teleassistència.

Des de la direcció del centre, l’Ajuntament i els grups de
voluntaris s’hi van dedicar especials esforços per aïllar els
contagis i minimitzar els riscos. S’hi van instal·lar mòduls per
fer una estricta separació dels espais i un seguiment exhaustius dels protocols de seguretat sanitària.

Els serveis de Salut i Igualtat s’unirien a l’equip de serveis
socials per donar suport tècnic i humà a l’hora de gestionar
les necessitats derivades del confinament, tant de les persones usuàries de serveis socials com de la ciutadania en
general.
Des del Casal Municipal de la Gent Gran o el Centre Vilarnau es va mantenir també el contacte amb les persones
usuàries, i fins i tot es van dur a terme tallers i activitats on
line.

Xarxa de voluntaris i cosidores

Coordinat per la regidoria d’Acció Social, ràpidament a l’inici
de l’estat d’alarma i la crisi sanitària, la ciutadania es va mobilitzar per constituir una xarxa de voluntaris i un grup de
cosidores.

Acció Social

Des del dia en què va començar la crisi sanitària de la
COVID19, l’Ajuntament va anar reinventant els seus serveis,
ampliant l’atenció individual i d’ajuda per a cobrir les necessitats bàsiques de les persones i famílies més vulnerables i
adaptant-se cada dia a les necessitats que anaven sorgint.
La regidora d’Acció Social, Meritxell Borràs, va coordinar la
creació i la posada en marxa d’una xarxa d’ajuda i suport
veïnal.
Poc a poc es va anar ampliant el grup de persones voluntàries
que es va formar inicialment per cobrir les necessitats de
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Aquesta xarxa de voluntaris va dur a terme serveis a
domicili per portar medicaments, la compra d’aliments
o cobrir d’altres necessitats de molts veïns i veïnes i
famílies vulnerables o en risc, així com el suport en
algunes accions logístiques de l’Ajuntament.
La gran demanda de mascaretes i altre material de protecció, i que es va fer molt necessari a l’inici de la pandèmia, va fer que ràpidament s’activés també un grup
de cosidores, com a molts d’altres llocs del país, que
van cosir i preparar centenars de mascaretes i peces de
roba, com bates o protectors, entre d’altres.

Biblioteca municipal

La Biblioteca obria les instal·lacions a mitjans de juny, després
algunes setmanes abans ja restablís els serveis de préstec i
devolució de documents a la bústia exterior. En aquesta fase
de reobertura es podria accedir a la sala d’adults, de revistes
i a la consulta d’internet i el pati interior, i en una següent
fase de reobertura, l’accés a les prestatgeries, la sala infantil o la sala d’actes. Cal recordar que els usuaris que tinguin
documents encara en préstec a casa els tenen renovats fins
al 31 de juliol.

Escoles

L’àmbit educatiu va ser un dels més sensibles i que més impacte social va generar. El confinament va activar per força
l’adopció de models telemàtics i la necessitat de cercar fórmules per a la conciliació familiar. Des de l’Ajuntament es
va donar suport en el repartiment de material escolar, informàtic i de connectivitat. A poques setmanes per a la finalització del curs, les escoles bressol reobririen portes amb
estrictes mesures sanitàries i també es van planificar trobades presencials a alguns centres per tancar etapes, en el cas
d’alumnes de 6è de primària o de 4t d’ESO.
L’Ajuntament va tenir especial cura en garantir la connectivitat dels alumnes durant el confinament, per tal que cap
nen o nena tingués obstacles per seguir el curs escolar des
de casa. En coordinació amb els centres, es va oferir tot el
suport i col·laboració logística en el repartiment d’ordinador, llibres i altre material educatiu, amb la col·laboració de
Serveis Socials i el departament d’Esports.

Zona blava

Durant l’estat d’alarma, també la zona blava d’estacionament
del centre es va suspendre per tal d’adequar-se a la situació
de confinament i la reducció de la mobilitat de la població.

Triomf final confinat

L’inici del confinament i de l’estat d’alarma va tenir un episodi
emotiu i molt celebrat a molts balcons i terrasses, gràcies a
una iniciativa impulsada per l’Associació Festa de la Fil·loxera i Ràdio Sant Sadurní. A través de les ones de l’emissora
municipal, es va coordinar el ball del triomf final, la música
de celebració amb què es tanca cada 8 de setembre la Festa
de la Fil.loxera. Molts veïns i veïnes van vestir-se de groc per
l’ocasió i van compartir durant uns minuts aquesta peça musical, símbol de la victòria contra la plaga.
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Comerç
A banda de la crisi sanitària, una de les principals emergències que van derivar-se ben aviat amb la pandèmia va ser la
necessitat de reactivar l’economia, aturada durant algunes
setmanes, i acompanyar el teixit comercial i empresarial local, amb suport logístic per garantir la protecció sanitària, i
contribuir a remuntar una situació molt adversa.

Aquesta llicència de caràcter temporal, es va mantenir fins a
l’activació de la fase 3 de desescalada establerta pel govern
de l’Estat, quan ja es va recuperar la llicència ordinària d’ocupació de la via pública. El pla de xoc ja va contemplar també
bonificacions de la taxa durant aquest 2020.

Instal·lacions i equipaments municipals
Durant el mes de maig l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
va intensificar els treballs de desinfecció dels diversos espais
de les instal·lacions i equipaments municipals, la preparació
de material de protecció i prevenció, així com un pla de
desescalada i protocols de retorn progressiu del personal
a les oficines. Durant aquelles setmanes es van ampliar els
canals de gestió i comunicació telemàtica, i es va dotar al
personal de fins a 50 ordinadors portàtils per poder dur a
terme la seva feina en la modalitat de teletreball.

L’Ajuntament i SOM Sant Sadurní van distribuir kits de desinfecció a 400 establiments de la vila, per acompanyar el sector en la reobertura i adopció de mesures de seguretat i
protecció sanitàries. El material distribuït incloïa diverses
mascaretes FFP2 de 4 capes amb filtre antivíric i una ampolla d’un litre de gel hidroalcohòlic desinfectant. Per fer la
distribució d’aquests kits de desinfecció a comerços i establiments es va comptar amb el suport del personal municipal
del servei d’Esports de l’Ajuntament de Sant Sadurní.

Mercat setmanal
El mercat setmanal es va suspendre a l’inici de la pandèmia
i va restablir les parades d’alimentació i planter a mitjans
de maig. Un mes més tard establia tots els sectors, tant els
d’alimentació com els de roba, sabateria, complements,
parament per la llar, però amb una nova ubicació, distribuït
entre la plaça de l’Ajuntament, carrers Raval, Anselm Clavé,
plaça Nova i encreuament amb la Rambla Generalitat, per tal
d’afavorir el distanciament i evitar la possibilitat d’aglomeracions.

Llicència temporal i gratuïta de terrasses
El mes de maig i amb la voluntat d’acompanyar la reactivació
econòmica d’un sector tan sensible com el de la restauració,
l’Ajuntament va activar una llicència temporal i gratuïta per
facilitar l’obertura de terrasses, que permetia ampliar també
la superfície per a taules i cadires, coincidint amb la Fase 1 de
desescalada. Aquest permís es va concedir fins i tot a aquells
negocis que no haguessin sol·licitat amb anterioritat la llicència d’ocupació per a la instal·lació de terrasses.
Amb l’objectiu de impulsar el retorn a l’activitat, L’Ajuntament
de Sant Sadurní va analitzar cada cas i facilitant la màxima
ocupació possible de la via pública, respectant sempre les
mesures de protecció i prevenció sanitàries i assegurant la
convivència de les terrasses amb la circulació i el pas de vianants.

Primer ple telemàtic de l’Ajuntament de
Sant Sadurní
A finals d’abril es va celebrar el primer ple telemàtic de
la història de l’Ajuntament de Sant Sadurní. Davant la
situació de crisi sanitària de COVID-19 i per tal de preservar
les mesures de protecció i prevenció sanitàries, l’alcalde i els
portaveus de les formacions polítiques van assistir a la sala
de plens, mentre la resta de regidors i regidores van participar-hi a distància.
El ple ordinari del mes d’abril va donar compte de la renúncia
a l’acta de regidora de Susanna Mérida, que deixava l’Ajuntament per motius professionals després de 13 anys. Pedro
Campos esdevindria el nou portaveu del PSC de Sant Sadurní.
A l’inici de la sessió es va guardar un minut de silenci en record de les víctimes de la pandèmia. Seguidament, es va resoldre el tràmit per tal que el ple i les properes sessions dels
òrgans col·legiats de l’Ajuntament poguessin dur-se a terme
telemàticament. Durant els següents mesos, fins al ple ordinari del mes de juny, les sessions es van continuar celebrant
amb aquesta fórmula dual que permetia respectar el distanciament i les mesures de seguretat sanitària a l’interior de
l’Ajuntament.
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Actualització del calendari fiscal
Durant l’estat d’alarma els procediments administratius van quedar suspesos diverses setmanes. Amb la voluntat de
donar un major marge i flexibilització de pagament a les famílies, comerços i empreses, donades els efectes a nivell
econòmic i social que ha provocat la pandèmia, l’Ajuntament de Sant Sadurní va actualitzar el calendari fiscal 2020 per
tal d’allargar els terminis de pagament voluntari i endarrerir algunes domiciliacions a la segona meitat de l’any.

Calendari fiscal 2020
Impost

Data fi vountària/domiciliació

IBI 2a fracció
domiciliats
IBI 1a fracció

03/08/2020

IBI 3a fracció domiciliats

01/09/2020

IBI 4a fracció domiciliats

02/11/2020

IBI 2a fracció

05/11/2020

IAE

18/11/2020

Taxa residus 2a fracció domiciliats

03/08/2020

Taxa residus 1a fracció

03/08/2020

Taxa residus 3a fracció domiciliats

01/09/2020

Taxa residus 4a fracció domiciliats

02/11/2020

Taxa residus 2a fracció

05/11/2020

Taxa cementiri

03/08/2020

Taxa vehicles-guals

05/11/2020

03/08/2020

El coronavirus a Sant Sadurní
En la següent taula es pot veure l’evolució dels casos positius de coronavirus al municipi. Les puntes registrades al mes d’abril corresponen amb les confirmacions per test del brot de contagi registrat a la Casa dels Avis.
Tota la informació a santsadurni.cat/coronavirus
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La nova seu d’Acció Social
A mitjans de juliol s’ha obert el públic
la nova seu d’Acció Social, situada a
l’edifici de l’antiga biblioteca, després
d’unes obres de rehabilitació que van
començar el febrer de l’any passat.
La remodelació, amb un pressupost
de gairebé 400 mil euros més IVA, ha
permès donar-li un nou ús a aquest
equipament de gairebé 600 metres
quadrats de superfície útil i condicionar un espai adequat per l’atenció i
la gestió de l’àrea de Serveis Socials
i Habitatge. La planta baixa ofereix
una gran zona diàfana de treball,

així com diversos despatxos individuals i d’entrevistes per a l’atenció
individualitzada de les persones
usuàries. També es compta amb
sala de reunions i diversos espais de
magatzem, entre d’altres zones multifunció. L’accés es fa des del carrer
Sant Pere.
A la planta de dalt, l’antiga zona de la
biblioteca infantil, i on ja es va traslladar temporalment l’Oficina municipal
d’habitatge, s’hi instal·larà definitivament l’Oficina municipal d’habitatge,
amb diverses zones de treball, l’àrea

El pis tutelat, a punt
S’han invertit prop de 400 mil euros per aquest habitatge de propietat municipal, situat a una promoció al costat
de l’oficina de Correus, que compta amb uns 180 metres
quadrats de superfície i que té diverses estances adaptades a les necessitats d’aquests usuaris.
Aquest pis comptarà amb la supervisió i gestió d’un
professional educador. L’habitatge compta amb quatre
habitacions dobles i té capacitat per a fins a 8 residents.
Les places es gestionaran de manera concertada amb el
cofinançament de la Generalitat de Catalunya.

d’atenció ciutadana i un despatx per
l’atenció al públic, entre d’altres. L’accés al servei és des de la plaça dels
Gotims.
El servei ja va ocupar de manera temporal aquest espai i, en les darreres
setmanes, amb motiu de les obres,
ha estat atenent al centre de serveis
a les empreses Nexes.
Ambdós serveis, com molts d’altres
que han reprès l’activitat després de
la crisi sanitària de la COVID-19, atenen sempre amb cita prèvia.

La Setmana de la Gent Gran,
a finals de setembre
Una de les moltes conseqüències de la crisi de la COVID-19
ha estat la suspensió o ajornament de moltes activitats i
propostes municipals.
La Setmana de la Gent Gran, que tradicionalment arrenca
el dilluns de Pasqua, s’ha traslladat a la darrera setmana
de setembre. Amb tot, s’ha decidit no dur a terme enguany
el dinar de germanor, com a mesura de prudència i prevenció, ja que es tracta d’un acte amb una gran afluència
i aglomeració. Des de la regidoria d’Acció Social s’està treballant per tal d’adaptar la resta de la programació, amb
l’objectiu de minimitzar els riscos i garantir la seguretat
sanitària de tots els participants i assistents.
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El Centre d’Interpretació del Cava es renova
Després d’un concurs d’idees que es va dur a terme
l’any passat, l’equip redactor guanyador del procés,
Grop Exposicions i Museografia, ha presentat una
memòria del projecte de remodelació que en els
propers mesos es concretarà i que ha de permetre al
Centre d’Interpretació del Cava agafar una nova embranzida i oferir un atractiu que permeti activar l’arribada de més visitants i turistes.
Aquesta renovació museogràfica compta amb un pressupost de més de 320 mil euros, dels quals la meitat
es cobriran amb una subvenció dels fons europeus
FEDER.
Les principals premisses que havia de tenir el projecte
eren les següents:
1.

2.

El desenvolupament de l’enoturisme ha
consolidat Sant Sadurní d’Anoia com a capital
mundial del cava i el Penedès com una de les zones
vitivinícoles més visita- des de l’Estat Espanyol.
En conseqüència, s’han multiplicat les ofertes
de visites a cases elaboradores i altres
activitats turístiques relacionades amb el
cava. És per això que el nou centre d’interpretació ha de ser un recurs turístic de
primer ordre. Un equipament prou important,
diferent i potent per atraure visitants per si
mateix i alhora complementar l’oferta existent.
El nou Centre d’Interpretació del Cava ha
de ser un espai on el visitant pugui adquirir coneixements i viure experiències
de forma participativa, interactiva i lúdica.

3.

El nou equipament ha de resultar atractiu per
a visitants de diferents edats: petits, joves i
adults. I per a persones de qualsevol cultura.

4.

El nou discurs museogràfic ha de conviure amb
el servei de punt d’informació turística de la
recepció del centre i amb les activitats de
diferents tipus que es fan al celler.

El pilar central d’aquesta transformació serà l’aposta
per una nova experiència de visita al museu, en què
les eines i continguts multimèdia prenguin un protagonisme encara més rellevant.
També es tindrà molt present el component participatiu i lúdic d’una visita que ha d’estimular el visitant i que
li obri la porta a una activitat diferent a la que pot tenir
a un celler.
La proposta del nou equipament museogràfic contempla una nova exposició permanent, que convisqui amb
la resta de serveis i activitats de l’edifici i de l’Oficina de
Turisme.
Una de les línies en què es treballa també és en reformular alguns dels espais del centre, per tal d’obrir una
zona de tast més ampli, així com més polivalent, que
permeti oferir més possibilitats a grups nombrosos o a
les visites escolars.

Sant Sadurní d’Anoia és un dels 14 municipis en què
es faran actuacions en el marc del projecte Penedès
360º elaborat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
La remodelació museística del CIC Fassina ha
estat seleccionat pel Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge com un dels
subvencionables a la convocatòria FEDER eix 6.
Els ajuts FEDER formen part dels fons estructurals
de la Unió Europea i la selecció d’aquest projecte
permetrà una inversió a la comarca de 2.175.863,92
euros amb actuacions a 14 municipis, cosa que
suposarà un impacte determinant sobre la recuperació i valorització del patrimoni cultural, històric
i natural, i permetrà una diversificació i un impuls
considerable a l’oferta turística de l’Alt Penedès.
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Gràcies a aquest servei conjunt, els clients podran continuar fent les compres al comerç local de Sant Sadurní
d’Anoia, ja sigui de forma presencial, per telèfon o correu
electrònic, o per mitjà d’altres formes de compra en línia,
que faciliti cada establiment, i podrà demanar que li duguin la compra a casa seva, ja sigui per problemes de mobilitat, per problemes d’horaris o simplement per comoditat, previ pagament a l’establiment de la compra realitzada.
Els establiments adherits són: Arrels, Base Esports Solà,
Cal Feru, Cal Vicentó, Centre Veterinari Sant Sadurní, Joies
Cristina Garcia Saràbia, El Jardinet, Electrodomèstics
Robles, Electrònica Mirambell, Éxit moda, Farmàcia
Anna Ferrer, Ferreteria Robert Cardús, Fotografia Adolfo,
La Botiga del Xavi, Lecegui Joiers, Llibreria Jepi, Mel i Menta,
Mis Enriquetas, Mònica Mateo Imatge, Muni Perruquers,
Noa Kids, Ofiservei, Ornela perruqueria, Pastisseria Carafí,
Tallers Domingo/ Tripijocs, Tot Sport, Vega Estilistes, Vímets.
L’entitat donarà d’alta a tots els establiments adherits al
projecte també dins el web adomicili.slowshopping.
cat, directori conjunt del petit comerç català nascut durant la Covid 19 per ajudar els petits comerciants per mitjà de les associacions de comerciants d’arreu del territori.
Per tal d’incentivar els establiments a oferir aquest servei als clients, l’entitat bonificarà els primers quinze repartiments a tots
els establiments que s’afegeixin al llarg del període de prova.
Per poder oferir el servei, cal estar adherit a l’entitat comercial SOM Sant Sadurní.

La compra, a casa
SOM Sant Sadurní, amb el suport de l’Ajuntament,
impulsen una prova pilot amb una trentena d’establiments adherits.
SOM Sant Sadurní, amb el suport de l’Ajuntament de Sant
Sadurní, ha posat en marxa la campanya “T’ho portem a
casa”, una iniciativa que arrenca en fase de proves per tal de
portar les comandes i compres al domicili del client.
La voluntat és copsar la demanda real d’aquest servei que
aportaria valor afegit, alhora que reforçar el comerç local i de
proximitat, davant la difícil situació que està causant la crisi
de la COVID-19.
La proposta compta amb una trentena d’establiments
adherits i aquesta primera fase es prolongarà fins a finals
d’agost. La voluntat és que aquest servei pugui prolongar-se
i incorporar-se com un servei més que pot oferir el teixit
comercial i de serveis del municipi, així com anticipar una
opció de venda en cas d’un possible rebrot de la pandèmia
SERVEI A DOMICILI
En aquesta primera fase del servei el lliurament
a domicili es farà únicament dins l’àmbit local de
Sant Sadurní d’Anoia i en horari de matí i tarda, de
dilluns a divendres, i també els dissabtes al matí.
El servei T’ho portem a casa és un servei de repartiment
a domicili gratuït per al client, malgrat que pot estar
condicionat a un import mínim de compra per part dels
establiments que el faciliten.

Per a més informació, els establiments interessats es poden
adreçar al correu info@somsantsadurni.com o bé trucar
als telèfons 93 891 09 96 o 699 14 90 70.
Aquest projecte s’emmarca en el Pla de dinamització comercial de l’entitat amb el suport de l’Ajuntament de la vila.

L’Oficina de Turisme
i el Centre d’Interpretació del
Cava reobren portes
A principis de juny l’Oficina de Turisme i el Centre
d’Interpretació del Cava van reobrir les seves portes,
impulsant el seu procés de desescalada, per tornar
a rebre visitants i turistes.
La represa de la normalitat se sumava a la reactivació de la zona d’autocaravanes, que també es
posava a disposició dels usuaris per tal d’estar a
punt amb l’arribada de cites com les de la revetlla
de Sant Joan o l’inici de l’època estiuenca.
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Arriba el Viquet, una porta d’entrada
al patrimoni i les cultures del vi i el
cava del Penedès
El Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges, el Centre d’Interpretació del Cava La Fassina de Sant Sadurní
d’Anoia, el Centre d’Interpretació DO-Vinífera d’Avinyonet
del Penedès, el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola, i el VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
posen en marxa el Viquet; un tiquet combinat que permet
la visita als cinc espais a preu reduït.
Els cinc equipaments patrimonials del vi al Penedès han
creat el Viquet. Els orígens del vi i el cava, una proposta de descoberta de la riquesa cultural i patrimonial al
voltant de la vinya, el vi i el cava del Penedès. Aquest pac
conjunt permet visitar a un preu únic de 15 € per persona
el Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges, el Centre d’Interpretació del Cava La Fassina de Sant Sadurní
d’Anoia, el Centre d’Interpretació DO-Vinífera d’Avinyonet
del Penedès, el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola, i el VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. El Viquet s’adreça al públic local, amant del vi, de
la cultura, del paisatge i del patrimoni per fer-los descobrir un patrimoni cultural ric i sorprenent que ha llegat al
Penedès una tradició vitivinícola de 3000 anys d’història.

culturals que difonen la cultura del vi des de diferents òptiques. El Viquet, doncs, és la conseqüència lògica d’aquesta situació privilegiada del Penedès, i és pioner a Catalunya en la proposta combinada de visita a equipaments
museístics marcats pel déu Bacus.
El funcionament del Viquet és senzill. En el moment de la
compra, l’usuari rep un desplegable que inclou informació
dels cinc establiments, així com un mapa amb la seva localització. A partir de la primera visita, l’usuari disposa d’un
any per visitar tots els establiments. A mesura que visiti
els diferents espais el seu passaport s’anirà segellant fins a
completar la ruta. L’ordre de visita és indiferent. Si es completa la proposta en el termini establert, cada visitant obtindrà un obsequi ben especial: una ampolla de vi, cava o
malvasia del municipi, i entrades i descomptes a activitats
programades pels espais organitzadors.
El Viquet es pot comprar a la taquilla dels establiments participants i també online, accedint al web:
entrades.vinseum.cat.

Precisament aquesta llarga tradició entre vinyes i vins que
atresora el Penedès ha proporcionat al llarg dels anys una
concentració única en el territori nacional d’equipaments

El mercat setmanal recupera
totes les parades
•
•
•

Les parades d’alimentació continuaran a plaça de l’Ajuntament, carrers Raval i Anselm Clavé
La resta de sectors s’ubicaran al carrer Vilafranca, plaça
Nova i a la zona d’aparcament entre Rambla Generalitat
i carrer Anselm Clavé
Cal continuar mantenint la distàncies i les mesures de
protecció sanitàries.

Des de mitjans del mes de juny, el mercat setmanal
dels dijous i dissabtes va restablir les parades de tots
els sectors que visitaven Sant Sadurní fins a l’inici de la crisi
sanitària. Es tracta d’un pas més en el procés de
desescalada, després que a mitjans de maig el mercat restablís part del servei amb una primera fase
que va comptar amb parades d’alimentació i planter.
Per tal de preservar la distància, evitar les aglomeracions i
afavorir l’ús de l’espai públic per part dels vianants, el sectors
comercials i de restauració, el mercat es distribuirà de la
següent manera:
•
•

Les parades d’alimentació continuaran a la plaça de
l’Ajuntament i carrer Raval i Anselm Clavé.
La resta de sectors (roba, sabateria, complements, parament de la llar, etc) estaran repartits entre el carrers
Vilafranca, plaça Nova, a més de la zona d’aparcament
a l’encreuament de la Rambla Generalitat i carrer
Anselm Clavé.

L’horari del mercat serà de 8 a 14 hores.

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
La Policia Local, i, en general, els agents de l’autoritat,
vetllaran perquè des de l’inici fins a la conclusió el mercat
es respectin aquestes condicions controlant i regulant, si fos
necessari, l’accés per evitar aglomeracions i, en la mesura del
que sigui possible, qualsevol contacte social que no tingui
per objecte la compravenda de productes.
Les principals mesures sanitàries que caldrà adoptar seran:
•
•
•
•
•

Caldrà mantenir una distància mínima de 2 metres amb
els paradistes i altres clients
Fer ús de mascareta
No es podran tocar els productes de venda
Fer el pagament amb targeta quan sigui possible
Els paradistes hauran de fer ús de mascareta, guants i
posar a disposició dels clients productes per a la higiene
i desinfecció

Per a més informació podeu consultar el web:
www.santsadurni.cat/mercat.
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TEMPORADA D’ESTIU
DE LA PISCINA MUNICIPAL
La situació extraordinària que ha derivat de la crisi
sanitària de la COVID-19 ha provocat que alguns serveis
i instal·lacions hagin d’adoptar mesures i protocols especials de funcionament.
És el cas de la piscina municipal, que des de mitjans de
juny ha establert franges horàries i l’obligatorietat de
sol·licitar reserva prèvia. Després d’unes primeres setmanes d’accés reservat als abonats, la darrera setmana
de juny es va fer la reobertura general de les instal·lacions
i l’inici de la temporada d’estiu.

Renovada sala de musculació
Durant el confinament es van completar els treballs de remodelació i condicionament de la sala de musculació de la
Zona Esportiva, espai que ha experimentat una profunda
transformació després dels treballs de fusteria, repintat i
renovació de la maquinària i els equips per a fer exercici.
L’actuació també ha servit per ampliar la superfície de l’espai, guanyant alguns metres a l’accés i a la part posterior de
la sala. També s’ha col·locat una nova base tova al terra i un
mirall de grans dimensions.
Amb una inversió que ha rondat els 40 mil euros, el canvi
estètic arriba acompanyat d’una substitució total dels equips
de musculació. S’ha renovat pràcticament tota la maquinària,
a excepció d’un parell d’aparells. Aquells que encara es
trobaven en un estat acceptable de conservació s’han cedit
al Club Esportiu Noia perquè els instal.li a la sala de gimnàs
del pavelló de l’Ateneu Agrícola.
El Servei d’Esports va treballar durant les setmanes prèvies
a la reobertura per enllestir tots els protocols i l’adopció de
les mesures de prevenció i protecció sanitàries, per tal de
tenir-ho tot a punt per la reobertura de les instal·lacions.
Un dels aspectes a tenir molt present és l’obligatorietat de sol·licitar cita prèvia per poder accedir a
l’equipament, i que permetrà als responsables
poder regular els aforaments i assegurar la desinfecció i controls sanitaris. A través d’una aplicació informàtica que es pot accedir des del web
www.santsadurni.cat/piscina, les persones usuàries han

Revisió de preus
L’establiment de franges horàries ha dut també a revisar
els preus de les entrades i ajustar-los proporcionalment.
Aquests són els preus per aquesta temporada:
•
•
•
•

Gratuït per als menors de 3 anys
1 euro Entrada infantil de 3 a 15 anys
1’20 euros per a jubilats, pensionistes, famílies nombroses o monoparentals; 1’30 euros amb carnet jove
i carnet estudiant
1’40 euros Entrada d’adult general

de sol·licitar a través d’un calendari quan volen anar a la piscina interior, la exterior, o a la sala de musculació, amb una
antel.lació màxima de dos dies i mínima de mitja hora.
S’han establert unes franges horàries d’entre 2 i 3 hores,
depenent de l’espai, i un accés màxim per dia i usuari a
cadascuna de les instal·lacions.
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Obres de remodelació
al pavelló de l’Ateneu

A través d’un conveni, l’Ajuntament hi destinarà una
subvenció de la Diputació i acorda amb l’entitat l’ús
de la instal·lació per a dur a terme altres activitats i
esdeveniments
Fa escasses setmanes es va celebrar una Assemblea extraordinària de socis de l’Ateneu Agrícola, en què es va
aprovar per àmplia majoria, sense cap vot en contra, la
cessió del dret de superfície del pavelló de l’Ateneu a
l’Ajuntament, per un període de 51 anys.
Aquest pas ha permès signar ja aquest juliol el conveni de
col·laboració entre l’entitat i l’Ajuntament de Sant Sadurní,
i afrontar el projecte de remodelació de l’Ateneu.

Ferran López torna
a la banqueta del Noia
Ferran López tornarà a ser l’entrenador del primer equip
del Club Esportiu Noia Freixenet. A més, també es convertirà en el nou director esportiu amb la voluntat, així, de
continuar apostant per l’ADN Noia que, en les darreres
dècades, ha permès al conjunt negre-i-vermell situar-se a
l’elit de l’hoquei.
Pel que fa a l’equip tècnic, el Club Esportiu Noia Freixenet
aposta per la línia continuista dels últims anys i per integrar l’estructura de l’hoquei formatiu. Com a entrenadors
adjunts, López comptarà amb l’entrenador del Nacional
Catalana, David Carrasco, i amb la incorporació de Carles
Piernas.

Segona etapa al Noia Freixenet

Aquesta serà la segona etapa de Ferran López com a entrenador del primer equip del Noia Freixenet, després que
fa cinc any tanqués una etapa brillant al club sadurninenc.
Al llarg de vuit temporades, el Noia Freixenet va guanyar la
Copa del Rei d’Igualada contra el CP Vic (2008), la Copa de la
CERS contra el Breganze italià i la Copa Continental contra
el FC Barcelona (2014).
Com a entrenador del Noia Freixenet, Ferran López també
va aconseguir el sotscampionat de la Copa del Rei de
Vilanova (2012) i de dos supercopes d’Espanya; a més de
classificar-se quatre vegades entre els millors equips d’Europa.
Acabada la seva etapa al Noia Freixenet, López va entrenar durant quatre anys el primer equip de l’Igualada HC i,
aquesta última temporada, ha estat l’artífex d’un CP Calafell
Tot l’Any que, per primera vegada, s’ha classificat per la Copa
del Rei i també ha aconseguit plaça europea per la WSE Cup.
El Noia Freixenet va presentar recentment les dues
cares noves sobre la pista per la propera temporada
2020-21, els joves Adrià Ballart i Roc Pujadas.

La reforma d’aquesta instal·lació, en funcionament des de
principis dels anys 80 del segle passat, és urgent per tal
de garantir la continuïtat de l’hoquei patins i també per
dotar al pavelló de les millores necessàries en seguretat i
accessibilitat que permetin recuperar aquest espai per a
l’organització i celebració d’esdeveniments.
Aquest estiu s’iniciarà una actuació d’arranjament de la
teulada, per retirar plaques d’amiant, així com de reforç de
l’estructura del pavelló, seguretat contra incendis i altres
reformes. La primera fase d’aquesta intervenció es prolongarà diversos mesos i impedirà fer ús de la pista, fet
que obligarà el club a cercar una instal·lació alternativa
durant aquest temps. Aquesta obra compta amb un pressupost de més de mig milió d’euros, procedent d’una subvenció de la Diputació que inicialment tenia com a destí
la construcció d’una pista polivalent a la zona esportiva.

La UE Sant Sadurní ajorna a l’any
vinent la celebració del centenari
El club ha renovat la coordinació esportiva i tanca la
temporada satisfet amb els títols del Juvenil i el Sénior
femení de Futbol 7
La Unió Esportiva Sant Sadurní celebrava enguany el seu
centenari. Una efemèride que s’ha hagut de postposar
arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
Amb tot, el club ha acordat traslladar a l’any vinent els
actes de celebració del centenari i que acabarà amb la
publicació del llibre per Sant Jordi de 2022.
El club, que presideix Toni Cruces, ha introduït durant
aquests mesos alguns canvis en la seva estructura, i s’ha
escollit un nou coordinador esportiu, Raúl Montalbán.
Tot forma part “d’un projecte molt ambiciós” que pretén
“inculcar els valors en els nens i formar-los a tots dins el seu
nivell, sense que ningú es quedi fora”, va comentar Cruces
fa unes setmanes en una entrevista a Ràdio Sant Sadurní.
Ja a nivell esportiu, el president del club ha posat en
valor els èxits d’enguany: “el sènior femení ha assolit el
campionat de Futbol 7 i el juvenil, i el cadet han acabat en
2a posició”.
Malgrat encara no se sap gaire sobre com es reprendrà la
competició la propera temporada, el club està treballant
per intentar mantenir l’estructura de l’equip femení, amb la
intenció que a curt o mig termini pugui inscriure un equip
de Futbol 11.
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l’Open Natura BTT,
el 13 de setembre
Si les condicions ho permeten, el proper 13 de setembre Sant Sadurní acollirà una nova edició de l’Open Natura BTT, que recorre
camins i l’entorn natural de la capital del cava en una prova de
ciclisme outdoor molt ben valorada pels participants.
Amb tot, la competició prendrà mesures de prevenció i seguretat
sanitària, amb la sortida esglaonada dels participants.
La sortida està prevista que es faci des de la carretera Sant Quintí,
davant de Mercadona. En cas de fer-ho, la prova no podrà comptar amb tots els serveis i facilitats que eren habituals fins a la pandèmia, com el servei de vestidor i dutxa.

· JOVENTUT ·

CASAL D’ESTIU 2020
Fins a finals de juliol s’ha dut a terme una edició molt especial
del Casal d’Estiu municipal. La regidoria de Joventut, a través de
l’empresa d’educació en el lleure 7 i tria, ha tirat endavant un
casal adaptat a les circumstàncies. L’edició d’enguany ha acollit
una total de 176 nenes i nenes, la gran majoria empadronats a
Sant Sadurní.
La programació i les activitats s’han ajustat als protocols de seguretat i mesures per minimitzar els riscos dels infants, nens i
nenes. La situació ha afectat alguns dels serveis que habitualment s’ofereixen, com l’acollida o el servei de menjador per dies.
El Casal s’ha distribuït a les instal.lacions de l’escola La Pau per als
grups de petits, i a l’escola Jacint Verdaguer els grups de mitjans
i grans. El dia a dia s’ha desenvolupat amb la màxima normalitat
possible, respectant en tot moment les normes en relació al distanciament i les mesures higièniques i sanitàries.

FESESTIU
Durant aquestes darreres setmanes
de juliol, també s’han organitzat
d’altres activitats i propostes per
a joves d’entre 13 i 18 anys, emmarcades en el programa Fesestiu.
S’han organitzat diversos tallers, des
de fotografia creativa, de drons o realitat virtual, fins a sessions de jocs
de rol o fins i tot un scape room.

L’Istiu al Parc Lluís Companys
La regidoria de Joventut ha reprogramat en aquesta segona quinzena de juliol el cartell de l’Istiu, el cicle d’espectacles i
propostes artístiques i musicals que cada any s’ofereix al públic jove.
En aquesta ocasió, a causa de les condicions derivades de la COVID-19, la programació va començar uns dies més tard del
que és habitual, i també es va decidir traslladar-ho a la pista del parc Lluís Companys, amb la intenció d’oferir un major aforament, atenent a les mesures de seguretat sanitària i de distanciament entre els assistents.
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I les Fires i Festes?

La regidoria de Cultura i l’Ajuntament de Sant Sadurní, amb la voluntat de recuperar el pols del municipi en la mesura del possible i
sempre preservant la seguretat i les condicions sanitàries, manté
a finals de juliol la màxima prudència però també l’esperança de
poder organitzar algunes activitats a principis de setembre per
celebrar les Fires i Festes.
Des de fa setmanes el departament està treballant en una atractiva programació que de ben segur encantaria molts veïns i veïnes,
després de mesos en què precisament la cultura s’ha vist especialment perjudicada.
Amb tot, l’Ajuntament es manté a l’expectativa i continua molt atent a l’evolució de la crisi sanitària al llarg d’aquest estiu per tal de
prendre les decisions en el moment que sigui més oportú.
Canvis
Algunes de les activitats com les cercaviles de balls populars, la
cercavila de cavalls, els correfocs de diables o el Korrebars, ja s’ha
acordat la seva suspensió, sigui quina sigui la situació i l’escenari
en què ens trobem.També es descarta la instal·lació de barres en
cas de celebrar-se alguna activitat al carrer.
La Festa de la Fil·loxera no es podrà celebrar en el seu format
habitual i s’ha acordat la seva suspensió per l’edició 2020, tot i
que encara es contempla la possibilitat de realitzar algun tipus
d’activitat commemorativa.

Sant Sadurní rep un any més la Flama del Canigó
Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, Sant Sadurní va rebre un any més la flama del Canigó. La iniciativa, impulsada
per Òmnium Cultural, compta amb una espectacular xarxa
de voluntaris. Després de la seva arribada a Torrelles de
Foix - enguany no es va portar fins al Santuari de Sta Maria
de Foix, com és tradicional - els diferents municipis van recollir la flama per portar-la a tots els racons de la comarca
de l’Alt Penedès.
També amb canvis en relació al que és la programació
habitual, es va celebrar un acte més íntim i amb aforament
limitat a la sala de plens, amb la presència de l’alcalde
Josep Maria Ribas, la regidora de Cultura, Marta Castellví, i
representants d’Òmnium, de diverses entitats de la vila i de
la xarxa de voluntaris nascut de la crisi de la COVID-19, que
va ser l’encarregada de llegir el manifest.

A mitjans de juliol, l’esplanada del CAP va acollir una
doble experiència d’Autocinema que va tenir una gran
acollida, amb una notable presència de vehicles i espectadors en les dues sessions, amb el passi de les
pel·lícules Grease i Parásitos.
Mitjançant una pantalla gegant de 9 x 5 metres i el so
que es podia escoltar des de la freqüència 107.2 FM
de Ràdio Sant Sadurní, els assistents van poder gaudir
d’una experiència molt clàssica i inèdita a la vila.

El Barri Vilarnau va celebrar una edició molt atípica
de Festa Major, amb una programació adaptada a les
circumstàncies i la col·laboració de veïns i veïnes que
van engalanar les seves terrasses i balcons.
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«D´estar per casa, cicle de cultura per a confinats»
El servei de Cultura de l’Ajuntament de Sant Sadurní va
impulsar durant les setmanes de confinament el cicle
d’estar per casa, una sèrie de propostes musicals i artístiques que per streaming i a través de les xarxes socials van oferir alternatives lúdiques i culturals. Un dels
habituals va ser el DJ sadurninenc Pitu Rojano, que va
animar els diumenges al migdia amb llistes musicals
col·laboratives a través d’Spotify.
Durant aquelles setmanes també es van poder
assaborir tastets d’espectacles amb la presència de diversos sadurninencs, com Ivan Heredia, Víctor Martín,
Francesc Cuéllar, Zaca dels Prozack, entre d’altres.
Torna el Cicle Gost
A finals de juny, aprofitant el relaxament de les mesures
de seguretat sanitària, la regidoria de Cultura va reactivar la programació cultural amb el Cicle Gost, a través de
tres propostes per als mesos d’estiu.
L’estrena es va dur a terme al pati de l’Índex amb “No es
país para negras” de Sílvia Albert Sopale, i que arribava
en un context de plena actualitat per la polèmica racial
viscuda dies abans als Estats Units

A finals de juliol Marta Torrella i Helena Ros oferien una
sessió de gustosa a cappella millennial, amb cançons
tradicionals pescades en diferents racons de la Mediterrània (de Grècia a Menorca), cuinades amb aliments
electrònics. Tracten les cançons de tradició oral com la
resta de música que no ho és, amb un toc d’humor i
amb un resultat sorprenent que s’ha definit com a gregorià progressiu o folk tronadet. És una proposta de
música folk però que podem veure programada en els
circuits més indies!
El dissabte 22 d’agost es tanca aquesta primera tanda de propostes amb Nymio, un deliciós espectacle que
combina el mim i la dansa. De la mà de Teatre Digital Cia. Zero en Conducta, és un solo íntim de 40 minuts de
durada en el que els dits prenen el protagonisme sense
oblidar altres llenguatges com el mim i la dansa. És un
exercici de poesia visual que neix amb l’objectiu de despertar l’amor per les coses petites que estan a l’abast de
la nostra mà. Narra històries tan petites com un somni
que vol despertar el seu somniador, un nàufrag que espera ser rescatat i un nen que no pot volar.

Espectacle teatral que ens parla de l’exili interior, un
monòleg teatral imprescindible en aquest dies on la
qüestió racial ocupa les primeres pàgines de l’actualitat.
L’actriu Sílvia Albert Sopale posa en escena una
obra autobiogràfica per trencar estereotips i canviar
mentalitats. Nascuda l’any 1976 a Sant Sebastià, és una
nena negra en una família de negres, en un país de
blancs. L’obra, escrita en primera persona, ens presenta
l’actriu i ens convida a reflexionar sobre temes com el
racisme, la sexualitat de la dona negra i la construcció
de la identitat.

BARRIS
2020

Amb la iniciativa “confits a casa” i unes trobades de
caire més familiar i privat, Sant Sadurní va celebrar
aquesta edició especial de la festa dels Barris 2020.
Més imatges a www.flickr.com/santsadurni
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Comencen les obres de l’Arxiu
i l’Escola d’Adults
Els dos serveis s’ubicaran a la planta inferior de
l’edifici del Centre Cultural de la plaça Nova. Es
preveu que les obres puguin estar enllestides a
l’octubre.
A finals de maig van iniciar-se les obres de la segona fase
del Centre Cultural de la plaça Nova, on s’hi ubicaran el futur
Arxiu municipal i l’Escola d’Adults.

L’Arxiu comptarà amb una superfície d’uns 250 metres
quadrats, dels que més de la meitat els ocuparà el dipòsit
de paper i documents. S’habilitarà dues sales de consulta,
a més d’un espai de treball, així com un magatzem que farà
també les funcions de taller.
Pel que fa a l’Escola d’Adults, que s’estendrà en uns 230
metres quadrats, el projecte ha previst tres aules docents
polivalents i multimèdia, d’entre 30 i 37 metres quadrats
de superfície cadascuna, així com un vestíbul, zona de secretaria, sala de professors i tutoria.

Aquesta actuació permetrà completar el programa de remodelació de l’edifici de les antigues escoles i donar solució
a dues demandes també històriques, com són reunir en un
sol equipament la conservació i consulta de l’arxiu, que actualment es troba repartit en diverses dependències i edificis; i també facilitar un espai propi a l’Escola d’Adults, que ara
mateix està ubicada a l’equipament de l’IES Jacint Verdaguer.
Aquests dos nous serveis s’ubicaran a la planta inferior de
l’edifici del Centre Cultural, a l’àrea situada sota la sala de lectura de la biblioteca. Aquesta planta inferior està en aquests
moments parcialment ocupada per despatxos i espai de
magatzem. El pressupost d’aquesta d’obra és de 621.330
euros, IVA inclòs, i es preveu que pugui estar enllestida en el
darrer trimestre d’aquest 2020.

Obres d’ampliació del
cementiri municipal
A finals de maig es van reprendre les obres d’ampliació del
cementiri municipal, que permetrà augmentar en 80 nínxols
més la capacitat actual de la instal·lació.
L’actuació, que va iniciar-se fa unes setmanes, es va aturar
com a conseqüència de la crisi sanitària del coronavirus
COVID-19. L’obra està previst que es prolongui durant tot
l’estiu.

Futura promoció d’habitatges
de lloguer de protecció oficial
Serien uns 30 habitatges d’un edifici que s’ubicarà al solar
situat a l’Avinguda Francesc Macià, al costat del CAP.
L’Ajuntament de Sant Sadurní, juntament amb l’Agència
Catalana de l’Habitatge i l’Institut Català del Sòl (INCASOL), estan enllestint la signatura d’un conveni per a una futura promoció d’habitatges al solar situat a l’Avinguda Francesc Macià,
al costat del centre d’atenció primària (CAP), i que és de titularitat municipal.
Es tractaria de la construcció d’un immoble de tres plantes
que comptaria amb una trentena d’habitatges de lloguer de
protecció oficial, en la línia d’altres edificis que es troben en
aquesta mateixa via.
La construcció d’aquest edifici, que ocuparia una part del
solar, aniria a càrrec d’INCASÒL. L’obra contempla també
l’arranjament i condicionament de la vorera i l’accés des del
carrer principal.
En els propers mesos es concretarà el projecte tècnic s’iniciaran els tràmits per tal que l’obra pugui ser una realitat
abans que finalitzi el present mandat.
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La comunicació i informació municipal,
clau durant la crisi sanitària de la COVID-19
Des de l’inici de l’estat d’alarma i les primeres fase de confinament de la població a causa de la crisi de la COVID-19, la
comunicació va esdevenir un element fonamental per garantir la prestació de molts serveis municipals i l’atenció al públic
per mitjans telemàtics. Durant aquests mesos, la producció
d’informació, notes de premsa, comunicats, així com l’activitat a les xarxes socials institucionals, ha viscut un creixement
sostingut i ha assolit unes xifres de visites i seguiment de la
ciutadania que només es registra puntualment en moments
molt concrets de l’any, com en el cas de les Fires i Festes, el
Cavatast o alguns succés de magnitud.
El volum de notícies i informacions durant aquests mesos,
tant en notes de premsa, com al web municipal, es va
multiplicar per dos en relació al mateix període dels anys
anteriors, i els continguts a les xarxes gairebé per tres.
Aquest consum i atenció també s’ha vist reflectit en les xifres, amb un augment de prop del 30% en les visites al web
municipal i un notable creixement del número de seguidors
i l’abast de les publicacions tant al Facebook, com a Twitter
i Instagram.
El web especial www.santsadurni.cat/coronavirus que es
va activar en els primers dies de la pandèmia i que recollia
totes les notícies i informacions d’interès, enllaços i dades
de l’evolució de la crisi, va ser el portal de referència per als
veïns i veïnes. L’actualitat relacionada amb les dades de contagi o la situació de la residència de la gent gran han estat, de
llarg, les més seguides i les que major atenció van despertar.
Des de la ràdio municipal, malgrat les limitacions i el confinament, es va continuar oferint programació i informació
d’interès, a través de campanyes informatives, càpsules
amb consells i recomanacions sanitàries i higièniques.
Després d’uns primers dies en què es va aturar temporalment l’emissió pel tancament de les instal.lacions, es va
reprendre també el magazine Penedès en Xarxa, amb un
format més reduït, per seguir acostant l’actualitat i totes les
novetats als oients.

Obertxvacances
Des del 20 de juliol i fins al 4 de setembre, Ràdio Sant
Sadurní participa al magazine estiuenc, Obert per
vacances, programa informatiu i d’entreteniment impulsat per La Xarxa que s’emet de dilluns a divendres de 9
a 11 del matí i que pots seguir des de la freqüència de
l’emissora sadurninenca, el 107.2 FM i també via online
des del web www.radiosantsadurni.cat.
Durant aquestes setmanes la capital del cava hi serà
present amb notícies, entrevistes i reportatges sobre l’actualitat i la realitat d’aquests mesos de calor,
condicionats per la COVID-19. El magazine Obert per
Vacances compta amb la participació de més d’una
quarantena de ràdios del territori.

El magazine Penedès en Xarxa torna a partir
del setembre
I després d’uns dies per prendre l’alè i, perquè no,
gaudir també de les Fires i Festes de Sant Sadurní, al
setembre tornarà a engegar màquines el magazine
Penedès en Xarxa, en què hi pren part Ràdio Sant Sadurní amb quatre ràdios comarcals més de l’Alt i el Baix
Penedès.
El programa s’emetrà de 9 a 12 del migdia i en aquesta nova temporada s’actualitzen i milloren algunes seccions i continguts, amb una major aposta per l’actualitat.
Si voleu posar-vos en contacte amb l’emissora podeu
enviar-nos un correu a comunicacio@santsadurni.cat
o trucar als matins al 93 891 29 01.

De manera telemàtica també es van continuar oferint els
plens municipals i realitzant entrevistes polítiques amb l’alcalde i portaveus dels grups polítics municipals.

Marina Agudelo,
nova regidora de l’Ajuntament
A finals de maig, en un ple atípic i amb la meitat del consistori participant de
manera telemàtica per les restriccions i mesures de seguretat sanitària, Marina
Agudelo va prendre l’acta com a nova regidora de l’Ajuntament de Sant Sadurní.
Fa la seva entrada en substitució de Susanna Mérida, fins llavors portaveu del
grup municipal socialista, i que va presentar la seva renúncia al càrrec per motius professionals. Pere Campos, número dos, assumeix el càrrec de portaveu
del PSC de Sant Sadurní.
Mérida tancava un cicle de gairebé 13 anys a l’Ajuntament. Candidata del PSC
en tres ocasions, va formar govern amb ERC de 2011 a 2014 i va esdevenir la
primera dona en ocupar l’alcaldia de Sant Sadurní.
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La Generalitat aportarà
5,3 milions d’euros en ajuts
al sector del vi i el cava
Donar sortida dels excedents amb la producció
de most concentrat i la promoció dels productes
catalans, objectius prioritaris
A principis de juny es van reunir a Sant Sadurní el vicepresident del govern i conseller d’Economia Hisenda, Pere
Aragonès, juntament amb la consellera d’Agricultura,
Teresa Jordà, amb una representació d’elaboradors del
sector del cava. A la cita hi va assistir també l’alcalde del
municipi, Josep Maria Ribas, i Valentí Roqueta, president
de l’Associació Vinícola Catalana.
La partida econòmica de 5,3 milions d’euros es veurà així
incrementada en relació a la proposta que fa uns dies presentava el departament d’Agricultura per promoure la producció de most concentrat, i oferir una alternativa al sucre.
A aquests ajuts per donar sortida als excedents als cellers
i el desajustament entre l’oferta i la demanda del raïm que
ja s’arrossegava des d’abans de la pandèmia, se sumarà
una nova injecció per a la promoció de les Denominacions
d’Origen i els seus productes.
Pere Aragonès va subratllar el compromís del govern en
acompanyar i donar suport a un sector que considera clau
en l’economia i la promoció exterior de Catalunya. Per la
seva banda, Teresa Jordà mostrava la seva preocupació
pels ERTO’s anunciats recentment a empreses importants
del sector, com Freixenet, i mantenia la seva confiança
en què mesures com la collita en verd, el suport en l’emmagatzematge o la destil·lació de crisi puguin permetre a
tota la cadena de producció reduir les conseqüències de
l’impacte econòmic.
El sector del cava ha xifrat en un 25% la caiguda de les
vendes per aquest any 2020.

El Most concentrat rectificat
La principal línia d’ajuts, per valor de 4 milions
d’euros de fons propis del Departament d’Agricultura, està destinada a promoure la producció
de most concentrat rectificat (MCR), amb l’objectiu de reduir l’excedent de raïm i ajudar així als
viticultirs. Aquesta subvenció promou la desviació
d’una part de la producció del raïm apte per a la DO
Cava cap a la producció d’aquest most. El most concentrat rectificat s’obté del most del raïm i és un líquid
transparent, viscós i amb una altíssima concentració
de sucres naturals procedents del raïm (fructosa i
glucosa), que serveix per elaborar els vins escumosos
de qualitat. És una mesura estratègica i de futur que
valoritza la regió vinícola i que impulsa la bioeconomia circular, en el marc de l’estratègia de transició cap
a un model de sostenibilitat que impulsa el Departament d’Agricultura.
Avui, es fa servir sucre per a la realització de la segona
fermentació i el licor d’expedició. Es calcula una
mitjana de 40 g/l de sucre en aquests dos procediments. Aquest sucre (sacarosa) prové de productes
no vitícoles (raïm) i de territoris de fora de les àrees
de producció de les DO. La utilització generalitzada
de MCR produït amb raïm de la mateixa zona de producció dels vins escumosos permetria tancar el cercle dins la filosofia de producció de proximitat, donar
una sortida addicional al raïm produït a la zona i reduir l’ús d’inputs externs del sector viticultor. A més,
la introducció d’aquest most concentrat aportaria
una diferenciació essencial en comparació a productes francesos i italians, que tenen molt més complicat eliminar totalment l’ús del sucre (xaptalització).
Alguns elaboradors de cava ja utilitzen aquest most
concentrat fabricat amb raïm de fora de la zona Cava.
L’incentiu del Departament d’Agricultura pretén estendre aquesta pràctica a molts més elaboradors i amb
raïm apte per a cava i impulsar així una indústria
auxiliar.
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Canvis a la DO Cava
A finals de maig el Ple de la Denominació d’Origen Cava
aprovava, en una sessió telemàtica, una sèrie de mesures de
gran importància amb les quals fer front als excedents de vi
base i raïm que han estressat el mercat.
Les mesures també volen donar resposta a les dificultats addicionals que suposen per al sector els greus efectes originats per la pandèmia COVID-19. Ja el Consell Regulador de la
DO Cava havia adoptat setmanes abans diversos paquets de
mesures encaminades a mitigar els efectes del coronavirus
al sector.
Mai anteriorment s’havien adoptat unes restriccions productives tant a la baixa. Restriccions que redueixen a 10.000 quilos de raïm per hectàrea - pels 12.000 kilos habituals - que
podran ser collits per la DO Cava aquesta propera verema.
Les noves normes aniran acompanyades d’un increment del
nombre de verificadors per al control a peu de vinya, així
com en bodega, amb la voluntat de donar la màxima garantia al consumidor.
També la DO Cava vol aprovar una nova zonificació i segmentació de la DO Cava, uns esperats canvis normatius que
no serien efectius fins a la verema de l’any vinent.
El Consell Regulador del Cava també aprovava a mitjans de
juliol per unanimitat la nova zonificació i segmentació qualitativa de la D.O. Cava.
Als caves de més de 9 mesos se’ls denominarà a partir d’ara
cava de guarda, i als de més de 18 mesos cava de guarda superior. En aquest última categoria s’engloben els Reserves,
els Grans Reserves i els de Paratge Qualificat, acompanyats
per un grau d’exigència, compromís i dedicació sense parangó.

La zonificació de la D.O. Cava s’estableix en un triple nivell. Pel
que fa a Catalunya, s’han determinat les zones de Comtats
de Barcelona (amb les subzones: Valls d’Anoia-Foix; Serra de
mar; Conca del Gaia; Serra de Prades i Pla de Ponent), a més
del nivell màxim establert com a Paratge Qualificat.

Any molt dur per a la vinya
L’any 2020 ha marcat i marcarà molts sectors, però la vinya
i els viticultors han encadenat mesos de seriosos contratremps. Al temporal Glòria de principis d’any el va succeir els
efectes econòmics de la crisi sanitària de la COVID-19.
I s’hi ha afegit un altre factor meteorològic: la pluja i l’aparició
del míldiu. L’hivern plujós i poc fred va afavorir l’aparició i
la reproducció d’uns fongs que s’han vist afavorits per una
primavera amb molta humitat i precipitacions, i que ha donat pas a un dels episodis de míldiu més agressius en molts
anys, afectant notablement l’evolució dels raïms i en conseqüència de les produccions i les collites.

Les dues patronals del Cava
es fusionen
Després de 14 anys separades, les dues patronals del Cava,
Institut del Cava i PimeCava, oficialitzaven a finals de maig
l’acord per reunificar-se, constituïnt una nova associació
AECAVA. La patronal dels elaboradors de Cava comptarà
amb una vuitantena de cellers elaboradors de cava associats que representen en termes econòmics a més del
90% del sector. Damià Deàs és el president de l’entitat.
Juntament amb aquest moviment, també s’ha reincorporat a
la patronal Codorniu, membre fundador i que va presentar
la seva renúncia a formar-hi part fa uns dos anys.

La voluntat és aconseguir més singularitat i diferenciació per
als caves.
Els Reserva, per exemple, passen de 15 a 18 mesos de criança, s’identifica l’anyada en l’etiquetatge, es disposa de nous
marxamos i es potencia la sostenibilitat i els caves ecològics.
Així mateix, s’identifica a aquells cellers que duen a terme
l’elaboració dels productes emparats per la D.O. Cava amb el
100% del premsatge i el vinificat en la propietat.

El llibre “La vinya i el vi del
Penedès. 1850-2018”,
millor llibre del món sobre vi
europeu
El llibre La vinya i el vi del Penedès. 1850-2018, del poeta
penedesenc Santi Borrell ha rebut el premi Gourmand al
millor llibre del món sobre vins europeus. Es tracta d’un dels
premis de més prestigi, ja que enquadra totes les temàtiques i categories sobre els llibres que parlen sobre els vins
d’Europa. Un reconeixement que se suma al segon premi
com a millor llibre del món en la categoria d’història del vi.
Els premis Gourmand, que s’havien de celebrar davant de
tots els escriptors i autors que havien estat nominats, finalment s’han entregat sense la cerimònia de lliurament,
seguint les indicacions sanitàries.

La vinya i el vi del Penedès. 1850-2018 ha arribat ja a la
tercera reimpressió i estarà disponible a les llibreres quan
s’acabi el confinament, tot i que ja s’ha pogut distribuir en
alguns cellers, seguint les mesures de seguretat.
‘LA HISTÒRIA DEL CAVA. SANT SADURNÍ D’ANOIA’,
NOMINAT A MILLOR LLIBRE DEL MÓN
El llibre La història del cava. Sant Sadurní d’Anoia, que va
editar l’any 2016 l’Ajuntament de Sant Sadurní, és un dels
quatre llibres nominats a millor llibre del món publicat entre
1995 i 2020, en la categoria d’història del vi. Els guardons,
que s’havien de lliurar a París entre el 3 i el 7 de juny, de moment no ha trascendit com es faran.
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Prop de 200.000 euros per a la
renovació dels parcs infantils
Aquesta primavera i malgrat la complexa situació a causa de
la crisi sanitària de la COVID-19, s’ha dut a terme bona part
de la inversió de 196.400 € aprovada a finals de l’any passat
per a la renovació i arranjament de parcs i zones infantils.

Una de les places que també s’ha adequat i condicionat ha
estat la futura plaça Guillem Agulló, al costat de Correus, i
que s’ha inclòs dins del paquet d’intervencions amb motiu de
la construcció d’un pis tutelat per a persones amb necessitats especials en una nova promoció d’habitatges d’aquesta
zona.

Aquest programa de renovació de jocs ha permès renovar
la plaça Nova, l’Era d’en Guineu, el parc Lluís Companys, el
Parc de la Rambla, un nou espai a la plaça Germans Segura
Viudas, a la plaça Europa.
També s’han substituït els elements a places dels agregats
rurals de Can Catassús, Espiells i Can Romeu. La partida
també ha inclòs la renovació dels elements de l’escola bressol La Fil·loxereta.

La línia R4 de Rodalies tallada
entre Sant Sadurní i Martorell
per obres

A més, també se suspendran alguns dels darrers trens del
dia, que es cobriran també per carretera amb un servei d’autobús.

Les obres es prolongaran fins a mitjans de novembre

Davant les incomoditats i greuges que implicaran aquestes
obres per a les persones usuàries del servei de Rodalies,
l’Ajuntament de Sant Sadurní va sol·licitar a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya
un reforç del servei regular d’autobús fins a Barcelona durant
els propers mesos, en previsió de l’augment de la demanda
que ocasionarà aquestes obres a la línia R4 de Rodalies.

•
•

Aquesta actuació deixarà sense servei de tren el tram
entre Sant Sadurní i Martorell. RENFE cobrirà el trajecte
amb un servei d’autobús
Afectarà també el tram entre Sant Sadurní i Sta. Margarida i els Monjos, amb una única via en servei que reduirà
la freqüència de trens

L’alcalde de la vila Josep Maria Ribas va participar fa poques
setmanes a una reunió telemàtica amb responsables d’ADIF i
els alcaldes i alcaldesses dels municipis veïns – Vilafranca, La
Granada, Subirats i Gelida – afectats per les obres del corredor del Mediterrani, per tal de conèixer l’abast de l’afectació
d’aquesta actuació sobre la línia R4 de Rodalies.
RENFE va confirmar finalment que les obres s’iniciaran el
25 de juliol i es prolongaran fins al 16 de novembre, i que
deixaran sense servei de tren el tram comprès entre Sant
Sadurní i Martorell. Per cobrir el trajecte s’habilitarà un servei
de bus llançadora entre Sant Sadurní i Martorell, a més de
tres minibusos directes per connectar amb Gelida.
Així mateix, el tram entre Sant Sadurní i Santa Margarida i els
Monjos també es veurà afectat, ja que hi haurà una única via
en funcionament i això suposarà que només hi passi un tren
cada hora en cadascun dels sentits.

Augmentar el servei per carretera fins a Barcelona

La Generalitat ha respost favorablement i el servei de bus
amb Barcelona es veurà reforçat de la següent manera:
FINS AL 13 DE SETEMBRE: Es millora el bus exprés.cat e18
Sant Sadurní – Barcelona de dilluns a divendres laborables
amb un servei entre Sant Sadurní i Barcelona passant per
Gelida, amb una freqüència de pas d’una hora i amb sortides
des de Sant Sadurní entre les 6.15 hores i les 22.15 hores i
des de Barcelona entre les 7.05 hores i les 23.05 hores.
DEL 14 DE SETEMBRE FINS A LA FINALITZACIÓ DE LES
OBRES: Durant aquest període s’incrementarà la freqüència
de pas del servei entre Sant Sadurní, Gelida i Barcelona que
circularà cada mitja hora, de dilluns a divendres laborables,
amb un total de 34 expedicions per sentit com a reforç de la
línia exprés.cat e18 Sant Sadurní- Barcelona.
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Moltes gràcies

Ara que ja és quasi demà,
i demà serà massa tard

Benvolguts veïns i veïnes,

Ara que s’acaba l’estat d’Alarma i sembla que estem
superant la crisi sanitària, encara hi ha perill. Ara que sembla
que hem après a prevenir i gestionar millor els contagis. Ara que
coneixem les conseqüències i hauríem de ser més responsables per evitar rebrots. Ara que sabem que les causes són
molt més profundes que un virus. Ara que sabem que l’arrel
del problema és polític. Ara que sabem que un model de benestar social infrafinançat (comparat amb Europa), externalitzat, privatitzat i retallat és la causa de l’alta mortalitat.

Aprofitem el Casa de la Vila per felicitar i mostra la nostra més
sincera gratitud a la tasca feta per tots els sanitaris, en particular, a tots els qui treballen al CAP Sant Sadurní i sobretot
als treballadors i treballadores de la Casa del Avis, qui aquests
dies han demostrat el seu servei i dedicació.
També volem enviar el nostre suport a totes les famílies que la
COVID-19 ha colpejat i no podem oblidar a tots els que aquesta crisi sanitària ha fet encara més difícil tirar endavant.
Ara, més que mai, no podem baixar la guàrdia i hem de seguir
treballant per evitar que ningú es quedi enrere, per això hem
de demanar responsabilitat i seny a tots els veïns i veïnes de
la Vila; junts ens en sortirem.
Aquests dies difícils, hem vist com des de l’Ajuntament de
Sant Sadurní, amb el consens de totes les forces polítiques,
hem pogut tirar endavant un decàleg -pla de xoc- de mesures
per fer front a les conseqüències directes de la COVID-19.
Mesures totes elles necessàries per facilitar i ajudar en el dia
a dia dels veïns/es de Sant Sadurní d’Anoia.
Volem subratllar que les mesures aprovades tenen una clara
voluntat i que no és altra que no deixar ningú enrere, per això
volem destacar:
•

•
•
•

Mesures destinades a fomentar la conciliació familiar i garantir l’accés al treball, amb un suport extraordinari per
potenciar el Casal d’Estiu i afavorir la inscripció de totes
les famílies que ho necessitin
Ajuts a arrendataris per valor 40.000 euros, amb una
prestació d’ajut temporal d’un màxim de 150 euros mensuals per al pagament de les mensualitats d’abril a juny.
Ajuts directes per valor de 60.000 euros a autònoms, micro i petites empreses
Inversions per a la desinfecció i millora de la seguretat
higiènica d’equipaments i instal·lacions municipals, per
valor de 40.000 euros.

Ara que ja quasi és demà, la desigualtat i el canvi climàtic són
els dos grans reptes a solucionar per a tenir un demà.
Ara necessitem canviar les polítiques neoliberals i el model
mercantilista que explota i sacrifica el planeta i la vida, pels
beneficis de pocs.
Ara, que demà serà tard, és el moment de fer una aposta
valenta i necessària per un futur més just i sostenible per
tothom. L’únic futur possible.
Canviar el model és responsabilitat de totes. De tots els països,
de totes les ciutats i pobles, de tots els governs, de totes les
persones. Totes podem i hem de fer la nostra part. No podem
delegar en qui ens governen, ni en els que manen perquè no
ho faran sols, hem de forçar-los.
La nostra responsabilitat és doble:
1.Lluitar, treballar i votar per un món més empàtic, net i sostenible; més just amb un sistema de benestar global, públic,
equitatiu, universal i de qualitat.
2.Ser més solidaris i equitatius, i estar disposats a compartir
i repartir, els qui som més afortunats amb els qui ho són
menys.
La barbàrie de l’egoisme narcisista i el consumisme compulsiu i gregari, posen en perill la supervivència de la societat, la
civilització i el planeta. No podem salvar el món sense esforç
i sense renunciar a l’abundància materialista que provoca la
desigualtat.

Així doncs, ens hem de felicitar per haver aconseguit un consens, que poques vegades s’havia vist a l’Ajuntament. Un consens que té per objectiu sortir d’aquesta crisi sanitària, si bé
no en sortirem si no adoptem les mesures de seguretat i distància social.

Una fiscalitat global, efectiva, eficient i progressiva és la millor eina per finançar un sistema de benestar equitatiu i lluitar
contra la desigualtat social. És la manera més justa de posar
tots els serveis a l’abast de tothom i que pagui més qui més
s’ho pot permetre.

Bones Vacances!

Aquesta serà per fi l’aposta de l’Ajuntament de Sant Sadurní.

ppsantsadurni@gmail.com

santsadurni@iniciativa.cat

@carlesjimenezm

@ICVEUiASantSa
facebook.com/santsadurniencomu
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Que la crisi no la paguem
les de sempre

Fi d’una etapa personal, continuació
d’un projecte col·lectiu

Comencem aquest article expressant el nostre condol a les
famílies que han perdut algun membre en la pandèmia de la
COVID19. També agraïm a totes les persones que des del seu
àmbit laboral han estat treballant per garantir la salut i la seguretat de totes durant el confinament i la crisi sanitària.

Vull començar aquest escrit personal traslladant l’afecte i
condol de l’agrupació socialista de Sant Sadurní a totes les
persones que han perdut un familiar o amic en aquestes
difícils circumstàncies, i demanant a tothom prudència i
responsabilitat per superar de la millor forma aquesta maleïda pandèmia.

Sant Sadurní, com la resta del país, ha estat durament colpejat
pels efectes de la pandèmia. A banda de les persones que han
mort i les hospitalitzades, el confinament ha comportat greus
conseqüències econòmiques (treballadores afectades per
ERTO’s, petits comerços que han hagut de tancar, autònomes
que han deixat de treballar...). Totes mereixen que l’Ajuntament estigui a l’alçada i sigui capaç de donar-los respostes.
Des de la CUP ho hem fet col·laborant amb el pla de xoc aprovat pel consistori i fent propostes que han anat en la línia de
beneficiar especialment les persones més vulnerables, les
famílies treballadores i el petit comerç.

El passat 28 d’abril vaig renunciar al càrrec de regidora, donant pas a una renovació del grup municipal del PSC. Seran
ara el Pedro Campos, com a portaveu, la Cristina de la Cruz,
l’Erica Ruíz i la Marina Agudelo els qui continuaran treballant
per posar Sant Sadurní en el centre del debat i aportar solucions reals a les necessitats dels nostres veïns/es.
Tanco una etapa de 13 anys de servei públic en la primera
línia, però no abandono la política ni la vocació de servei públic. Ho faré ara des d’una posició on la meva aportació pot
ser més útil a la ciutadania.

D’aquesta pandèmia cal extreure’n aprenentatges perquè davant d’un possible rebrot, puguem reaccionar de
manera més eficient. Cal reforçar el sector públic, especialment el sector sociosanitari i de cures, l’atenció domiciliària, ... Reforçar-lo implica garantir que les persones que
hi treballen, aquelles que s’hi han deixat la pell i la salut,
puguin fer la seva feina en les millors condicions, com les
treballadores de la Casa dels Avis. Malgrat els aplaudiments i bones paraules, han hagut de fer front a una situació terrible en unes condicions laborals indignants
i amb salaris inferiors a 1.000 euros mensuals. Fins i
tot han hagut d’aguantar que la regidora d’Acció Social,
Meritxell Borràs (ERC), que les aplaudia en els dies més
durs de la pandèmia, mentís al ple municipal dient que les
treballadores que cobren 950 euros mensuals és perquè fan
25h setmanals, quan en realitat les que fan 26h setmanals
cobren tan sols 662 euros nets.
Ara més que mai no caiguem en els mateixos errors del
passat. Que la crisi que ve no la paguin les de sempre.
Reforcem el sector públic i garantim condicions laborals
dignes per a totes les treballadores. Posem els recursos de
l’Ajuntament al servei de la gent.

En aquest Ajuntament he viscut algunes de les experiències més gratificants de la meva vida, de les que sempre en
guardaré el millor record, i també algunes de les experiències més doloroses, de les quals n’he après molt. Han estat
anys intensos, on he fet moltes renúncies personals i professionals que tornaria a fer perquè m’han permès obtenir
a canvi un gran privilegi: treballar per millorar la vida dels
sadurninencs/ques.
Per això vull donar les gràcies a totes les persones que en
aquests anys m’heu fet confiança per liderar el projecte socialista: els qui heu posat el vostre vot a l’urna, els companys/
es de l’agrupació, els regidors/es que heu treball al meu costat
durant aquests anys i la meva família.
Vull tenir també un reconeixement a la tasca que realitzen els
treballadors/es de l’Ajuntament. Gràcies per la vostra paciència i per tot el que m’heu ensenyat.
En aquests anys he tingut l’oportunitat de conèixer moltes
persones de tots els àmbits. He trobat bona gent a tot arreu
amb la qual hem compartit idees i projectes per millorar la vila.
Ho hem aconseguit dialogant, negociant, pactant, respectant
al qui pensa diferent. Perquè això és la política, l’art de fer
possible que puguem conviure entre diferents, avançant tots
plegats.
M’acomiado demanant també disculpes pels errors que he
comès en aquests anys. Us puc assegurar que sempre he posat en les meves accions la millor intenció, tota la meva energia i el meu cor socialista.
					Susanna Mérida.

cupsantsadurni@gmail.com

camposop@santsadurni.cat

@CUPStSadurni

@PereCampos73

facebook.com/CUP Sant Sadurní

facebook.com/sadurnineja
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Un any de mandat

Pla de xoc

Ara fa un any dèiem que posaríem sobre la taula els
problemes endèmics de Sant Sadurní. No era una promesa
electoral. Ho hem fet i ara, dotze mesos després d’entrar al
govern, des de Junts, és moment de començar a retre comptes.

Aquest primer any de mandat ens ha tocat fer front a una
situació molt complicada, una situació de pandèmia que
ha estat inesperada per totes i tots i davant la qual hem
hagut de centrar els nostres esforços per poder atendre
totes les necessitats que han anat sorgint. Ens han deixat
veïns i veïnes a qui no hem pogut acomiadar com mereixien. Ens hem hagut d’adaptar a circumstàncies que fa uns
mesos eren inimaginables. Així que, en primer lloc, voldríem expressar el nostre més sentit condol als familiars
de totes les persones que han perdut la vida en aquest
confinament. Que siguin aquestes paraules el nostre petit
homenatge de record.

Ens hem centrat en fer un treball poc visible de cara a la
ciutadania. Una feina necessària per afrontar amb condicions
els tres anys de mandat que encara resten. I en fem una valoració positiva. Som conscients de les necessitats que encara
té el nostre poble, però això no ens ha de privar d’un balanç
de l’acció de govern.
Hem treballat per fer possible el nou parc públic d’habitatge
que se situarà al pàrquing del CAP, gràcies a un conveni amb
l’INCASOL i que permetrà disposar d’una trentena d’habitatges que es destinaran al lloguer assequible. Això farà possible cobrir les necessitats de col·lectius específics del municipi,
com els joves i la gent gran.
També hem impulsat l’ampliació del cementiri, la urbanització
del Passatge Santa Eulàlia, la construcció de l’Escola d’Adults i
de l’Arxiu a l’edifici de les antigues escoles de la Plaça Nova i,
les noves oficines d’Acció Social i de l’Oficina d’Habitatge a les
instal·lacions de l’antiga biblioteca municipal, obertes aquest
mes de juliol.

Han estat mesos de molta feina, i ara ens toca seguir treballant
per aplicar totes les mesures d’un pla de xoc que hem elaborat conjuntament amb tots els grups municipals del consistori.
Per fer front a les conseqüències d’aquesta pandèmia amb
totes les eines i recursos disponibles, caldrà prioritzar l’atenció als col•lectius més vulnerables, com les persones grans,
els infants, els treballadors que han patit ERTOs o empresaris i autònoms de tots els sectors. S’han establert ajudes per
poder fer front als lloguers o hipoteques, s’han canviat ordenances i modificat taxes, s’han adaptat quotes i d’altres s’han
deixat de cobrar per tal de fer més fàcil el dia a dia de tots els
sadurninencs i sadurninenques.

D’altra banda, com detalla la regidora Laura Salvador en l’article que obre el Casa de la Vila, hem unit esforços amb l’Ateneu Agrícola per desencallar la situació del Pavelló Olímpic de
l’Ateneu i hem treballat per poder fer realitat, ara sí, la
instal·lació d’uns nous vestidors del camp de futbol.

Ara és hora de fer efectiu aquest pla de xoc per superar els
moments complicats de moltes famílies que han hagut de
patir aquest entrebanc econòmic. Des de l’Ajuntament hem
destinat una partida de 500.000 euros i, en breu, estaran publicades les ajudes per tal de començar a rebre les sol·licituds.

Però l’acció de govern ha estat marcada malauradament per
la crisi de la COVID-19. Volem agrair a la resta de partits que
s’hagin sumat de forma unànime al Pla de Xoc que, a curt termini, permetrà donar resposta de forma directa a les necessitats actuals i, a llarg termini, preservar la qualitat de vida dels
sadurninencs. Amb aquest Pla, l’Ajuntament mobilitza prop de
500.000€, a més del que es deixarà d’ingressar en concepte
de taxes i preus públics.

Creiem que malgrat que la situació és difícil i complicada, cal
seguir endavant i afrontar-la amb responsabilitat i civisme.
Cal estar alerta i ben atents a les recomanacions oficials de
les autoritats sanitàries. Només així podrem superar aquest
desafiament.

Finalment, i davant dels rebrots que s’estan produint arreu
del país, acabem aquest article demanant-vos que seguiu les
indicacions que marquin les autoritats sanitàries.

Finalment, volem agrair especialment la tasca realitzada pels
treballadors i treballadores dels diferents departaments de
l’Ajuntament que han estat a primera línia desenvolupant la
seva feina amb rigor i professionalitat, fent un esment especial als treballadors i treballadores de la Casa dels Avis.
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