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CARTA DE L’ALCALDE
El passat 26 de maig es van
celebrar les eleccions municipals per escollir els representants que durant quatre anys
estaran al capdavant del nostre ajuntament. I el 15 de juny,
de nou, tornàvem a fer l’exercici de constituir el Govern
Municipal.
En primer lloc, vull agrair el
suport de tot l’equip amb qui
vam compartir candidatura
per donar-me la confiança,
i així tornar a encapçalar la
llista d’enguany d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Un
equip renovat i jove. I també,
donar les gràcies a l’entesa
amb Junts per Sant Sadurní,
que ha permès que torni a ser
alcalde.
Aquestes primeres paraules
són d’agraïment als companys
del passat govern del PDeCAT
(la Maria, l’Àngels, el Josep
i el Xavi) i d’ERC (la Montse,
la Maria i el Toni). Uns quatre anys que hem treballat intensament, des del coratge
i la valentia. És per això que
vull que tingueu la certesa
que amb les noves incorporacions i els que continuem, ens
esforçarem amb renovades
ganes i l’idèntic compromís
per estar a l’alçada que la
vila exigeix. I sense oblidar
tampoc, un fort agraïment
als companys i companyes
del passat consistori d’aquest
Ajuntament.
En aquest mandat, 10 dels 17
Regidors/es que componem
el nou consistori són nous,
una renovació important que

combinarà l’experiència amb
la il·lusió i que portarà sang
nova i renovada. Hi ha sobre
la taula importants reptes que
afectaran la política del país,
però mai deixarem a l’estacada la gran feina de treballar
per les necessitats i oportunitat dels veïns i veïnes de Sant
Sadurní.

que ha permès que el nostre Ajuntament pugui estar
tranquil des del punt de vista
econòmic.
És per a tot això que aquesta
serà la línia que seguirem en
els propers quatre anys amb
el nou equip de Govern. I esperem tenir la complicitat de
l’oposició.

Per aquest alcalde, sempre
tindré ben present el compromís amb la gent, el municipi,
el país i l’autodeterminació.
Un compromís per la llibertat,
pel dret a expressar-se lliurement i per la clau de volta de
tot plegat: la justícia social.

Volem estar sempre al servei
de la vila, de les empreses
que li donen vida i vetllar per
cobrir totes les necessitats i
oportunitats dels veïns més
vulnerables.

Amb un immens agraïment a la
confiança de la ciutadania de
Sant Sadurní i del consistori.
I, per damunt de tot, des de
la responsabilitat, treballaré
i treballarem a fons per estar
a l’altura d’aquesta confiança.
Compteu amb el nostre treball
i amb el nostre compromís.

Ara és l’hora d’entomar nous
projectes i nou reptes: Pel que
fa a l’àmbit econòmic, posarem el focus en empreses tecnològiques, i així diversificar el
nostre mercat de treball. Com
sempre, donarem tot el suport
al món del cava, tot l’esforç
necessari per potenciar-lo
com a esquer turístic de la vila
i explorar nous camins.

La feina ben feta del darrer
mandat, ha donat fruits importants. Des de la posada en
marxa del Centre Cultural de
la plaça Nova a la construcció
de nous espais de lleure juvenil, passant per la millora de
la seguretat dels accessos a la
vila i de l’impuls dels serveis
socials. S’ha establert una
programació cultural durant
tot l’any i s’ha adquirit Can
Guineu, un nou equipament
pel futur, que serà fonamental per a la vila, i del qual
decidirem el seu ús a través
d’un procés participatiu). Cal
remarcar la gestió rigorosa,

funcionament un habitatge tutelat amb capacitat per a vuit
persones amb diversitat funcional. I incidirem també en
les polítiques d’habitatge. Pel
que fa als esports, tenim una
assignatura pendent amb els
vestidors al camp de futbol.
I sobretot, veïnes i veïns, entitats, associacions, empreses,
famílies… hi serem! A l’Ajuntament i al carrer. Cada dia i
on calgui. És molta feina la
que ens espera, i procurarem
que estigui ben feta!
Ho farem perquè és l’obligació
que assumeixo i assumim. Ho
farem per a tota la gent de
Sant Sadurní, pensi com pensi, voti a qui voti. I no dubteu
en parar-me pel carrer i fer-me
alguna observació o critica,
treballar per a vosaltres és la
meva responsabilitat com a
alcalde.
Gràcies a tots i totes.

Incidirem en una major conscienciació i cura del medi ambient, que és un dels grans
reptes per a tots i totes. Des
del pensament global, actuarem localment.
Volem tenir cura del nostre entorn i potenciar el nostre paisatge. Com és el Camí del Riu,
que cal preservar-lo d’ingerències com el Quart Cinturo. Un
altre dels nostres objectius és
continuar treballant per fer de
Sant Sadurní una vila per a les
persones, amable i accessible.
És per això que posarem en

JOSEP MARIA RIBAS
ALCALDE SANT SADURNÍ D’ANOIA
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El passat 15 de juny el celler
de La Fassina va acollir la
constitució del nou consistori sadurninenc pel mandat
2019-2023 i l’elecció de Josep Maria Ribas com a alcalde, amb els vots dels regidors
i regidores d’ERC i Junts per
Sant Sadurní.
Després de comprovar les
credencials, prenien possessió del càrrec de regidors
i regidores del consistori.
Per Esquerra Republicana de
Catalunya: Josep Maria Ribas,
Meritxell Borràs, Pere Vernet, Marta Castellví i Carles
del Amor; per Junts per Sant
Sadurní: Ton Amat, Xavier
Rodríguez, Laura Salvador i
Toni Romeu; pel Partit dels
Socialistes de Catalunya: Susanna Mérida, Pedro Campos,
Cristina de la Cruz i Erika Ruiz;
per la Candidatura d’Unitat
Popular: Arantxa Fernández i
Jordi Pujol; per Sant Sadurní
en Comú Rafa Berlanga; i pel
Partit Popular Carles Jiménez.
En total 10 regidors dels 17
s’estrenen en el proper consistori sadurninenc en el mandat 2019-2023.
Després de constituir la mesa
d’edat, amb Josep Maria Ribas

i Marta Castellví, els regidors
de més i menys edat del consistori, tots els membres del
plenari van prometre o jurar
el càrrec de regidor. Posteriorment es duia a terme la
votació per a l’elecció del nou
alcalde. Ribas obtenia la majoria absoluta amb nou vots,
amb els suports del seu grup,
ERC (5) i Junts per Catalunya
(4), i revalidava el càrrec que
ha ostentat durant la segona
meitat de l’anterior mandat.

DEU REGIDORS I REGIDORES
DELS 17 QUE CONFORMEN EL
CONSISTORI S’ESTRENEN AL
MANDAT 2019-2023
En la segona part de l’acte els
caps de llista i representants
de les sis formacions amb representació a l’Ajuntament
pronunciaven el seu discurs.
Carles Jiménez, que continua
com a únic representant del
Partit Popular a l’Ajuntament,
va mostrar certa incredulitat per l’anunci de canvi per
aquest mandat, ja que “es
tracta d’un pacte de dos partits que ja porten molts anys
governant a Sant Sadurní”.

Rafa Berlanga, portaveu de
Sant Sadurní en Comú i que
en el proper mandat perd un
dels dos regidors que tenia
sota les sigles d’Iniciativa per
Catalunya-Verds, va lamentar
la possibilitat de no haver conformat un govern progressista
i d’esquerres i avisava dels riscos d’un pacte de govern entre dos partits amb moltes divergències i “sense un full de
ruta comú”. També va avançar
un paper d’oposició crítica,
constructiva i amb la voluntat
de respectar la resta de companys del consistori.
Des de la CUP, formació que
manté els dos regidors que
va obtenir fa quatre anys en
la seva primera participació
electoral, la nova cap de llista
Arantxa Fernández també va
subratllar el temor a repetir
la fórmula d’un govern immobilista i que utilitza la majoria
aritmètica per evitar el diàleg.
La portaveu cupaire va reafirmar la voluntat de l’agrupació
a participar activament en un
“govern veritablement d’esquerres” i que, davant l’elecció d’ERC de pactar amb Junts
per Sant Sadurní, es mantindran ferms des de l’oposició
en el control del govern i en

la defensa dels compromisos
que la CUP ha adquirit amb la
ciutadania en el seu programa.
Susanna Mérida, portaveu
del PSC, va expressar la seva
satisfacció per uns resultats
electorals “que avalen la tasca realitzada i les propostes
que vam presentar en l’anterior mandat”. La regidora socialista va ser molt crítica amb
la crispació i la confrontació
generada en els darrers anys
i la decisió de vetar el PSC en
les converses per la governabilitat tot i els seus resultats
electorals. I va llençar també
un missatge en favor de la
convivència i la tolerància i
demanava als grups consensuar el model de vila i treballar plegats pel municipi.
El cap de llista de la nova formació Junts per Sant Sadurní,
Ton Amat, que serà primer tinent d’alcalde en una primera etapa del mandat fins que
prengui el relleu a l’alcaldia de
Josep Maria Ribas, iniciava la
seva intervenció assegurant
que volen impulsar un canvi
per fer un Ajuntament “més
obert i transparent i fer participar tothom” i justificava la
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decisió del seu grup d’arribar
a un preacord amb ERC per
responsabilitat i per la voluntat de garantir un govern
estable. També intervindria
Meritxell Borràs, en representació d’ERC, qui valorava
els “històrics resultats” per la
seva formació en les darreres
eleccions municipals com un
vot de confiança i un compromís per treballar “molt fort i
amb transparència per Sant

Sadurní”. La nova regidora
d’ERC va repassar algunes de
les principals iniciatives que
s’han impulsat al darrer mandat i va subratllar l’acord amb
Junts per Sant Sadurní com
una passa per assegurar un
govern fort.
Josep Maria Ribas tancava
l’acte fent una menció especial als regidors sortints, així
com als nous representants

municipals que s’incorporen
al consistori. Va identificar
algunes de les prioritats que
han de marcar el proper mandat d’un govern que ha de
garantir “la seva vocació de
servei a la vila”, com la promoció econòmica, el medi ambient, la justícia social, l’habitatge, la cultura o, en l’àmbit
esportiu, la construcció d’uns
nous vestidors al camp de futbol, entre d’altres. També va

el nou govern de sant sadurní
tindrà majoria a l’ajuntament,
Amb 5 regidors d’ERC i 4 de
junts per sant sadurní

Josep Maria Ribas
Alcalde
Comunicació, transparència, Protocol,
Relacions Institucionals i Gabinet
d’Alcaldia

només josep maria ribas, i la
regidora laura salvador,
repeteixen en relació al
darrer mandat

Ton Amat.1r Tinent d’Alcalde
(Serveis Centrals i Hisenda):

Meritxell Borràs. 2a Tinent d’Alcalde
(Serveis a les persones):

Recursos Humans, Noves Tecnologies,
Promoció Turística i Comerç

Acció Social i Igualtat,
Promoció Econòmica,
Ocupació i Formació

Xavier Rodríguez. 3r Tinent d’Alcalde
(Municipi i territori):

Pere Vernet. 4t Tinent d’Alcalde
(Desenvolupament econòmic)

Habitatge, Urbanisme i Obres

Governació, Via Pública,
Participació Ciutadana

Marta Castellví.5a Tinent d’Alcalde
(Àmbit Educatiu, Cultural i Esportiu):
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l’equip de govern

tenir unes emotives paraules
per la seva mare, “per tots els
valors que m’ha transmès”,
per les seves filles “les més
crítiques amb mi” i per la seva
dona: “La Imma no és la dona
de l’alcalde; jo sóc el marit de
la Imma”. L’acte de constitució
del nou Ajuntament i l’elecció
de l’alcalde es va cloure amb
un refrigeri per als assistents
al pati exterior de la Fassina.

Laura Salvador:
Salut Pública i Consum, Esports i Escola de Música

cultura, Cooperació i Joventut

Toni Romeu:
Patrimoni i Memòria Històrica,
Educació i Normalització
Lingüística

Carles del Amor:
Hisenda i Serveis Centrals (Secretaria,
OAC, Finestreta Única), Mobilitat,
Medi Ambient i Recollida Selectiva
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l’acord de govern
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“Amb la voluntat de donar resposta a les necessitats que
tindrà el nou govern i de teixir una acció política marcada
per un treball transversal entre departaments i regidors,
ERC i Junts per Sant Sadurní
aposten per un govern fort
format per nou regidors que
permetran assegurar l’estabilitat al llarg del mandat. Per
fer realitat aquesta aposta, el
govern es dividirà en sis grans
àrees: Alcaldia, Serveis Centrals i Hisenda, Serveis a les
persones, Desenvolupament
econòmic, Municipi i Territori
i Àmbit educatiu, cultural i esportiu.
Per tal de facilitar el treball
transversal, totes les àrees
seran compartides per part
d’Esquerra i de Junts per Sant

Sadurní; amb l’excepció de
l’alcaldia, que durant els primers 30 mesos dependrà
d’Esquerra, per donar estabilitat al nou govern, mentre
que durant l’últim any i mig
dependrà de Junts per Sant
Sadurní.
Des de l’Àrea de Serveis
Centrals es redactarà un Pla
d’Acció Municipal (PAM) i es
prioritzarà la inversió gradual i progressiva del romanent
acumulat gràcies a la reducció
del deute efectuada en els anteriors mandats. Una de les
prioritats del nou govern municipal seran els serveis a les
persones, amb l’objectiu de
lluitar contra la precarització
i l’exclusió social, garantint la
igualtat d’oportunitats i accés
als serveis públics de les per-

erc i junts per sant sadurní van fer públic en un comunicat
conjunt els principals punts del seu acord, a poques hores
de la celebració del ple de constitució del nou ajuntament
sones. D’altra banda, en el
marc del desenvolupament
econòmic, l’Ajuntament de
Sant Sadurní aprofundirà en
la diversificació econòmica
de la Capital del Cava. A més,
també es continuarà treballant
per a la promoció turística del
municipi d’una manera sostenible i amb valor afegit, on
el comerç i les caves locals en
siguin referent i part constructora.
L’aposta del nou govern pel
municipi i el territori serà essencial. La prioritat dels propers quatre anys serà l’ordenació d’espais públics, urbans
i paisatgístics, i la pacificació
del trànsit urbà. A nivell territorial, l’Ajuntament de Sant
Sadurní continuarà oposant-

se frontalment al Quart Cinturó i vetllarà pel desplegament de la Vegueria Penedès;
sense deixar de banda els actuals problemes de les aigües
negres dels agregats rurals ni
la millora en la recollida selectiva. Finalment, en l’àmbit
educatiu, cultural i esportiu,
es continuarà amb els cicles
culturals establerts, es crearà
l’Àgora Cultural, s’impulsarà
un procés de participació ciutadana per a Can Guineu i es
treballarà per a trobar solucions de seguretat pel teatre
de l’Ateneu i la renovació de
El Centre. També es tornarà a
formular el projecte dels vestidors del Camp de Futbol i
la Pista Polivalent, a més de
posar en marxa la nova escola
d’adults i l’arxiu municipal”.

tercera etapa
a l’alcaldia DE
JOSEP MARIA RIBAS
L’acord de govern preveu un nou relleu al
capdavant del consistori, com ja ha succeït en
els dos darrers mandats. Després de 30 mesos
al govern, Ribas cedirà l’alcaldia a ton amat

Tercera etapa al capdavant de
l’Ajuntament, després que ja
ostentés l’alcaldia entre 2011
i 2013 durant l’acord de govern entre el PSC i ERC, i entre
2017 i 2019 fruit de l’acord
amb el PDeCAT. És regidor
per ERC de Sant Sadurní des
de l’any 2003. El republicà Josep Maria Ribas era escollit alcalde de Sant Sadurní d’Anoia
en el ple de constitució del 15
de juny de 2019, després de
ser elegit per majoria absoluta, amb els vots d’Esquerra
Republicana (5) i de Junts per
Sant Sadurní (4).
Ribas, per tant, prolongarà la
seva darrera etapa a l’alcaldia,

que ostentava. La seva estrena al capdavant de l’executiu
local es va produir a la primera meitat del mandat 20112015, en què va pactar amb
el PSC i el darrer any amb CiU
després d’una moció de censura.

Josep Maria Ribas va néixer
a Sant Sadurní d’Anoia el 14
de juny de 1961. Està casat i
té dues filles, una de les quals
és diputada al Parlament de
Catalunya. Treballa com a administratiu comptable a unes
caves de Sant Sadurní.

Segons el preacord de govern
entre ERC i Junts per Sant Sadurní, llista encapçalada per
Ton Amat, Josep Maria Ribas
ocuparà per tercera vegada
l’alcaldia, càrrec que ostentarà
durant els primers 30 mesos
del mandat 2019-2023, quan
prendrà el relleu Ton Amat, en
els 18 mesos restants fins a
completar el total.

josep maria ribas és regidor
a l’ajuntament de sant
sadurnídes des de l’any 2003
Va ser escollit alcalde l’any
2011, essent el primer batlle
de Sant Sadurní d’ERC des de
la República.
Ribas és regidor de l’Ajuntament des de 2003 i abans

de ser escollit alcalde va ser
regidor de Cultura i Cooperació (2003-2007). Del 2015
al 2017, fins a la presa del
càrrec d’alcalde, va ser primer
tinent, assumint les regidories
d’Hisenda i Urbanisme. Va ser
regidor a l’oposició de 2007
a 2011 i va exercir de regidor
d’Esports, Via Pública i Hisenda durant el govern amb el
PSC.
Ha participat activament en el
teixit associatiu local, com la
Festa de la Fil·loxera, i també
va estar vinculat a les retransmissions de l’hoquei patins de
Ràdio Sant Sadurní.
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els grups de l’oposició
Les eleccions municipals i el posterior acord de govern ha deixat una
distribució del plenari i dels partits
força semblant al de l’anterior mandat.

Rafa Berlanga torna al consistori sadurninenc, en aquest cas liderant a
Sant Sadurní en Comú, que pren el
relleu d’ICV. Però ho farà en solitari,
després que els resultats electorals
del 26 de maig el fessin perdre un
dels dos regidors amb què comptava en el passat mandat.
També continuarà en el proper mandat Carles Jiménez, qui ha tornat a
obtenir representació pel Partit Popular en el que serà el seu tercer
mandat a l’Ajuntament.

susanna mérida
regidora psc

cristina de la cruz
regidora psc

arantxa fernández
regidora CUP

rafa berlanga
regidor sant sadurní en comú

A més de l’aprovació del cartipàs municipal,
en el ple municipal celebrat a principis de
juliol es va acordar continuar celebrant els
plens municipals ordinaris el darrer dimarts
de mes.
Les sessions es poden seguir en directe a
Ràdio Sant Sadurní, des del 107.2 de la
FM i també via online des del web www.
radiosantsadurni.cat i a twitter, mitjançant
l’etiqueta #plesantsadurni.
A més, des de principis d’any l’Ajuntament
ha incorporat un sistema de videoacta que
permet veure el ple en streaming des de
l’adreça sessions.santsadurni.cat.
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Pel que fa als grups de l’oposició,
repeteixen el gruix de portaveus
i regidors de l’anterior mandat. El
PSC es manté com a força amb major
representació - els socialistes continuaran liderats per Susanna Mérida - i guanya un regidor en relació
amb fa quatre anys. S’estrenen dos
regidors, Pedro Campos i Erika Ruiz,
mentre Cristina de la Cruz completa
el grup municipal. En la seva segona
legislatura a l’Ajuntament de Sant
Sadurní, la CUP repeteix amb dos

regidors i renova la seva portaveu,
Arantxa Fernández, que estarà
acompanyada per Jordi Pujol, l’anterior portaveu de la formació.

ELS PLENS MUNICIPALS,
EL DARRER DIMARTS
DE CADA MES

pedro campos
regidor psc

erika ruiz
regidora psc

jordi pujol
regidor cup

carles jiménez
regidor pp
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ESTUDI PER REVITALITZAR EL MERCAT SETMANAL
L’Ajuntament ha rebut recentment un estudi elaborat per la
Diputació de Barcelona per a
la modernització del mercat
setmanal no sedentari dels dijous i els dissabtes.
Un treball que ha permès realitzar un profund anàlisi de
la situació del mercat, que
en els darrers anys ha perdut
dinamisme i força, i que detalla també un pla d’actuació
i unes línies de treball per revitalitzar-lo i modernitzar-lo,
a més de millorar el seu funcionament i viabilitat.
Els mercat del dijous i el del
dissabte presenten algunes
característiques diferenciades,
tant pel que fa a les parades
com a la seva distribució i el
mix comercial. Les parades
d’alimentació tenen un predomini molt més marcat els
dijous en comparació amb el
dissabte, que compta proporcionalment amb més parades
d’equipament de la persona.

L’informe recull una primera
part d’anàlisi i diagnosi de la
que s’extreuen algunes dades
destacades. Per exemple, el
60% dels paradistes consideren bona la ubicació del
mercat. I entre les principals
propostes de millora, s’apunta a augmentar la promoció,
major disponibilitat d’aparcament i una oferta de major
qualitat, així com dels serveis
de neteja. També les queixes coincideixen a assenyalar
les taxes, un xic elevades en
comparació amb d’altres municipis.
Les enquestes realitzades
també dibuixen un perfil força
marcat del comprador tipus
del mercat. Els dijous un 70%
són dones i pel que fa a les
edats, el 56% tenen 65 anys
o més. La proporció pel que fa
al sexe es manté gairebé igual
en el cas del mercat del dissabte, però en canvi el percentatge de compradors i com-

pradores de 65 anys o més
s’eleva fins al 62%. Pel que fa
a la procedència dels compradors, es tracta d’uns mercats
adreçats al consumidor local.
El mercat del dissabte, a diferència d’altres de la comarca
que se celebren en cap de
setmana, tampoc aconsegueix
trencar aquesta dinàmica, ja
que només registra un percentatge de l’11% d’usuaris
de fora del municipi
La qualitat del producte, el
tracte personalitzat i la varietat són els aspectes més
valorats pel comprador del
mercat. Entre els productes
del mercat, els d’alimentació
són els que es valoren més pel
que fa a la qualitat. En el cas
de l’equipament de la persona o la llar i d’altres, el primer
aspecte que es valora és el
preu adequat. La distribució
de les parades, la dispersió i
l’organització són alguns dels
principals elements de queixa,
ja que hi ha una sensació molt

consolidada de no comptar
amb un circuit comercial clar,
a banda d’una major presència de producte local.
Des del punt de vista del sector comercial, si bé es valora
molt positivament la sinergia
que genera la presència del
mercat, consideren que hi ha
un marge gran de millora i
també es reclama qualitat en
algunes parades i en els productes, que donin un caràcter
més diferenciat i singular.
Pel que fa a les propostes de
futur, destaquen fer del mercat un espai més còmode i
atractiu, que promogui un circuit comercial senzill, millorar
el grau de compromís i fidelitat dels paradistes; o incorporar parades que aportin valor i
singularitat, així com activitats
lúdiques i culturals. També
s’obre la porta a realitzar accions conjuntes amb el teixit
comercial del municipi i amb
l’entitat SOM Sant Sadurní.

EL PERFIL DEL COMPRADOR DEL MERCAT SETMANAL

el

7 de cada 10

56,5% té 65 anys o més

DE 45-64 anys
De 30-44 anys
De18-29 anys

usuaris del mercat
són dones

4 de cada 5 van al mercat a peu

30,1%
12%
1,4%

el 66% dels usuaris que van amb vehicle privat

diu no tenir problemes per aparcar els dijous
aquesta xifra baixa al

38% quan és en dissabte

3 de cada 4 van cada setmana
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NOVA ÀREA D’AUTOCARAVANES
ESTÀ EN FUNCIONAMENT DES DE FINALS DE JUNY I COMPTA AMB CAPACITAT PER UNA DESENA
DE VEHICLES. A FINALS D’ANY ES COMPLETARÀ LA INSTAL.LACIÓ AMB UNA PLANTADA D’ARBRES

9
TURISME/MOBILITAT

A finals de juny es va obrir
al públic la nova àrea d’autocaravanes de la vila, situada
just a sota del castell de Can
Ferrer, al costat dels Habitatges Vilarnau. L’Ajuntament
de Sant Sadurní i el Consorci de Promoció Turística del
Penedès han realitzat obres
de condicionament del terreny, millora de la zona per a
l’accés dels autocaravanistes,
canalitzacions i instal·lació de
mobiliari urbà.
L’àrea té capacitat per aproximadament una desena de vehicles d’aquestes característiques i compta amb una font
d’aigua potable i un punt pel

buidatge d’aigües grises i negres, a més de tres taules de
pícnic amb els seus corresponents bancs i papereres. Cada
plaça s’ha senyalitzat amb
travesses de fusta. L’àrea és
d’ús exclusiu per a autocaravanes, amb una estada màxima de 48h i no es faran reserves de places. La tarifa és
gratuïta. La nova àrea de Sant
Sadurní estarà oberta 365
dies l’any en un espai tranquil i a tot just 450m de la
zona urbana amb restaurants,
botigues i d’altres atractius
turístics. A més a més, també
permetrà gaudir de la natura,
tot passejant o pedalant pel
sender de la ruta de les caves

cap al llac de Raventós i Blanc,
que s’inicia just al costat.
També hi haurà zona arbrada,
tot i que se n’ha posposat la
plantada fins al mes de novembre, període molt més
propici i amb temperatures
més adequades perquè els arbres creixin i prosperin bé.
Aquesta iniciativa compta
amb una subvenció de la Diputació de Barcelona per a la
creació de la Xarxa d’Àrees
d’Acollida d’Autocaravanes al
territori. El projecte comprèn
la participació de 12 municipis de la comarca i seguirà un
criteri constructiu homogeni,
dotant a tots els espais d’una

Es restableixen els sentits de circulació
al voltant del carrer Pi i Margall

imatge i serveis unificats, sota
el lema ‘RV Areas Penedès
Sites & Vineyards’. Al febrer
es van iniciar els treballs de
neteja i desbrossament per a
la instal.lació d’aquesta àrea
d’autocaravanes. Es preveu
que les actuacions a totes les
àrees de la xarxa s’acabaran
durant aquest estiu.
El sector del caravàning viu
un autèntic boom a Espanya:
és el país europeu on més estan creixent les matriculacions
d’autocaravanes en els últims
anys, i s’ha convertit en una
de les ofertes d’oci vacacional en contacte amb la natura
més demandada.

Des del mes de de juny, un cop finalitzades les
obres del carrer Pi i Margall que van començar al
febrer, s’han restablert els sentits de circulació dels
carrers adjacents a aquesta via. Després d’instal.
lar la nova senyalització horitzontal i vertical es va
recuperar la circulació en sentit de pujada al llarg
de tot el carrer Josep Anselm Clavé.
L’actuació realitzada ha consistit en l’arranjament
de les voreres i millora de l’accessibilitat, donant
continuïtat a la intervenció realitzada als darrers
anys als carrers Provença i Sant Pere. També s’ha
aprofitat per definir una nova distribució de la
zona blava del carrer Pi i Margall, amb una disposició en bateria i on s’ha d’estacionar marxa
enrere. Amb aquesta mesura es reforça la seguretat i es redueixen els riscos entre els vehicles que
circulen per la via i els que abandonen la plaça
d’estacionament. La parada de taxis es mantindrà
a la plaça Pau Casals, on ha estat mentre s’han allargat les obres, tot i que està previst desplaçar-la,
juntament amb la parada de bus, uns metres més
avall de la Rambla Generalitat
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ERC força més votada a les
municipals i les generals

ELECCIONS

10

Esquerra Republicana de Catalunya va ser la força
més votada a les eleccions municipals de Sant Sadurní, amb un 27,45% dels vots que li van brindar
5 regidors al consistori, un més dels que tenia en
l’anterior mandat. La nova coalició Junts per Sant
Sadurní quedaria en segon lloc, amb el 21,71% i
suma quatre regidors al proper Ajuntament. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha estat la tercera
força a molts pocs vots de Junts per Sant Sadurní
i també s’enduria quatre regidors, un més del que
tenia en en el passat mandat. La CUP conservava
els dos regidors i pujava en número de vots en
relació a les anteriors eleccions, un objectiu que
no va poder assolir Sant Sadurní En Comú, que
perdia un dels dos regidors que tenia. El Partit
Popular, que continua amb un regidor, completa el
consistori sadurninenc per al mandat 2019-2023.
El cens per aquestes eleccions municipals a la vila
va ser de 9475 persones, i es va registrar una
participació del 71%.
El diumenge 26 de maig es van celebrar també
eleccions municipals, al Parlament Europeu i
també a algunes comunitats autònomes. A les
eleccions europees, Junts x Catalunya va ser a llista més votada, seguida per ERC-Ara Repúbliques
i el PSC. A finals d’abril, a les eleccions generals, i
amb una gran participació que es va disparar per
sobre del 82%, ERC va ser la força més votada a
la vila amb el 32% dels suports.

Cicle de debats
de ràdio per les
eleccions MUNICIPALS

Resultats eleccions municipals 2019
Participació 71,07%
Total votants: 6.734
Abstenció: 2.741 – 28,93%
Vots nuls: 37– 0,55%
Vots en blanc: 58 – 0,87%
ERC
		
1.838 vots
27,45%
Junts per Sant Sadurní 1.454		
21,71%
PSC 			1.440		21,50%
CUP			
836		
12,48%
Sant Sadurní en Comú
584		
8,72%
PP 			
487		
7,27%

5 regidors
4
4
2
1
1

Ràdio Sant Sadurní va organitzar durant el mes
de maig, coincidint amb la campanya electoral, un
cicle de tres debats amb la participació de representants dels sis partits que es presentaven a les
eleccions municipals, per abordar qüestions com
els equipaments municipals, el model de vila, la
cultura, les festes o els joves, entre d’altres. Les
dues primeres taules rodones van tenir lloc a la
biblioteca municipal, amb una assistència de més
d’un centenar de persones a cadascun dels actes.
El divendres 24 de maig, a les 19:30 hores, es va
celebrar el debat final amb els sis candidats a l’alcaldia, a la Fassina de Can Guineu, on durant dues
hores es van abordar els principals assumptes del
present i el futur de la vila. Al llarg del debat i a
la part final, es van traslladar als candidats diverses qüestions concretes de la ciutadania i també
del públic assistent. L’emissora municipal va oferir
també un programa especial el diumenge 26 de
maig, des del pati del Centre Cultural, on es va fer
un seguiment de l’escrutini i el desenvolupament
de la nit electoral, que va decidir la composició del
nou consistori de l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia.
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segon municipi de Catalunya de més
de 10.000 habitants que més recicla
Sant Sadurní d’Anoia va registrar al 2018 un
percentatge de recollida selectiva del 75,4%,
una xifra que el situa com el segon municipi
de Catalunya de més de 10.000 habitants
que més recicla els seus residus, comptant
la recollida Porta a Porta i els residus que es
dipositen a la Deixalleria Municipal.

sant sadurní es des de fa anys el municipi
de la comarca que més recicla, però a la
darrera dècada ha anat baixant els
percentatges de separació dels residus
Segons les dades facilitades per l’Agència
de Residus de Catalunya (ARC), al 2018 es
van generar a la vila 4.184 tones de residus recollits de manera selectiva, que suposa
una mitjana anual de 326 quilos de residus
per habitant. 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.

En els darrers anys s’ha evidenciat, però, un
cert relaxament en la separació dels residus,
que han fet rebaixar el nivell de reciclatge,
així com un augment de les pràctiques incíviques a la via pública i, en especial, a l’àrea
d’emergència de la deixalleria municipal. Des
de la regidoria de Medi Ambient s’ha elaborat un pla d’actuació per tal de implantar
diverses mesures que permetin recuperar
les xifres obtingudes en el passat i evitar
l’escalada de costos i despeses que suposa
no separar correctament els residus, com a
conseqüència de l’increment del cànon que
ha de suportar l’Ajuntament per tal de traslladar la fracció de rebuig i la brossa que
no es pot reciclar bé a dipòsits i abocadors.
L’Ajuntament reforçarà l’accés a la deixalleria i està estudiant un sistema de control
de matrícules. També està sobre la taula la
possibilitat d’implantar un xip als cubells per
millorar el control dels residus domèstics.
Les bones pràctiques de la ciutadania i els
alts nivells de separació dels residus han fet
possible contenir en els darrers anys la taxa
del servei de recollida de la brossa i mantenir-la per sota dels municipis del voltant.
Actualment, l’Ajuntament cobreix un 20%
del cost del servei amb els ingressos obtinguts pel retorn i els ingressos dels residus
correctament reciclats. Però, si la tendència
continua, el sobrecost de l’incivisme i de
l’augment del rebuig podria impactar al rebut que paguen els veïns i veïnes. El model
de recollida de residus porta a porta es va
implantar al municipi l’any 2005 i des del
juny del 2009 s’aplica el sistema actual de
recollida de les fraccions d’envasos, cartró i
paper, orgànica i rebuig.

2009
any en què s’amplia el porta a
porta amb totes les fraccions
que es recullen actualment
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431
quilos de brossa a l’any
que genera cada veí de
sant sadurní

SOSTENIBILITAT

En el rànquing general, el municipi ocupa
la posició 44, en una llista que encapçalen
Matadepera i Vilablareix, superant el 90% de
recollida selectiva, i Argentona, amb més del
87% - tercer municipi i primer entre els que
compten amb més de 10.000 habitants - .
Tenint en compte que la mitjana catalana és
del 41,7%, Sant Sadurní se situa molt per
sobre d’aquesta xifra i també de la mitjana a
la comarca, que és del 44,4%.

cal revertir la tendència de relaxament

5.550
tones totals de brossa
que es van recollir a
sant sadurní l’any 2018

113,5
en euros, taxa anual del servei
de recollida porta a porta per
als habitatges. a vilafranca del
penedès és de 143,08 €

20%
percentatge del cost del servei
de recollida que es cobreix amb
els ingressos de la venda i
retorn dels residus
correctament reciclats

evolució del percentatge de recollida selectiva a sant sadurní 2009-2018

87

2009

84,5

2010

83,3

2011

79,3
2013

78,3
2015

75,8

75,4

2017

2018
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FIRES I FESTES
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ELS BARRIS
en imatges
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lar de la vila i els residents de la
Casa dels Avis tindran prioritat en el
seguiment d’aquest acte.

ACTUALITAT
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FIRES I FESTES 2019
A finals de juliol es va celebrar l’acte de
presentació oficial de la imatge i la programació de les Fires i Festes 2019.
La cita més destacada i esperada del calendari arriba enguany amb un format que
continua apostant per la diversificació de
les propostes culturals i lúdiques i per satisfer a tots els públics.
Aquesta edició , tal i com va destacar l’alcalde, Josep Maria Ribas, suposa una magnífica oportunitat per la promoció i la dinamització de la vila, ja que els dos dies
principals de les Fires, el 7 i 8 de setembre,
coincideixen en cap de setmana.
La nova regidora de Cultura, Marta Castellví, també va subratllar el gran paper que
desenvolupen les entitats i les associacions,
històricament amb el paper predominant
de l’Associació Festa de la Fil.loxera, però

en els darrers anys també han accentutat el
seu protagonisme els Diables Se M’n Refum,
els timbalers Tabalots, que han anat consolidant i potenciant actes amb personalitat
pròpia, o l’associació de balls populars, que
enguany commemora el seu cinquè aniversari i que ha estrenat recentment un nou
grup de ball, Els Pastorets.
Una de les novetats serà el canvi de recorregut de la Festa de la Fil.loxera infantil, que
finalitzarà a la plaça de l’Església, emulant
a la festa gran. També s’impulsarà “Les
Fires dels Avis”, que prendrà el relleu de
la Fil.loxera dels Avis a l’inici de les Fires i
que també vol recuperar l’esperit original
d’aquest acte, que vol ser un homenatge a
la gent gran que es troba a la residència
i que per diverses circumstàncies no pot
acostar-se als diferents espais de la festa.
Per aquesta raó l’acte incorporarà una petita representació de tota la cultura popu-

Des de la regidoria de Cultura es
convida a tots aquells assistents, especialment famílies, que aprofitaven
aquest acte a la Casa dels Avis per
fer un primer tastet de les Fires, que
tinguin present aquesta circumstància, i els convida a sortir al carrer la
resta de dies, en què es pot gaudir
abastament de les fil·loxeres, diables, timbals i balls. L’exdirector de
l’escola Jacint Verdaguer, Josep Maria Esteve, que deixa la direcció del
centre després de tres dècades, serà
l’encarregat de pronunciar el pregó
d’enguany el divendres 6 d’agost.
Els actes de la Festa de la Fil.loxera,
els Diables, els timbalers o la Cercavila de Balls populars nodriran
la vessant de cultura popular d’una
programació que es prolongarà fins
la Diada Nacional de Catalunya. La
plaça de l’Ajuntament, l’Era d’en
Guineu i el Raval seran alguns dels
escenaris durant els actes de dia,
mentre que les propostes musicals
i les propostes de nit tornaran a
ubicar-se al Parc de la Rambla i al
parc Lluís Companys. De la resta de
programació, destacar per exemple el concert familiar Xics n’ Roll,
la Nit d’humor o el concert de Cesk
Freixas i la banda Portobell, del diumenge 8 de setembre o la Festa
del Mestissatge de dimarts 10 de
setembre a la nit, a banda dels concerts i DJ’s adreçades al públic més
jove i que farciran les nits d’aquestes
Fires i Festes 2019. Podeu consultar
la programació de les Fires i Festes
2019 al web de l’Ajuntament o bé a
través de l’aplicació mòbil municipal.

Cinc anys de balls
populars a sant sadurní
A mitjans de juliol l’Associació de Balls Populars
van organitzar una cercavila molt especial pel centre del poble per commemorar cinc anys des de
la recuperació d’aquesta tradició a la vila. Acompanyats pels gegants de Sant Sadurní i pel grup
Arrítmics, panderetes, bastoners i ball de gitanes
van oferir els seus balls fins arribar a la plaça de
l’Ajuntament.
La jornada va suposar també l’estrena d’un nou
grup dins els balls populars de Sant Sadurní, els
Pastorets. La desena de membres que conformen
aquest ball van poder mostrar per primera vegada
els passos i el vestuari que a partir d’ara se sumaran a la cercavila de balls populars. Els balls tornaran a actuar a Sant Sadurní el mes de setembre,
coincidint amb les Fires i Festes.
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PRIMER ESTUDI SOBRE EL PERFIL DELS
VISITANTS ALS CELLERS DE CATALUNYA
Enoturisme a Catalunya
de l’Agència Catalana
de Turisme, i té com a
objectiu conèixer millor
el perfil dels nostres
visitants enoturístics,
per tal d’aprofundir en
el seu comportament
i millorar les eines de
captació i fidelització
d’aquests
visitants.
L’estudi s’emmarca en
el el Pla de Màrqueting
Turístic de Catalunya
2018-2022, que l’ACT
va donar a conèixer a
finals de l’any passat.
Durant la presentació,
Font va destacar que
“només ens podrem
convertir en un territori enoturístic líder si
treballem de manera

conjunta l’administració
pública i el sector privat”.
El director de l’ACT va
afegir que “d’aquest
estudi se’n deriven algunes oportunitats de
negoci per als cellers,
com són incentivar la
participació en les activitats enoturístiques
diferents per atraure el
mercat català, millorar
la relació amb les agències de viatge per captar visitants europeus i
americans, o elaborar
paquets turístics combinats amb activitats
culturals destinats als
mercats de la resta del
món”.

Conclusions de l’estudi
Segons aquest estudi,
que s’ha dut a terme a
partir d’entrevistes personals realitzades en
cellers de pràcticament
totes les denominacions d’origen, el visitant
enoturista de Catalunya és majoritàriament
home (56%), té 49
anys de mitjana, té estudis superiors o universitaris (47%) i està
en situació laboral activa (80%). Viatja principalment amb amics
(32%), tot i que també
destaquen els viatges
en parella (29%), i un
65% ho fa en grups
organitzats. A més,
és repetidor, ja que el
31% ja ha visitat un
celler a Catalunya anteriorment. Els visitants
cerquen sobretot una
experiència de “descoberta” i el preu no és
un factor determinant.
Les principals motivacions per visitar
un celler són “El vi i
el seu món”, “És una
activitat
entretinguda”, i “És una activitat
cultural per aprendre
coses”. La majoria escullen el celler o bé per
recomanació
d’amics
(48%) o bé perquè els
han ofert a través d’alguna agència de viatge o hotel (40%), i el
50% consulta el web
del celler per trobar

la ubicació, per informar-se de les activitats
o bé per realitzar una
reserva. Un 41% dels
visitants als nostres
cellers són d’origen
europeu, mentre que
el 38% prové del mercat domèstic català, el
14% arriba dels Estats
Units i el 8% restant és
de la resta de països
del món.
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El director de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) del Departament d’Empresa
i Coneixement, David
Font, acompanyat de
l’alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, Josep
Maria Ribas, va presentar fa algunes setmanes un estudi sobre
“El perfil dels visitants
als cellers de Catalunya”. La presentació va tenir lloc al CIC
Fassina Centre d’Interpretació del Cava
davant de prop d’un
centenar d’empreses
i entitats del sector
enoturístic
català.
Aquest estudi s’ha realitzat des de la Marca

Pel que fa a l’allotjament i transport, els
catalans que visiten
els cellers es desplacen amb cotxe propi
i dormen a casa seva.
Els estrangers dormen
principalment a hotels
de 4 i 5 estrelles i en
allotjaments rurals, i un
50% ho fa a Barcelona
mentre que un 33%
dorm en una població
propera al celler. El
transport principal dels
estrangers és l’autocar
però cal destacar que
un 32% dels americans
utilitzen el cotxe de
lloguer.
La despesa mitjana
dels visitants se situa
entorn als 20 euros
en activitats del celler
i en uns 25 euros pel
que fa als produc-tes,
i cal destacar que els
catalans realitzen una
despesa menor en productes del celler en
contraposició a la resta
de visitants.

CONSULTEU LA PROGRAMACIÓ
I TOTA LA INFORMACIÓ DE LES
FIRES I FESTES 2019 A
www.santsadurni.cat/fires2019
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JOSEP MARIA ESTEVE:
“L’escola ha d’ajudar
a pensar, abans que
transmetre informació
i coneixement”
Ha estat un dels motors i
ànimes de la transformació
de l’escola Jacint Verdaguer.
Josep Maria Esteve tanca
una dilatada etapa de gairebé tres dècades a la direcció
d’un centre que ha viscut en
tots aquests anys una evolució i canvis profunds en el seu
model educatiu i pedagògic,
amb la voluntat de reinterpretar l’ensenyament i donar als i
les alumnes nous instruments
per afrontar els reptes que
planteja la societat.
Punt i final com a director
del Jacint Verdaguer. T’ho
creus?
La veritat és que costa molt
fer-se a la idea. Els estius
normalment són una etapa
en què hi ha molta feina de
planificació i organització del
següent curs i tinc una sensació estranya. Estic relaxat,
alliberat, però una mica desorientat. Han estat més de 30
anys a l’equip directiu i a la direcció de l’escola uns 28 anys.

dedicat aquí. Quan vaig pujar
a la direcció hi havia molta
feina per transformar el centre, eren uns moments amb
moltes dificultats. L’escola
era poc sol·licitada, però amb
l’equip hem anat treballant i
amb molt d’esforç penso que
s’ha fet una feina increïble.
Què et vas trobar quan entres a aquella escola que es
coneixia popularment com la
de “els nacionals”?
Ja s’estava fent una tasca
molt important en aquells
moments, però no era visible. Arrossegàvem molts anys
d’escola pública marginal, del
Movimiento, amb una qualitat
baixa i amb una sensació que
els alumnes hi anaven però, si
no ho feien, tampoc passava
res.

No és un eufemisme en el
teu cas. Has passat tota una
vida a l’escola

Quan jo entro a fer les pràctiques em trobo que el professor que m’havia de tutelar em
va deixar sol davant 40 nens,
sense cap tipus de material, i
ell se’n va anar de vacances.
L’escola aleshores ja començava a evolucionar però mantenia una herència molt dura.

Sí, és cert, tota una vida i totes
les hores que he tingut les he

Com va ser la tasca d’introduir el català a l’escola?

Va ser complicat treballar en la
immersió lingüística. La gran
majoria de l’alumnat provenia
de famílies castellanoparlants
i no hi havia massa barreja de
la diversitat social de Sant Sadurní. S’havia de fer un treball
per cohesionar a tots aquells
nens i nenes en una realitat
nova i no va ser fàcil. Al pati
hi havia un predomini absolut
del castellà, però a les aules
es va anar fent una feina magnífica. I com a resultat tenim a
molts pares i mares que valoren tota la trajectòria que es
va fer amb els seus fills quan

Com comença a forjar-se el
canvi de model educatiu de
l’escola?
El més complicat era generar
una cohesió social i transformar el centre en una escola
per a tot el municipi. I sobre
tot, explicar què volíem canviar i perquè ho féiem d’aquella
manera. L’escola Jacint Verdaguer ja estava experimentant
canvis en alguns cicles, abans
que jo arribés.
La nostra idea sempre ha estat consolidar uns fonaments

“

El Jacint Verdaguer era una escola
pública marginal, del Movimiento, amb
una qualitat baixa i amb una sensació
que els alumnes hi anaven però, si no
ho feien, tampoc passava res

estaven
escolaritzats
aquella època.

en

També és cert que llavors no
hi havia la crispació que existeix actualment amb la llengua
i tothom ho posava més fàcil
per treballar.

“

educatius, com la descoberta
de l’entorn, abans d’avançar
en aprenentatges com els de
llegir i escriure, per exemple.
Les relacions personals, el joc,
havien de ser importants, més
que no pas iniciar la mecàni-

CASA DE LA VILA Agost 2019														
											

“

La nostra idea sempre ha estat
consolidar uns fonaments educatius,
com la descoberta de l’entorn, abans
d’avançar en aprenentatges com els
de llegir i escriure

L’aposta tan ferma per les
noves tecnologies també ha
tingut un paper molt destacat en l’evolució del centre
Crec que no s’ha acabat d’entendre mai. Sempre hem dit
que el canvi i la millora a
l’educació no arribaria només
amb les noves tecnologies,
però sí és evident que la tecnologia impulsa aquest canvi i
nous aprenentatges. I el nostre model pedagògic posava
molt d’èmfasi en aquesta línia.
Els llibres de text igualen l’a-

“

“

metre dotar els alumnes de
noves eines perquè cadascú
experimentés i obrís noves
vies i recursos per a la cerca
de informació. No es tractava d’implantar les noves tecnologies perquè sí, ho feiem
perquè ens ajudava a desenvolupar el canvi educatiu que
volíem.
No té cap sentit fer servir les
noves tecnologies tal i com
s’utillitzen les velles. No cal
destinar diners en una pissarra interactiva si la fem servir
de la mateixa manera que les
antigues. No era això. El canvi de fons era el metodològic,
una tecnologia que tingués en
compte els alumnes i els seus
interessos.
Com vau gestionar aquests
canvis que sovint han generat controvèrsia i fins i tot
incomprensió?
Cap a mitjans dels anys 2000
ja havíem fet una gran transformació en el model educatiu i en aquella època rebíem

el canvi i la millora a l’educació no
arriba només amb les noves
tecnologies, però sí és evident que
la tecnologia impulsa aquest canvi i
nous aprenentatges. I el nostre
model pedagògic posava molt
d’èmfasi en aquesta línia

prenentatge, és el mateix escenari per a tots els alumnes,
amb els mateixos recursos,
materials. Això suposa no tenir en compte els potencials
i les habilitats particulars de
cada persona. Introduir les
noves tecnologies ens va per-

“

molts visites de centres i institucions que volien conèixer
l’escola i el nostre funcionament. Fins i tot la nova llei
d’educació ja tenia en compte
alguns conceptes i qüestions
sobre les quals ja hi estàvem
treballant. Recordo una au-

Un dels capítols destacats en
la història del centre ha estat també la construcció de
l’institut-escola
Ens trobàvem amb la necessitat de prolongar el model més
enllà del CEIP i els cursos de
primària per garantir una transició de tota la feina que s’hi
estava fent. Ens vam adonar
que moltes de les bases que
estàvem construïnt calia consolidar-les. En aquell moment
s’estava valorant la necessitat
de construir un institut a Sant
Sadurní. I des de l’escola vam
defensar la possibilitat de posar-lo aquí i convertir-lo en un
centre integrat. Vam trobar
interès per part del Departa-

pai nou, que se centrés en les
competències de l’alumnat i
que s’adaptés a les noves necessitats de la nostra societat.
Què van suposar els premis i
l’atenció mediàtica d’aquells
anys?
Li dono una importància relativa als reconeixements, però
sí és cert que els premis ens
van servir d’altaveu i ens van
ajudar a tenir un ressò al voltant de la feina que estàvem
fent. Vam aconseguir alguns
premis a nivell estatal també
pels nostres materials educatius, i del Cercle d’Economia.
Aquests i d’altres ens van ajudar a subratllar allò que estàvem fent i a convèncer que
alguna cosa funcionava bé.
Sortíem a diaris, mitjans de
comunicació i la gent comença
a mirar-te amb d’altres ulls.
Això va generar un major interès per part de les famílies i
van créixer les matriculacions.
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ca de la numeració i la llengua. Aquesta aposta en un
pri-mer moment ens va fer
perdre força matriculacions i
per tant això no ajudava gens
en uns moments molt durs en
que tot just iniciàvem la transformació. Poc a poc, però,
l’enorme dedicació del professorat i la confiança de famílies
catalanes va fer possible que
la tendència es revertís i l’escola comencés a guanyar en
cohesió social.

ditoria interna que ens van
venir a fer i que, en les seves
conclusions, ens identificava
com una escola “far”. No en
el sentit que el nostre treball
il·luminés a d’altres centres
que volguessin emprendre el
mateix camí, si no en el sentit de que estàvem sols, enmig de tempestes i trons, i
que corríem el perill d’acabar
abandonats si el projecte no
tenia continuïtat. L’escola pública depèn molt de les persones que lideren els centres,
i sovint no hi ha projectes
sòlids que tinguin continuïtat.
Amb un treball en xarxa i projectes com l’Escola Nova 21
vam poder consolidar aquest
model i garantir aquest camí.

A nivell personal t’està
costant tancar aquesta porta?
L’educació és la meva vida i la
meva passió i no ho deixaré. L’esforç i les hores que he
dedicat han estat per a mi un
hobby més que una feina. Allò
que desgasta és la burocràcia
i la gestió administrativa que
comporta dirigir una escola
pública que mou gairebé un

“

L’educació és la meva vida i la meva
passió. Allò que desgasta és la
burocràcia i la gestió administrativa
que comporta dirigir una escola.
seguiré lligat a aquest món d’una
manera o altra

“

ment d’Ensenyament i vam esdevenir el primer institut-escola públic de Catalunya. En
un mateix edifici podíem oferir
els tres cicles i això ens va permetre transformar i ampliar el
nostre model educatiu fins al
4t d’ESO. Volíem crear un es-

centenar de persones entre
professorat, monitors, neteja,
serveis, entre d’altres. Això
no ho enyoraré gens. Deixo
l’escola però seguiré lligat a
l’educació d’alguna manera
o altra, sigui vinculat a algun
projecte o de manera altruista
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ja com a jubilat. Tinc diverses
propostes, tots aquests anys
d’experiència aquí i el que
hem construït a l’escola Jacint
Verdaguer genera interès.
Però ja tocava deixar la direcció després de tot aquest
temps. Serà un descans burocràtic, que és bàsicament el
que dona maldecaps i no et
deixa dormir moltes nits.

Com veus la situació de l’educació en aquests moments
en què deixes la direcció?
Un dels grans reptes de l’educació és el de saber transformar-se per adaptar-se a la
realitat del segle XXI. Penso
que és important redefinir
quin és el paper de l’escola,
que siguin espais que ajudin
a pensar més que en transmetre informació i coneixement

que fàcilment ho trobem a
la viquipèdia. L’educació ha
de deixar una mica de banda
els continguts. Cal assegurar
competències lingüístiques i
matemàtiques, però a partir
d’aquí, ajudar els alumnes a
desenvolupar totes les seves
capacitats i potencialitats.

moltes coses que només
serveixen als exàmens de
l’escola, però no per la vida
real. Entendre millor com és
el nostre món, comunicar-nos
amb l’entorn, conèixer millor
allò que ens és diferent. Hi ha
moltes d’aquestes qüestions
no les ensenya l’educació
tradicional.

L’escola no et prepara per
la vida, és ja la vida en sí
mateixa. Encara s’ensenyen
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BIBLIOTECA

el 24 d’abril de 1999
es va inaugurar la
biblioteca municipal
ramon bosch de noya
ales instal·lacions
del carrer sant pere

el servei estrenava el
centre cultural de la
plaça nova el mes de
novembre de 2017
El dimecres 24 d’abril la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya de Sant Sadurní va celebrar els 20 anys d´existència. Han passat dues dècades des de la
inauguració de l’equipament del carrer
Sant Pere fins a l’obertura del flamant edifici de la Plaça Nova, fa menys de dos
anys La Biblioteca ho va celebrar amb la
ciutadania sota el lema #biblioteca20anysambtu i amb el logotip dissenyat per la
Núria Tarrida. La celebració va començar
amb el desplegament d’una banderola commemorativa. Ja a la tarda es van
lliurar els premis del tradicional concurs
literari infantil on hi participen els nens i
nenes de 4t de primària de les escoles de

la vila, i que tenia com a tema inspirador
la commemoració de l’arribada de l’home
a la Lluna i els nens i nenes havien d’escriure un poema sobre aquest satèl·lit. Hi
van participar 230 infants i el jurat estava format per representants de les quatre
escoles de primària de la vila, l’ex-regidora de Cultura Montse Medall; Judit Miret
de l’Oficina de Català, Olga Morència de
la regidoria d’Educació, l’equip de treball
de la sala infantil de la biblioteca i també
com a jurat extern hi van participar el
poeta local Xavier Zambrano i l’astrofísic
sadurninenc Josep Miquel Girart.
Al vespre es va presentar el punt de lli-

bre commemoratiu, dissenyat per Tarrida
i basat en una composició collage de la
façana i dels elements decoratius i dels
serveis que es poden trobar dins la biblioteca de la Plaça Nova. Es tracta d’un
punt que també té el vessant funcional de
servir com a solapa marca llibres i amb
unes fotografies i colors que conviden
a entrar a la biblioteca i gaudir del fons,
dels serveis i de les activitats que ofereix.
Per arrodonir la festa es va poder gaudir del concert del duet de jazz electrònic
Scatcrooner, format pel pianista sadurninenc Albert Caire i el cantant Jordi Rabascall presentant el seu disc “Groovin’
on the Ritz”.

nova entrega de les aventures del Boti Boti
La sala d’actes de la biblioteca municipal va acollir, coincidint amb Sant
Jordi, la presentació de la quarta entrega de les aventures d’en Boti Boti,
en aquesta ocasió “En Boti Boti i el tresor misteriós”. L’acte va comptar
amb la presència de l’autora ,l’Anna Obiols, en Subi, l’il.lustrador del
llibre, així com l’ex-regidora de Cultura de l’Ajuntament, Montse Medall,
l’alcalde de la vila, Josep Maria Ribas, i la directora de la biblioteca,
Glòria Bricollé.
Aquest conte infantil, editat cada cinc anys, s’ha distribuït als alumnes
dels primers cicles d’educació infantil de tots els centres de la vila. El
projecte ha comptat amb la col·laboració dels departaments de Salut i
Medi Ambient, ja que la història transcorre per diverses rutes i camins
senyalitzats de l’entorn natural de la vila. Medall va subratllar l’esforç
que es realitza per la lectura infantil i la cultura, abans que l’Anna Obiols
fes la lectura en veu alta del conte mentre en Subi feia diversos dibuixos
en directe. Coincidint amb aquest llibre i dins els actes de commemoració del 20è aniversari de la biblioteca, l’1 de juny es va organitzar
una caminada familiar, amb sortida des de la biblioteca i fins al llac de
Raventós i Blanc, que va culminar amb esmorzar i una sessió molt pràctica per fer observació i alliberament d’aus, amb la col·laboració dels
Agents Rurals.
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la cursa de la dona torna a fer ple
MESURES CONTRA
L’ONADA DE CALOR
A finals de juny, tot just iniciar-se l’estiu, la meterologia va sorprendre amb un episodi de calor
que va portar els termòmetres a registrar temperatures que superaven els 40 graus, xifres força
inusuals en aquesta època de l’any.

Unes 500 participants van recórrer diumenge gairebé més de 5 quilòmetres
a la tercera edició de la CACO de Sant Sadurní d’Anoia, animades pels timbals i la percussió dels Tabalots i els Arrítmics.
L’activitat, organitzada pel Servei d’Esports de l’Ajuntament amb la col·laboració de Diputació de Barcelona, s’adreça a dones de totes les edats i és
totalment gratuïta; amb la inscripció es regalava una samarreta comemorativa de l’activitat. Enguany es modificava el recorregut de la CaCO, oferint un
circuit mixt d’asfalt i per camins rurals que va ser molt bon ben rebut per les
participants.
Després de la cursa es van organitzar un Taller de sexualitat en femení per
les dones que volguessin assistir-hi, gestionat des del servei d’Igualtat.

L’Ajuntament de Sant Sadurní, sumant-se a les
mesures adoptades per d’altres municipis, va decretar l’obertura gratuïta durant tres dies de la
piscina d’estiu. Aquesta decisió va permetre a
molts veïns i veïnes combatre la intensa calor
d’aquell cap de setmana, però també va originar
diverses situacions incòmodes causades per l’incivisme d’alguns banyistes.
El servei d’Esports lamenta que aquesta decisió
d’oferir accés gratuït a la piscina i que s’adreçava
principalment als col·lectius més vulnerables fos
utilitzada per alguns per ocasionar molèsties a la
resta dels usuaris i protagonitzar accions poc respectuoses amb el mobiliari i equipaments de la
instal.lació. Així mateix, tampoc es va poder garantir el millor nivell del servei per als banyistes i,
especialment, per als abonats i usuaris habituals
de la instal·lació.
Tant dissabte com diumenge es va arribar al
límit de l’aforament de la piscina d’estiu. Després
d’aquesta primera experiència, l’Ajuntament de
Sant Sadurní ha revisat el protocol d’emergència
en cas d’onada de calor i ha dissenyat un nou
paquet de mesures per tal d’evitar que aquestes
situacions es produeixin en una propera ocasió,
així com oferir d’altres alternatives per fer front a
les altes temperatures.

SANT SADURNÍ AMB L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Un any més, Sant Sadurní va participar en la jornada solidària Mulla’t, de
lluita contra l’esclerosi múltiple, amb una activitat molt refrescant. Tota la
recaptació del passat 14 de juliol de les entrades venudes a la piscina
municipal es van destinar a la Fundació Esclerosi Múltiple, a més de posar
a la venda diversos articles de merxandatge. A lles 12 del migdia es va
organitzar un salt conjunt a la piscina d’estiu en què van participar-hi més
d’un centenar de persones.
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El Centre
Cultural,
finalista als
Premis FAD
d’arquitectura

El Centre Cultural i Biblioteca de la plaça
Primer Homenatge a la Vellesa, ubicat a
l’edifici de les antigues escoles de Sant
Sadurní d’Anoia, ha quedat finalista als
Premis FAD 2019, els premis degans en
arquitectura i interiorisme europeus. El
Centre Cultural va obrir les seves portes
el novembre de 2017.

itat de control arquitectònic de la llum en
la successió dels espais interiors. Aquesta
llum, tant na-tural com artificial, transforma l’articulació de l’edifici preexistent i la
seva ampliació en un espai continu que
flueix de forma natural creant la impressió
que els dos cossos han sempre existit
junts”.

D’entre les 616 obres presentades en
aquesta edició, el jurat valorava així l’edifici sadurninenc: “La rehabilitació i ampliació d’un edifici històric modernista
que sorprèn per la magnífica sensació de
tranquil·litat que aporta. La intervenció es
destaca de manera notòria per la capac-

El 1958 es van crear els Premis FAD
d’Arquitectura i Interiorisme, impulsats
per l’arquitecte Oriol Bohigas. Volien
reconèixer els fruits d’aquesta incipient
arquitectura contemporània, que seria
tan important al món unes dècades després del seu sorgiment. Des de llavors,

21
CULTURA

Són els premis degans en
arquitectura i interiorisme
europeus

els Premis FAD han anat guardonant any
rere any les millors obres de l’arquitectura barcelonina, catalana i ibèrica. També
l’edifici va ser escollit entre les 22 candidatures finalistes dels Premis Catalunya Construcció, que convoca el Col·legi
d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB)
per reconèixer l’esforç dels equips de
professionals i empresaris que, amb el
seu treball, contribueixen a millorar la
qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat de la construcció.
Els Premis compten amb el suport del
Consell de Col·legi d’Aparelladors de
Catalunya i d’Arquinfad.

un Festival EVA
més reivindicatiu
que mai
Unes 4.000 persones assistents als
diferents d’espectacles i activitats amb
la narració com a fil conductor
L’EVA es consolidant a 18 municipis de l’Alt
i el Baix Penedès apropant la cultura
arreu del territori
Una cinquantena d’espectacles van desembarcar durant el mes de juny al
Penedès, amb Sant Sadurní com a centre
d’operacions d’aquest certamen de narració i tradició oral que enguany arribava
a la seva 15a edició. Més de 40 emplaçaments i fins a 55 espectacles per a un
cartell de luxe.
Al maig es va celebrar l’acte de presentació d’aquesta edició del Festival. La

ex-egidora de Cultura de l’Ajuntament de
Sant Sadurní, Montse Medall, i la directora del Festival, Jordina Biosca, van detallar els actes d’enguany, una cinquantena
d’espectacles de petit format en espais
particulars del Penedès. Un any més des
de l’organització s’ha reivindicat la Cultura en majúscules, la necessitat de conèixer el territori i els espectacles amb contingut, que junt amb la Bellesa “alimenten
l’ànima”, com va dir Biosca.

La regidora de Cultura va agrair la
col·laboració de totes les persones que
fan possible aquest gran esdeveniment,
ben consolidat ja amb 15 edicions.
La inauguració de l’Eva Penedès la va
protagonitzar la mateixa Jordina Biosca,
directora del festival i narradora, amb
l’espectacle ‘Pregó’ a la plaça de l’Ajuntament de Sant Sadurní.
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El cavatast, del 4
al 6 d’octubre
Del 4 al 6 d’octubre la Rambla Generalitat de Sant Sadurní acollirà un any més
la mostra de caves i gastronomia Cavatast, que arriba a la seva 23a edició.

ACTUALITAT

22

exitosa edició del Cavamarket de primavera

Des de fa ja algunes setmanes la
regidoria de Turisme està treballant
amb elaboradors i expositors per dissenyar la programació d’activitats i
tastos que s’oferiran durant el cap de
setmana i que esdevindrà un fantàstic
complement a la mostra. L’organització
confia a mantenir la notable participació
de cellers i representants gastronòmics
dels darrers anys. Els horaris i tiquets
del Cavatast 2019 seguiran en la
mateixa línia i que es detallen a continuació:

També es va donar inici al Gastromaig 2019
Al maig es va celebrar una nova i exitosa edició del Cavamarket, la mostra de degustació i venda de cava i gastronomia de Sant Sadurní d’Anoia que s’organitza des de la
regidoria de Turisme. El carrer Raval va viure un matí molt animat de públic i visitants
en una jornada de sol i temperatura molt agradable. Qui hi va assistir va poder tastar
i comprar bons caves i gaudir de l’oferta gastronòmica de la quinzena d’empreses que
en aquesta ocasió hi han participat, acompanyats per l’oferta musical que va amenitzar
l’estada dels visitants. Durant tot el matí el Raval es va convertir en un espai comercial
molt actiu i atractiu on tant les empreses participants, com les botigues de la zona
que van obrir portes, van presentar la seva oferta al nombrós públic d’arreu que s’hi
va acostar. També en aquesta jornada de diumenge i des del mateix CavaMarket, es va
donar el tret de sortida al Gastromaig que cada any organitza Som Sant Sadurní, amb el
suport de l’Ajuntament. Des de la carpa de l’entitat es va presentar l’oferta gastrònòmica de les empreses que s’han adherit a aquesta acció i es van oferir tallers per als nens
i nenes que hi van voler participar.

HORARIS
Divendres 4 d’octubre, de 19 a 23 h
Dissabte 5 d’octubre, d’11 a 23 h
Diumenge 6 d’octubre, d´11 a 21 h

TIQUETS I PREUS
Tast de cava i gastronomia: 6 euros
(4 tiquets)
Copa tècnica Riedel: 5 euros (compra) 4 euros (lloguer)
Activitat de tast al Celler de La Fassina: 10 euros (1 activitat)

Sant Sadurní acull el 29è
Aplec de Penyes de l’Espanyol
La Capital del Cava va ser l’escenari escollit per celebrar a
principis de juny la 29a trobada de Penyes de l’Espanyol
que va començar dissabte a la tarda quan es van disputar dos partits amistosos, l’Special de l’Espanyol contra el
Nàstic de Tarragona i l’Espanyol femení davant el conjunt
local. Diumenge, per la seva banda, va ser el torn per a
la rebuda dels gairebé 900 pericos que van engalanar els
carrers de la vila de blanc i blau.
Una cita que va començar a primera hora del matí, amb l’esmorzar de benvinguda. Seguidament, i a ritme de batucada,
els aficionats blanc i blaus es van desplaçar fins a la plaça
de l’Ajuntament on, després de la recepció institucional on
es van intercanviar records entre el consistori sadurninenc,
la Federació de penyes i el Club, es va dur a terme el pregó,
enguany a càrrec de Rafa Marañón, un dels màxims exponents del club. La sorpresa va arribar, minuts després quan,
en el seu primer acte institucional, el nou entrenador de
l’equip, David Gallego, va dedicar unes paraules als seguidors, que en acabar el pregó es van dividir per visitar diferents caves del municipi i, finalment, aplegar-se al gran celler
de Codorniu pel dinar de germanor.
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la VI desfilada de Moda triomfa de
nou a la setmana de la gent gran
Una trentena de models van participar a una de les cites estrella
als darrers anys de la Setmana de la Gent Gran de Sant Sadurní
d’Anoia: la desfilada de moda. Per sisè any consecutiu la participació d’establiments del sector de perruqueria, estètica, imatge,
moda i complements van fer possible que la plaça de l’Ajuntament es convertís en una passarel·la on la gent gran de la vila
va gaudir de la moda. De nou, la plaça es va omplir de familiars,
amics i veïnes i veïns que no es van perdre aquesta activitat
que des de la seva estrena ha assolit una excel.lent acceptació
Al final de l’acte l’alcalde i la tinent d’alcalde van obsequiar amb
una rosa a tots i totes les participants

ACCIÓ SOCIAL

Dilluns de Pasqua es va celebrar el Dinar de Germanor de la
Setmana de la Gent Gran, en una jornada que va començar amb
la Missa amb la Coral Sant Sadurní i caramelles a la plaça de
l’Església.
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Unes 380 persones van gaudir d’aquesta tradició del dilluns de
Pàsqua, , acompanyades per l’alcalde, la regidora d’Acció Social
i els portaveus d’ERC, PSC i el PP, que van oferir un obsequi floral als més grans de la vetllada, l’Amadeu Urpi de 101 anys i la
Manuela Garcia de 97. Al llarg de la setmana es van dur a terme
d’altres activitats culturals i lúdiques. Cal destacar especialment
la coincidència amb la festivitat de Sant Jordi. El pati de la Casa
dels Avis va ser l’escenari d’una Lectura En Veu Alta de poemes
i contes, que va finalitzar amb coca i xocolata per als assistents.

VISITA AL FUTUR
PIS TUTELAT

TindrÀ capacitat per a 8 residents, majors d’edat
i fins a 65 anys, i ha d’estar operatiu l’any vinent

Fa escasses setmanes l’alcalde de la vila, Josep
Maria Ribas, acompanyat per la regidora d’Acció
Social, Meritxell Borràs, i diversos tècnics i responsables de l’àrea de Serveis Socials i Serveis
tècnics van visitar l’habitatge que fa alguns
mesos va adquirir l’Ajuntament a una nova promoció que s’està aixecant al costat de Correus.
La intenció és que l’any vinent es pugui estrenar
un pis tutelat adreçat a persones majors d’edat
i fins als 65 anys, amb capacitats diverses però
que disposin d’un cert grau d’autonomia. S’han
invertit prop de 400 mil euros per aquest habitatge de propietat municipal que compta amb
uns 180 metres quadrats de superfície - s’han
integrat dos pisos en un - i que té diverses estances adaptades, com els lavabos a les necessitats i capacitats d’aquests usuaris. Aquest pis
comptarà amb la supervisió gestió d’un professional educador. L’habitatge disposa de quatre
habitacions dobles i tindrà capacitat per a fins
a 8 residents. La intenció és que les places es
gestionaran de manera concertada amb el cofinançament de la Generalitat de Catalunya.
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NOVA EDICIÓ DE
L’ESTIU DE L’ÍNDEX
JOVENTUT
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Amb l’arribada dels primers dies de juliol i impulsat, un any més, per la regidoria de Joventut, es
va celebrar la 31a edició del cicle d’espectacles i
concerts de l’Istiu de l’Índex.
Enguany, el concert de Lildami, una de les revel·lacions per “Anorac”, tema escollit per TV3 com a
cançó de l’estiu, va ser sense dubtes una de les
propostes més exitoses i que més públic va aplegar, especialment adolescent. També el concert
del grup local Red Stripes o la festa LED d’Adrià
Ortega van ser d’altres de les cites destacades
d’un cicle que també va brindar durant les nits de
dimecres i dijous propostes interessants com la
música de Suu o l’espectacle de circ i acrobàcies
Envà, d’Amer i Àfrica Cia.

Balanç positiu del
programa fesestiu

Des de finals de juny i fins al 17 de juliol la regidoria de Joventut va tornar a dur a terme una nova
edició del Fesestiu, un programa d’activitats
lúdiques i culturals adreçada a joves d’entre 13
i 18 anys.
En total es van dissenyar una quinzena propostes
distribuïdes en tres grups, i que oferia als participants la possibilitat de participar a sortides i excursions, així com tallers de robòtica, fotografia,
ping pong, defensa personal o jocs de taula, així
com gimcanes en grup. Les propostes que van tenir més èxit de participació van ser els tallers de
rol i el de postres, així com le sortides a Can Juliana i l’Ametlla de Mar.
Tots els joves participants han valorat molt positivament l’edició 2019 i des del Servei de Joventut
es vol animar a tots els inscrtis i a la resta de joves
de la vila a presentar les seves propostes per al
proprer Fesestiu, bé a través del correu electrònic
index@santsadurni.cat o bé al whatsapp 607
368 193.
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Benvolguts veïns i veïnes de Sant Sadurní, de nou i gràcies a
vosaltres, per la vostra confiança, tornem a escriure al Casa de
la Vila, publicació municipal que ens permet poder-nos dirigir a
tots vosaltres.
Volem agrair sincerament la confiança dipositada en el nostre
grup municipal, seguirem fent una oposició constructiva però
molt rigorosa per tal d’avançar en aquelles projectes i necessitats
que porten molt de temps oblidats; tots sabeu a què ens referim,
per aquest motiu no defallirem per aconseguir tot allò que la Vila
i els seus veïns, vosaltres, necessiteu.
Aquesta legislatura, que fa pocs dies va arrencar, no pot ser un
nou mandat de prova, portem molts anys sense un Sant Sadurní
amb un rumb clar, una Vila que no avança, que dóna l’esquena
al carrer, només cal passejar una miqueta i veure la deixadesa i
abandonament en què es troben els nostres carrers i places.
Un poble l’incivisme campa amb total impunitat, per aquest motiu
demanem un clar impuls en polítiques dirigides a fomentar el civisme i el respecte, implementant el policia de barri com element
de prevenció.
Tenim davant nostre un repte molt gran en relació a la seguretat
i l’incivisme: les ocupacions. Des d’aquí ens comprometem a no
tolerar-les, má dura contra les ocupacions. Per això ja hem demanat al govern municipal que implementi una política de seguretat
activa per tal de controlar i facilitar als veïns les eines necessàries
per evitar que les seves cases siguin ocupades. No defallirem!
Un altre punt que per nosaltres sempre ha estat cabdal són els
serveis municipals i els treballadors/es que serveixen els veïns i
veïnes. Per això no ens cansarem de demanar accions concretes
per millorar la seva situació. Necessitem doncs posar rumb. Des
de l’oposició marcarem el dia a dia del govern per aconseguir
una Vila activa, al costat dels emprenedors i comerciants, per crear més llocs de treball i dinamitzant la Fassina i tot el Centre Vila.

sempre constructius i col·laboradors

OPINIÓ

comencem, aquesta vegada sant sadurní ha d’avançar!

Moltes gràcies a les 584 persones que han dipositat la seva confiança i el seu vot en nosaltres. Per a la nostra coalició han estat
unes eleccions difícils i en el pitjor escenari possible. No sempre
es guanya, I aquesta vegada hem perdut 130 vots i una regidora,
però no hem perdut la il·lusió ni les ganes de continuar treballant
per millorar Sant Sadurní amb totes les nostres forces.
No som el grup municipal que més mocions presenta. Tampoc és
la nostra intenció competir per interessos partidistes per veure qui
parla més, qui critica més i qui presenta més mocions. Creiem més
en cooperar, treballar plegats per millorar Sant Sadurní. I això hem
fet, discutir i transaccionar totes les mocions per aprovar-les amb
àmplies majories, perquè aquesta és la millor manera d’avançar.
Fa quatre anys vam intentar formar govern d’esquerres, va ser
inviable. I ara era impossible. Va existir una possibilitat de govern
d’esquerres en minoria que només va ser una efímera il·lusió.
I passem d’un pacte Junts amb ERC a ERC amb Junts. Més del
mateix, petits canvis perquè res no canviï. Un govern amb majoria
absoluta que no s’entén en la gran majoria de temes, sobretot en
els socials. Difícilment podrem avançar en progressivitat fiscal o
municipalització de serveis. Esperem que aquesta vegada almenys
presentin un Pla Estratègic d’actuació per solucionar els problemes municipals.
Nosaltres continuem treballant al servei del poble per fer un Sant
Sadurní millor des de l’oposició. Oposició molt crítica però constructiva. Dura amb la falta de voluntat per resoldre projectes aprovats al ple, dura amb la manca de transparència i de participació,
amb el mal govern.
Però constructiva i col·laboradora amb tot allò que pugui ajudar a
fer un Sant Sadurní millor. I sempre respectuosa amb les persones. Els problemes polítics se solucionen a la política i els temes
personals es tracten en l’àmbit personal.

El PPC compta amb tu, per això ens posem a la teva disposició
per tal que ens facis arribar tot tipus de queixes, millores i suggeriments a través del nostre e-mail jimenezmc@santsadurni.cat
Seguim doncs en marxa, no us decebrem.
santsadurni@iniciativa.cat
ppsantsadurni@gmail.com

@ICVEUiASantSa

@carlesjimenezm

facebook.com/santsadurniencomu
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2015-2019: Fem balanç!
El 15 de juny va iniciar-se un nou mandat a Sant Sadurní. Unes
bases que han de servir per tirar endavant aquells projectes i
iniciatives defensats durant la campanya electoral del maig. Tot
i així, treballar per Sant Sadurní es fa des de moltes vessants:
cultural, social, esportiva i associativa... L’Ajuntament és una de
les peces d’aquest engranatge que ha de fer possible un municipi
molt més inclusiu i que garanteixi les mateixes oportunitats per a
tothom. Perquè el canvi real es produeix amb la força de la vida
del carrer. Vistos els resultats electorals, la CUP sabia que no
podria desenvolupar el seu projecte com li hauria agradat. L’aritmètica del plenari no deixava gaire marge. Tot i així, no volíem 4
anys més d’immobilisme i sense una clara aposta per polítiques
que garanteixin el benestar de totes les persones que viuen a
Sant Sadurní. Per això després de les eleccions, ens vam proposar
no renunciar a treballar per un canvi real a la vila i entrar a govern.
Creiem fermament que érem i som una peça clau per a que Sant
Sadurní tingui un govern d’esquerres real.
Unes hores abans del ple de constitució, ERCi Junts per Sant Sadurní van anunciar el pacte amb la mateixa frase “apostar per un
govern fort”. Esperem que aquest consens vagi més enllà d’un
tweet i que Sant Sadurní trenqui amb les dinàmiques polítiques
dels darrers anys. Sabem que les negociacions no han estat fàcils.
Volem creure que l’acord ha estat fruit d’una posada en comú de
projectes polítics i no un repartiment de cadires. Tot i així, en una
entrevista a Eix Diari, l’alcalde Josep Maria Ribas, apuntava que
Can Guineu havia de ser “un pol dinamitzador de les visitants de
Sant Sadurní”. Ni 100 dies han passat de la campanya electoral,
on van amagar aquest posicionament, i ara apunten cap a l’ús
turístic més que cultural d’aquest espai. Les nostres principals
propostes són conegudes. Trobaran la CUP en polítiques justes
com establir taxes progressives, crear mecanismes que lluitin contra l’especulació immobiliària, acabar amb la segregació escolar.
Polítiques que garanteixin els drets dels treballadors públics, que
treballin per crear un municipi feminista, on es recuperi la gestió
dels serveis públics, crear un pla d’equipaments, apostar per la
sobirania energètica a partir d’energies netes...
A aquest nou govern li volem dir dues coses: la primera, mà estesa per a treballar conjuntament en aquelles mesures que suposin
construir un Sant Sadurní més just, més inclusiu i més viu. Aquí
ens hi trobaran sempre. L’altre, és que tindrem els ulls ben oberts
per denunciar polítiques que suposin un retrocés en els drets dels
ciutadans. Aquí ens hi trobaran alçats i combatius. Seguim!

1.440 gràcies
Hem iniciat un nou mandat. El PSC ho fem més forts i consolidats,
gràcies a la confiança de 1.440 sadurninencs/ques. L’augment
del 32% dels vots i d’un regidor avalen la tasca constructiva realitzada en els darrers anys, i consolida l’aposta del PSC per presentar un projecte centrat exclusivament en Sant Sadurní i en els
problemes reals de la ciutadania. El nou grup municipal socialista
està format per la Susanna Mérida, el Pedro Campos, la Cristina
de la Cruz i l’Erica Ruiz. Som el grup municipal amb més representació femenina, reafirmant el nostre compromís amb el paper
de la dona en els espais de decisió i lideratge. Malgrat l’augment
de confiança rebuda, en aquest període postelectoral cap dels
partits que formen part de l’equip de govern han volgut seure a
parlar amb el PSC.
Sant Sadurní ha d’entomar de forma urgent problemes molt seriosos, que condicionaran el progrés econòmic, social i cultural de
la vila i de les futures generacions. Hem de definir i posar ordre
de forma definitiva a les inversions que necessiten la via pública i
els equipaments. Hem d’aprofundir en el model de vila que volem
i en la necessitat, cada cop més urgent, de diversificar el model
productiu. Hem de decidir quina indústria alternativa volem preferentment que s’instal·li a Sant Sadurní. També hem de decidir si
apostem clarament perquè el turisme sigui un pilar important de
la nostra economia, i si encaixa en les nostres possibilitats.
Qüestions socials importants com les dificultats creixents d’accés
a l’habitatge per part dels nostres veïns/es, les llistes d’espera a
la Casa dels Avis i la necessitat d’oferir altres models de cura en
un envelliment que serà creixent. També hem d’impulsar, de forma
valenta i decidida, polítiques de sostenibilitat, entre moltes altres
qüestions. Hem de decidir si volem continuar perdent el temps
ignorant-nos, generant animadversió entre nosaltres, agitant les
emocions i les ofenses, o treballant per la convivència i per arribar a acords globals que defineixin el Sant Sadurní del futur que
volem deixar a les properes generacions. El PSC ho tenim clar!
Estem aquí per treballar per Sant Sadurní, superant la immaduresa
i l’infantilisme polític. Queden 4 anys d’oportunitats per redreçar
el que per a nosaltres ha estat un mal començament. Esperem
que la resta de partits siguin més conscients i responsables del
que ens estem jugant tots plegats a Sant Sadurní El PSC continuarem treballant per construir societats integradores, respectuoses i
tolerants, on no es veti a ningú per la seva forma de pensar.

meridals@santsadurni.cat

pscsantsadurni

cupsantsadurni@gmail.com
facebook.com/Sadurnineja
@CUPStSadurni

www.susannamerida.cat
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El 26 de maig va suposar l’inici d’un nou mandat que afrontem
com un repte engrescador. Abans que res, us hem de donar les
gràcies als 1.454 sadurninencs i sadurninenques que vau confiar
en la nostra aposta per millorar el poble.
La nostra prioritat és Sant Sadurní, però sense deixar de tenir
present la situació que viu el país. El judici del Procés jutja els
drets fonamentals de tots els que vam participar en el referèndum de l’1 d’octubre. 5.483 sadurninencs vam votar, malgrat
tots els entrebancs i la repressió. Creiem fermament en el dret a
l’autodeterminació i reclamem la llibertat dels presos polítics i el
lliure retorn dels exiliats. Defensem els drets de tots. Del partit
que siguin, dels qui van votar i dels qui van decidir, lliurement,
abstenir-se. És un judici contra tots. Caldrà estar a l’alçada del
moment.
A Sant Sadurní som al govern per responsabilitat. L’Ajuntament
necessita reactivar-se i deixar enrere els vicis dels últims anys. És
des del govern des d’on millor podem treballar pels ciutadans. I
treballar per canviar coses, tot i que som conscients que no es
pot fer d’un dia per l’altre. Us demanem confiança.
Seran quatre anys de molta feina. Apostem per posar totes les
cartes sobre la taula i redactar, aquest mandat sí, un Pla d’Acció Municipal que marqui les grans directrius de govern. Alhora,
ens proposem obrir les portes de l’Ajuntament, ser transparents
i apostar per un diàleg permanent amb tots els partits polítics.
Hem estructurat el govern en sis grans àrees: Alcaldia, Serveis
Centrals i Hisenda, Serveis a les persones, Desenvolupament
econòmic, Municipi i Territori i, Àmbit educatiu, cultural i esportiu. Apostem per un treball transversal i, per aquest motiu, totes
les àrees seran compartides entre les dues formacions que formem el govern.
Finalment, aprofitem aquestes línies per recordar-vos que estem
a la vostra disposició. Us podeu dirigir a nosaltres al correu millorem@juntspersantsadurni.cat.

GRÀCIES
El passat 26 de maig Esquerra Republicana, després de més de
80 anys, tornava a guanyar les eleccions municipals a Sant Sadurní. Volem donar les gràcies a tothom, però, molt especialment,
als qui ens heu fet confiança. El vostre gest, en uns moments de
descrèdit de la política, l’entenem com una acció que ens compromet i que ens exigeix. Un gest que afirma que hi sou i que hi participeu. La resposta de la gent d’Esquerra Republicana és que ens
comprometem, a treballar dur, amb honestedat i transparència.
En aquestes passades eleccions va haver un augment de participació del 10% en relació a les anteriors, i 1.838 electors vàreu
confiar en ERC de Sant Sadurní. És la xifra més alta de vots rebuts
per ERC des de 1979. Per nosaltres és un fet històric i us donem
molt sincerament les gràcies.
En la legislatura que acabem de tancar hi ha hagut un gran canvi
de país, i en la que tot just encetem haurem de continuar lluitant
tant o més. Són temps difícils, temps de repressió, temps de mobilització, d’agafar forces d’allà on potser ens pensàvem que ja no
en teníem. Els regidors d’ERC continuarem lluitant per aconseguir
la fita que fa anys que ens hem proposat: la independència de
Catalunya. Tenim un consistori amb 11 regidors independentistes
d’un total de 17, d’això en podem estar orgullosos tots.
Els regidors d’ERC ens comprometem a treballar per Sant Sadurní, per això també vàrem ser escollits. Tanmateix treballarem per
garantir una societat més justa, més igualitària i més pròspera,
posant el nostre esforç en ajudar els qui més ho necessiten. En la
legislatura que ara s’inicia continuarem apostant pel medi ambient
mantenint i millorant la recollida selectiva. Lluitarem pel territori
amb la nostra negativa al quart cinturó, com també defensarem
la participació com a eina de decisió sobre projectes com Can
Guineu. Posarem tot l’esforç per millorar els nostres serveis, la
nostra cultura, els nostres espais i apostarem per les entitats. En
definitiva, treballarem per Sant Sadurní. En aquest mandat que tot
just ha començat ens hem renovat, 4 dels nostres 5 regidors són
de nova incorporació, noves maneres de fer, noves inquietuds,
nova empenta, i amb les mateixes ganes de continuar treballant
per Sant Sadurní tal com ho han fet fins ara la Montse, la Maria i el
Toni. Tot el nostre esforç i el nostre compromís serà per aconseguir un Sant Sadurní i un país millor. Tan senzill com això. Gràcies.

junts@santsadurni.cat

erc@santsadurni.cat

facebook.com/juntspersantsadurni

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

JuntsxStSadurni

juntspersantsadurni.cat

@ERCSantSadurni

locals.esquerra.cat/santsadurni
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som al govern per responsabilitat
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