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els tres pilars de les
ordenances fiscals

enoturisme i comerç local,
dos àmbits a potenciar

Com és habitual, en el darrer trimestre de l’any es decideixen
dos elements clau en la gestió d’un municipi, quin serà el finançament i què farem amb aquests ingressos. El darrer mes
d’octubre vàrem aprovar al ple municipal les ordenances fiscals
pel 2020, enguany les més socials fins a la data.

Set de de cada deu persones que van assistir al Cavatast ja ho
havien fet en anteriors edicions. Sóc conscient que vam heretar
un producte d’èxit, però que calia potenciar. I, des d’aquesta
regidoria que encapçalo ens comprometem a fer-ho. Com ja
vaig dir durant la campanya electoral i a la presa de possessió
com a regidor de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, hem
vingut a fer les coses diferents. Tot i el poc temps, el primer
gran repte va ser el Cavatast, la nostra fira per excel·lència. Va
ser una edició marcada per les novetats, que van ser ben rebudes pel públic i també pels cavistes i restauradors. La primera, la Nit dels Màgnums. Tot un èxit que, de ben segur, tindrà
continuïtat. Com també ho van ser els nous espais de restauració i el concert de la nit de dissabte, que va omplir la plaça de
l’Ajuntament. De cara al futur, el Cavatast s’ha de renovar. Com
tot. Ha de comptar amb noves propostes i hem de treballar
sense deixar de banda les col·laboracions públiques i privades
necessàries per impulsar-les.

Aquestes ordenances estan dissenyades per impulsar tres aspectes clau per al nostre equip de govern: el medi ambient,
l’habitatge social i la lluita contra les desigualtats.
Gràcies a les polítiques municipals dels últims anys, hem aconseguit alliberar de pressió fiscal a molts dels nostres veïns i
veïnes, és per això que actualment Sant Sadurní és el cinquè
municipi amb l’IBI més baix de tot l’Alt Penedès i el tercer amb
la taxa de residus més econòmica, molt per sota de municipis
com Vilafranca, La Granada o Subirats.
A partir d’aquest 2020, comptarem amb més bonificacions de
l’IBI per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, oferint una
rebaixa del 50% sobre aquesta taxa. Els veïns i veïnes podran
obtenir la mateixa bonificació en l’impost de béns immobles si
posen a disposició un habitatge a la borsa municipal de mediació de lloguer.
Aquest 2020 adaptar-se a l’eficiència energètica també es veurà
altament recompensat. Amb el nou impost sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO) es bonificarà en un 90% als
qui treballin en aquesta línia. També es bonificarà a qui adapti
l’habitatge a persones amb mobilitat reduïda.
Els habitatges buits s’han convertit en un problema global. Des
del nostre consistori agafem aquest repte amb responsabilitat i
per això lluitarem per augmentar el parc d’habitatges en lloguer
social de manera activa, penalitzant sobre tot als grans tenidors
al màxim que la llei permet, amb un recàrrec del 50% de l’IBI i
amb 600€ per inspecció.
En definitiva, lluitarem per un municipi més verd, més social i
més just. Podeu consultar tots els beneficis fiscals a l’Ajuntament i al web municipal.

CARLES DEL AMOR
REGIDOR D’HISENDA

Pel que fa al turisme, Sant Sadurní és, encara, un diamant en
brut que hem d’acabar de polir. Hem de creure en el potencial
que tenim a les mans. Sovint, som nosaltres mateixos els que
no sabem valorar prou l’atractiu que els visitants ens reconeixen
quan ens visiten. Nosaltres hi hem d’acabar de creure. Si ho fem,
si hi col·laborem tots plegats dia a dia, podrem polir aquest diamant. Tenim les caves, però també tenim gastronomia i comerç,
festes i un paisatge de vinyes que cal protegir. Ho tenim tot per
fer de Sant Sadurní i del Penedès un destí turístic de primera
qualitat. Aquest és l’objectiu de la regidoria que encapçalo.
La regidoria de Turisme no s’atura a l’octubre, perquè tinc clar
que la nostra aposta pel cava i la gastronomia no s’acaba amb
el Cavatast. Per això el dissabte 14 de desembre, coincidint
amb una nova edició del Cavamarket que tindrà lloc el diumenge 15, farem un tast de torrons artesanals dels mestres
pastissers locals acompanyat d’una selecció de caves de Sant
Sadurní i de nadales, a més d’un taller infantil a la Fassina.
Permeteu-me també que us demani un esforç durant aquestes
festes. El comerç crea vida als nostres carrers. Sense comerç, els
nostres carrers aniran perdent vitalitat. Hem de ser conscients
que amb els nous hàbits de compra, el comerç local, el de proximitat, està passant per dificultats i està fent grans esforços per
adaptar-se a la nova realitat. Una bona manera de donar suport
a aquests esforços és fent les nostres compres als comerços de
proximitat. A les botigues del nostre poble. Hem de potenciar
el teixit comercial que té Sant Sadurní i no el podem perdre.
Penseu-hi. Fem-ho. Bones festes!

ton amat
REGIDOR de turisme i comerç

HISENDA
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Major accent social i mediambiental en les
ordenances fiscals i preus públics del 2020
El ple municipal d’octubre aprova també una modificació de crèdit de prop de
200 mil euros per a la renovació i millora dels parcs infantils
A finals d’octubre es
va celebrar el ple corporatiu municipal de
l´Ajuntament de Sant
Sadurní, sessió que va
incloure la modificació
de les ordenances fiscals i preus públics per
l´any 2020.
La proposta presentada pel govern, que
revisa lleugerament a
l’alça alguns impostos,
com l’IBI i la taxa de
residus, però que manté gairebé inalterable
la resta i s’acompanya
d’una àmplia bateria de
bonificacions, va comptar amb l’abstenció del
PSC i el PP, mentre la
CUP i Sant Sadurní en
Comú van votar-hi en
contra, reivindicant un
cop més l’acord d’inici
del passat mandat per
estudiar la possibilitat
d’introduir mecanismes
impositius progressius i
de tarifació social, i que
continua sense abordar.
El regidor d´Hisenda
Carles Del Amor va presentar en una detallada

exposició la vintena
llarga de modificacions
previstes per al 2020.
Les novetats principals
se centren en l’aplicació
de l’IPC català (0,6%)
en la revisió de l’impost de béns immobles
(IBI) i la taxa de recollida de residus, així com
un destacat paquet de
bonificacions i mesures
en diversos impostos que pretenen, per
un costat, incentivar
l’entrada d’habitatges
buits al mercat immobiliari i, per l´altra,
fomentar entre la ciutadania l’aposta per
les energies renovables
i la sostenibilitat.
Entre aquestes mesures
cal subratllar la incorporació d’una nova ordenança que pretén fer
aflorar aquells immobles desocupats durat
més de dos anys, per
tal que s´incorporin al
mercat de lloguer i de
compra, imposant un
recàrrec del 50% de
l´IBI.

També s´inclou una
bonificació del 50% de
la quota de l´IBI per als
habitatges que comptin amb instal·lacions
fotovoltaiques, també
per aquells propietaris
que posin un immoble
per al lloguer social a
través del Servei Local
d´Habitatge, o un descompte del 95% per
aquells immobles on
s´hi desenvolupin activitats
econòmiques
d´especial interès social, cultural, artístic
o de foment de l´ocupació, i que es regularà
a través d´un reglament.
També en la taxa sobre
construccions, s´introdueixen importants rebaixes per la instal·lació
de plaques solars o
punts de càrrega de vehicles elèctrics.
A més de diverses correccions i actualitzacions en el redactat,
s´incorporen
canvis
en les plusvàlues o en
taxes que cerquen una

principals novetats als impostos
i preus públics per l’any vinent
es manté la línia de contenció dels darrers anys
increment del 0,6% a l’ibi (impost de béns
immobles) i a la taxa de recollida de residus
importants bonificacions per les inversions
que fomenten la sostenibilitat i les energies
renovables, com la instal.lació de plaques
solars o punts de càrrega de vehicles elèctrics
reducció del 50% de l’ibi per habitatges amb
instal·lacions fotovoltaiques
reducció del 50% de l’ibi per habitatges que es
posin en règim de lloguer a través del servei
local d’habitatge
95% de bonificació en l’ibi per aquells immobles
que desenvolupin activitats econòmiques i
d’interès social, cultural o de foment de
l’ocupació
recàrrec per aquells immobles que es mantinguin
desocupats més de dos anys
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millor regulació de terrasses, taules i cadires,
així com als quioscos i
parades d´atraccions i
al centre de serveis a
les empreses, que pretenen millorar i incentivar l’activitat econòmica.

En una línia semblant
es va posicionar la CUP.
Jordi Pujol va reclamar
unes ordenances que
afavoreixin la igualtat
i la redistribució de la
riquesa, amb impostos
progressius, que gravin
més a les rendes més
altes. I, com la majoria

de grups de l´oposició,
va posar de manifest la
decepció pel poc temps
que s´ha donat per debatre i discutir les esmenes a les ordenances i els preus públics,
encara que tots van
reconèixer la predisposició del nou regidor
de l’àrea.
El PSC va posar especial èmfasi en la manca
de temps i el poc debat
generat entre el govern
i l’oposició per explicar
la seva abstenció, tot i
que van mostrar-se favorables a moltes de
les revisions presenta-

des al document.
La portaveu, Susanna
Mèrida, sí va demanar
al govern un esforç per
fer major promoció i
difusió entre la ciutadania de les bonificacions
i ajuts que s’ofereixen, especialment les
que tenen relació amb
polítiques d’estalvi energètic.
Del Amor va convidar
els grups a presentar
propostes per tal de
treballar-les al llarg
de l´any i també es va
comprometre a iniciar
converses per incor-

porar criteris de progressivitat fiscal en la
propera revisió d´ordenances.
Des de Junts x Sant Sadurní, Xavi Rodríguez
va reforçar el posicionament del govern en
la revisió de les ordenances, i que persegueix tres objectius
principals: la promoció
d’habitatge social, la
incentivació de l’estalvi
energètic i la sostenibilitat, i la incentivació
de les activitats culturals, històriques i el foment de l´ocupació.
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El portaveu del PP,
Carles Jiménez, va
agrair la bona predisposició de la regidoria, però va reclamar
més ambició i incloure
mesures més agosarades per incentivar
l’emprenedoria i l´activitat econòmica, i per
protegir les famílies.

Rafa Berlanga, portaveu dels Comuns, va
valorar positivament les
bonificacions i mesures
adoptades, però va
lamentar el retard en
estudiar la instauració
d’un model de tarifació
social, més just i progressiu.

inversions 2020
L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia preveu
aquest proper 2020 projectar, iniciar i, en alguns
casos, posar en marxa algunes inversions i projectes destacats. És el cas de la segona fase del
Centre Cultural. Després de la inauguració de la
nova biblioteca, l’any vinent s’iniciaran les obres a
la planta baixa de l’edifici per habilitar la nova Escola d’Adults, que s’espera pugui estar operativa
per l’inici del curs 2020-21, i també el nou Arxiu
Municipal, que donarà l’oportunitat de comptar
amb un espai adequat i condicionat, que permetrà reunir en una única instal.lació tot el material i documentació d’arxiu que en aquests moments es troba repartit en diverses dependències
municipals. En els primers mesos del 2020 també
s’ha d’estrenar el pis tutelat per persones amb
capacitats diverses, un immoble que ha adquirit
l’Ajuntament a una promoció a la zona de Correus.
Una de les inversions llargament reclamades, els
vestidors del camp de futbol, començaran a veure
la llum en el proper exercici, quan es redactarà el
projecte per a la construcció dels vestidors i l’arranjament de diversos espais del camp de futbol
de La Triola, i que comptaran amb un pressupost
que rondarà el milió d’euros. La previsió és que
les obres puguin ser una realitat en la primera part
d’aquest mandat.
L’ampliació del cementiri municipal i la millora del
de Monistrol d’Anoia, la posada en marxa d’una
depuradora a Can Catassús que permeti una
gestió més eficient de les aigües dels agregats rurals, i la urbanització del Passatge Santa Eulàlia,
seran altres projectes que agafaran embranzida
l’any vinent. L’Ajuntament també disposa d’una
important injecció econòmica dels fons europeus
FEDER per remodelar en els propers mesos els
equips i continguts multimèdia del Centre d’Interpretació del Cava.

Obra social La Caixa fa una donació de 6.000 euros
destinats a adquirir el mobiliari del nou pis tutelat
És un pis per a 8 persones amb necessitats especials
i es preveu que comenci a funcionar l’any vinent
L’alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas, acompanyat per la regidora
d’Acció Social, Meritxell Borràs va rebre recentment la directora de l’oficina
de Caixabank de Sant Sadurní, Glòria Pausas i al director d’àrea negociat de
l’Alt Penedès, Marc Palau, en representació de la Fundació bancària Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa ha fet una donació de 6.000
euros destinats a la compra del mobiliari del nou pis tutelat ubicat al carrer
Vilafranca, al costat de l’edifici de Correus. La intenció és que l’any vinent es
pugui estrenar aquest habitatge 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 propietat municipal 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 disposa
de amb quatre habitacions dobles i tindrà capacitat per a fins a 8 residents.
Les places es gestionaran de manera concertada amb el cofinançament de la
Generalitat de Catalunya.
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la taxa de recollida de
la brossa és cara ?
Sant Sadurní d’Anoia és el tercer
municipi de la comarca amb la taxa
de recollida de residus més baixa
(114,22€ - any 2020).

MEDI AMBIENT
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En els darrers anys els successius
governs de l’Ajuntament han mantingut una política clara de contenció i
fins i tot de congelació a l’hora de revisar els impostos i taxes municipals.
La darrera modificació d’ordenances
només ha introduït una revisió de
l’IPC (0,6%) per al 2020 a la taxa de
brosses - també l’IBI puja un 0,6%,
que suposarà un petit increment de
70 cèntims en comparació amb el
rebut d’aquest any. Un altre dels elements que ha convidat a contenir
el rebut dels veïns ha estat la recollida selectiva, que permet recuperar
o ingressar diners gràcies als bons
resultats obtinguts en reciclatge i a
la venda de les fraccions de residus
correctament separades (envasos,

paper i cartró, orgànica…), i que han
permès ajustar la factura del servei.
L’any 2015 els ingressos provinents
de la venda de les fraccions que es
poden recuperar suposaven gairebé
220 mil euros per l’Ajuntament, que
van permetre compensar fins a una
cinquena part dels costos del servei.
L’any 2019 els diners obtinguts del
retorn per les fraccions augmenta i
se situarà al voltant dels 239.000
euros, però la cobertura sobre el
cost total del servei es reduirà fins
el 17% del total del pressupost. La
raó d’aquesta caiguda es troba en
els costos de la recollida, que han
experimentat en els darrers anys un
augment exponencial com a conseqüència de l’augment del cànon
del rebuig i dels costos de la brossa que no es recicla i s’ha d’enviar
als dipòsits de gestió o bé a plantes
d’incineració.

Taxa de recollida de residus als municipis
de l’Alt Penedès (any 2019)
Sant Cugat Sesgarrigues
106.80 €
Olesa de Bonesvalls
111.00 €
Sant Sadurní d’Anoia
113.54 €
Sant Pere de Riudebitlles
115.00 €
Mediona			117.00 €
Sant Quintí de Mediona
125.00 €
Torrelles de Foix		
130.40 €
Avinyonet del Penedès
135.00 €
Pacs del Penedès		
137.00 €
Sta. Margarida i els Monjos 137.69 €
Granada, la		
140.04 €
Puigdàlber		
141.36 €
Vilafranca del Penedès
143.08 €
Olèrdola			145.11 €
Sant Martí Sarroca		
160.00 €
Torrelavit		
160.00 €
Santa Fe del Penedès
162.44 €
Sant Llorenç d’Hortons
165.00 €
Cabanyes, les		
166.00 €
Pla del Penedès, el		
167.16 €
Subirats			167.50 €
Font-rubí			169.04 €
Gelida			169.30 €
Castellet i la Gornal
175.75 €
Castellví de la Marca
186.74 €
Pontons			188.30 €
Vilobí del Penedès		
190.00 €

> La factura anual del servei de recollida de
residus, sumant els costos directes i indirectes,
és de 1.330.000 milions d’euros.
> En els darrers quatre anys, el cost de gestió
dels residus s’ha incrementat en uns 175.000
euros anuals.
> Cada sadurninenc genera cada any més de 325
quilos de brossa. AIXÍ, Una família formada per
4 membres GENERA ANUALMENT, DE MITJANA, 1.300
quilos de residus.
> Una quarta part del que paga cada família
en concepte de taxa, més de 28 euros, se’n va
directament a pagar els costos d’enviar
la fracció de rebuig als dipòsits de gestió

Quina part del servei de recollida
es paga amb la taxa de residus?
Taxa de residus domèstics 2020

114,22€
Ingressos totals en concepte de taxa

850.000 €
el 63,4% del cost del servei
Ingressos en concepte de venda i retorn
residus reciclables
(envasos, orgànica, paper...)

238.000 €		
el 17,8% del cost del servei
com es cobreix la resta dels servei (19,8%) ?
amb ingressos procedents d’altres impostos

Quina hauria de ser la taxa per cobrir
el 100% del servei:

147,8 €
un 30% més que la taxa actual

CASA DE LA VILA Desembre 2019														
											

El rebuig: una
brossa molt cara,
i cada vegada més

Evolució del Cànon sobre el rebuig a dipòsits de gestió
en euros, el que es grava per cada tona de
rebuig que no es pot reciclar i es transporta
a abocadors i dipòsits de gestió

72 €

47,1 €
41,3 €
35,6 €
30 €
24,5 €
15,8 €
12,4 €
2013

any
2014

2016

2017

2018

2019

2020

2024
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L’any 2004 es va implantar a Catalunya el cànon
del rebuig, una mesura que va esperonar a molts
municipis a iniciar la implantació de sistemes de
recollida selectiva. Aquest impost que grava cada
tona de rebuig s’ha disparat en els darrers anys,
un augment que castiga contundentment aquelles
localitats que encara es resisteixen a implantar
mesures dràstiques i models que afavoreixin la
separació, però que també ataca de ple als residus municipals que no se separen i, per tant, no
es reciclen. L’any 2014 el cànon s’establia en 15,8
€ per tona transportada a dipòsit, el 2017 ja se
situava en els 30 euros i aquest 2019 s’eleva als
41,3 euros. Pel 2020, la previsió és que s’enfili
per sobre dels 47 euros i l’Agència Catalana de
Residus ja ha advertit que l’any 2024 se situarà
en els 72 euros. Un augment de més del 400%
en deu anys. Aquesta quantitat, sumada als costos
del servei, situen actualment el cost de cada tona
de rebuig al voltant dels 120 euros. Depenent de
la zona i dels acords, cada municipi porta el rebuig bé a dipòsits controlats de gestió de residus
o a plantes d’incineració - Sant Sadurní ho envia a
abocador controlat.
Sant Sadurní recicla correctament el 75% dels
seus residus domèstics. El 25% restant, és rebuig.
Així, l’any passat va generar “només”, gràcies als
notables resultats de recollida selectiva, 1.364
tones de rebuig. La factura de tota aquesta part
de la gestió del rebuig i el tractament dels residus
se situarà al 2019 molt a prop dels 250.000 euros. Enguany aquest cost ja superarà el que s’obté pel retorn de les fraccions reciclables, i aquest
desequilibri augmentarà en el futur.
Al 2015 l’Ajuntament de Sant Sadurní cobria més
d’un 93% del cost total del servei de recollida de
residus amb la suma de la taxa que paguen els
contribuents i dels ingressos pel retorn. Aquest
darrer exercici aquesta cobertura arribarà amb
molta dificultat al 81%. L’aportació que caldrà fer
per equilibrar el pressupost, uns 260 mil euros, es
compensarà amb ingressos municipals procedents
d’altres impostos. La situació que se’ns dibuixa al
voltant de la gestió dels residus ha d’anar indefectiblement en direcció a models més sostenibles,
de reducció del rebuig i en general dels residus
que produïm. Principalment per raons mediambientals i de sostenibilitat del nostre planeta però,
amb els números a la mà, també pel que implica
per la nostra butxaca. El canvi passa necessàriament per millorar els hàbits de consum i seguir
insistint en la necessitat de fer una acurada separació de les fraccions, per continuar recuperant
aquelles matèries que es poden reciclar i controlar
que la factura del rebuig no es dispari més del
que ja és inevitable. Reciclar o reciclar, aquesta és
la qüestió.
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Una banda arriba
a l’escola La Pau
Un grup de trompetes, trombons, saxos i clarinets s’ha sumat aquest curs a la
família de l’escola La Pau. Enguany ha arrencat al centre escolar sadurninenc
el projecte “Viu la música”, una iniciativa que va néixer des de la direcció de
l’Escola de música municipal i que beu d’altres exemples que des de fa molt
de temps s’impulsen a d’altres escoles de Catalunya i que introdueix, dins
l’horari lectiu, l’educació musical instrumental. L’escola La Pau de seguida va
voler adheriri-s’hi i s’espera que pugui implementar-se aviat a d’altres escoles
del municipi.
Aquest curs ha arrencat amb la participació dels grups de 3r de primària,
però el desig és poder consolidar-lo en els cursos següents donant-li continuïtat, com a mínim, fins a quart, per tal que els alumnes consolidin coneixements i desenvolupin les habilitats amb l’instrument.
Cada setmana es desdobla l’alumnat durant les classes de l’assignatura de
música i els mestres compten amb el suport d’un professor de l’escola municipal de música. Jordi Serrano, professor de trompeta, trombó i banda, que
treballa durant aquella franja horària amb els alumnes, per grups, en una
sessions molt pràctiques i de contacte directe amb els instruments. L’escola
ha adquirit aquests instruments, de la família de vent-metall i vent-fusta, i rep
una aportació de l’AMPA i també de l’Ajuntament de Sant Sadurní. No hi ha
instruments per a tothom, però sí que cada alumne disposa de la seva pròpia
embocadura per tocar-lo.
A banda d’afavorir el treball cooperatiu, la cultura de l’esforç i la cohesió
de grup, a banda d’altres objectius pedagògics i artístics, aquesta activitat
resulta una fantàstica empenta per potenciar l’educació musical des de ben
petits, i que es desenvolupa en un espai i context molt afavoridor com és
l’escola. El projecte pot servir també per desvetllar inquietuds musicals i
artístiques en els alumnes, i un primer pas per a impulsar projectes musicals
més ambiciosos.

Educació musical instrumental a les escoles
A Catalunya des de fa diversos anys s’han
impulsat diverses iniciatives d’integració de
l’educació musical instrumental a les escoles
de primària i secundària. Exemples són “Orquesta para la integración”, que realitza la
tasca a Nou Barris, al CEIP de la Concepció de
Barcelona, i que impulsa des del 1991, dins
l’horari escolar, projectes que deriven en bigbands. L’escola Contrapunt també va arrencar
el projecte UiUi (un infant, un instrument) el
curs 2012-13. Hi ha més d’una vintena d’escoles de primària i secundària que desenvolupen el projecte sota la xarxa “Un infant,
un instrument”. En aquest marc neix “Viu la
música” que s’inicia a Sant Sadurní d’Anoia.
Cal entendre i reconèixer les pràctiques artístiques col·laboratives com un element clau
que, d’una banda, ens ajuda a comprendre
l’art i els seus processos i, de l’altra, genera
sinergies que ajuden al canvi i a la cohesió
social.
La formació de qualsevol conjunt instrumental
dins el sistema educatiu obligatori representa
una clara aposta per democratitzar l’accés a
la pràctica artística i per fomentar la barreja
en activitats de tipus social i cultural de ciutadans amb bagatge i experiències diverses.
I desenvolupar aquesta activitat dins l’horari escolar significa universalitzar-la, entendre
que la pràctica artística i l’educació estètica
formen part dels drets de tots els ciutadans,
contribueixen al desenvolupament de les persones en un medi social, alhora que les orienten cap a l’esforç personal.
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10 ANYS D’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA

L’any 2009 es va posar en marxa aquest projecte
impulsat per l’ajuntament i que agafava el relleu
a diverses iniciatives privades. actualment
l’escola compta amb més de 300 alumnes

O quan ens vam embolicar en el multitudinari concert de celebració dels 25 anys
de l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) on ens vam trobar entre
5.500 músics com nosaltres d’un munt
d’altres escoles.

Ja fa 10 anys que ens hi varem posar, amb
un munt d’il·lusions i no menys incerteses, però amb una idea clara, encomanar
l’amor per la música que tots teníem, als
veïns i veïnes de Sant Sadurní.
El temps ens ha anat donant experiència i
la seguretat necessària per entomar nous
reptes i implicar així cada cop més tipologies diferents d’usuaris. Ara podem dir
que l’EMM està pensada per a persones
d’entre 0 i 100 anys (o més?).
Ha estat un llarg camí ple d’aventures,
hem anat a Itàlia d’intercanvi amb la ciutat agermanada de Bastia Umbria, hem

vestit amb música un munt d’actes de la
nostra vila, actes petits o grans, solemnes
o entranyables i tendres.
Així, per exemple, ens hem acostumat a
visitar als nostres grans a la Casa dels
Avis cada Nadal i en d’altres ocasions
destacades del calendari. També portem
la música als nadons de les escoles bressol municipals. Hem donat ritme al Shopping day, hem acompanyat la poesia dels
autors locals del Tast de paraules o de
tants i tants altres actes socials, culturals
i artístics com ens ha estat possible. Cada
any fem un munt de sortides a d’altres
poblacions per anar a trobades d’instru-
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ments que els alumnes viuen amb una
gran il·lusió. Ens hem embolicat en projectes tan complicats com bonics, com va
ser la nostra experiència en l’Orquestra
Integrada i que, amb l’ajut de Benestar
social i d’Arttransforma vam fer un magnífic concert a Can Codorniu i que va ser
el punt de partida del Taller d’Altres capacitats «Tots fem música» que fem des
de llavors i esperem que per molts anys.

Seria massa llarg entrar en detall en totes
les participacions i organització d’actes
en què hem participat però si d’algun
en podem estar especialment orgulloses
és la Marató de pianos que any rere any
s’ha convertit en una jornada important i
esperada per molts dels estudiants de piano de la zona. Puc dir, en nom del Claustre de professors i professores de l’escola
de música, que tot ho hem fet sobretot
per el nostre immens amor per la música i
per la consciència que tenim que aquesta
és un tesor que pot ajudar a tothom a ser
més feliç i per què no, a ser més humà.

Jeannette Porter Directora de l’EMM

JORNADA EN FAMÍLIA PER REPENSAR EL PATI DE L’ESCOLA LA PAU
Aquesta tardor l’Escola La Pau, en
col·laboració amb l’AMPA, va dur a terme
una Jornada en Família, en què va convidar a pares i nens a treballar plegats per
tal de construir noves propostes lúdiques
pel pati dels petits i petites.
Va ser un matí molt productiu i emotiu on
famílies, infants i mestres van col.laborar
conjuntament per crear un espai educatiu
i de creixement amb noves dinàmiques
motivadores per a l’alumnat. L’AMPA
va oferir un esmorzar a tots els participants. A banda dels nous jocs i propostes desenvolupades en aquesta iniciativa,
també en els propers mesos l’Ajuntament
inclourà el pati de l’escola en el programa
de renovació i millora dels parcs infantils de l’espai públic, instal.lant-hi nous
gronxadors i altres mòduls lúdics.
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El Cavatast manté la bona
nota de satisfacció de
públic i organització
Sant Sadurní d’Anoia ha celebrat una nova edició del Cavatast, la mostra de
caves i gastronomia referent del sector a Catalunya. En la seva 23a edició,
la mostra ha acollit milers de visitants que, atrets per la passió pel cava i la
gastronomia d’alta qualitat, han acudit al municipi per gaudir de l’escumós
a la seva capital. Les opinions recollides entre els assistents, organitzadors i
expositors són excel·lents, un fet que consolida l’èxit de la mostra una edició
més. Enguany, els visitants han pogut descobrir una gran varietat de sabors
gràcies als 34 expositors que han participat al Cavatast 2019, 26 d’ells
representant els caves de la DO Cava i 8 pel que fa a la gastronomia local,
d’entre els quals hi ha hagut 4 restaurants, 2 pastisseries, 1 xarcuteria i 1
xocolateria. Pel que fa a les activitats programades, s’han desenvolupat amb
un èxit de participació i, durant el cap de setmana, l’afluència d’assistents ha
estat constant.
Segons les dades de l’empresa d’opinió pública The Whatsons, que ha recollit
les valoracions del públic enquestat, el Cavatast 2019 ha obtingut una puntuació de 9 sobre 10 punts, amb un índex de recomanació molt elevat. Entre
els aspectes més ben valorats destaquen la unificació del preu dels tiquets
de cava i gastronomia, la venda de tiquets amb TPV automàtic i l’ampliació i
millora dels espais de degustació. Totes aquestes iniciatives formen part de
les novetats de la 23a edició.
Enguany, les dades mostren que la procedència dels visitants correspon, majoritàriament, a la província de Barcelona, una tendència que es manté a
l’alça any rere any, així com la presència del públic internacional. Tot i això,
els visitants de Sant Sadurní d’Anoia representen el 25% del total i destaca
la recuperació dels assistents de la resta de la comarca de l’Alt Penedès, que
havia disminuït més d’un 5% respecte l’edició anterior. Pel que fa al perfil
del visitant del Cavatast 2019 continua sent majoritàriament femení, amb
un 57% de dones i un 47% d’homes, corresponents a les edats d’entre 45
i 54 anys. Tot i això, l’índex de públic menor de 30 anys es manté a l’alça.
Enguany la intenció de despesa dels visitants s’ha mantingut, en termes generals, situant-se al voltant dels 60€ per persona. Un any més, el Cavatast ha
distingit l’elevat compromís i l’entrega dels expositors amb la difícil tasca
d’escollir l’estand més ben guarnit. En aquesta edició, el celler Molí Parellada
s’ha endut el primer guardó, seguit del celler Agustí Torelló Mata i el celler
Pere Ventura en tercera posició. L’organització ha constatat l’èxit d’aquesta
edició i la seva aposta per la innovació i el compromís per millorar i seguir
creixent per tal de continuar oferint a visitants i expositors una experiència
de la més alta qualitat.

el vicepresident del govern
PERE ARAGONÈS, a la
inauguració de la mostra

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia
i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, va ser
l’encarregat d’inaugurar la 23a edició de la mostra
sadurninenca. En el seu discurs va apel.lar a la
unitat i la defensa del sector. “Des dels productors
de raïm fins als comercialitzadors, darrere d’aquest
bonic paisatge, hi ha l’esforç de més de 6.500
productors que elaboren el raïm i 224 cellers que
treballen a la terra del cava com és Sant Sadurní
d’Anoia”.
També va expressar el compromís del Govern en
treballar per preus justos pel raïm i per un país
que “sigui capaç de generar oportunitats perquè el
sector del cava pugui continuar innovant, obrir-se
a nous mercats i donar continuïtat a aquest sector
de prestigi al Penedès”. Al llarg del cap de setmana del Cavatast, van visitar la vila d’altres representants polítics comarcals i del Parlament, com
la diputada Laura Borràs, així com una delegació
dels governs dels pobles agermanats de Cañete
La Real i Zegama, entre d’altres.
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El cava no hi pot faltar a la taula de tot àpat nadalenc. El Cava Market és l’excusa perfecta per
visitar Sant Sadurní, gaudir del temps lliure i comprar el cava i delicadeses gastronòmiques per les
festes, per compartir a taula amb la família i els
nostres amics. La 3a edició del Cava Market de
Nadal comptarà amb una àmplia oferta de caves
i productes gastronòmics de la Capital del Cava
per comprar i tastar directament de la mà dels
seus elaboradors. Una vintena d’expositors entre cellers i representants de la gastronomia local promocionaran els seus productes de primera
qualitat a l’aire lliure, al centre de Sant Sadurní,
una iniciativa de la regidoria de Turisme i Comerç
del municipi, encapçalada pel regidor Ton Amat, i
amb l’objectiu de potenciar la venda directa pels
mateixos productors i sense intermediaris.

El Penedès Secret
a Sant Sadurní
Fins al 5 de gener es podrà visitar al CIC Fassina
l’exposició ‘Penedès Secret no ho diguis a ningú’,
que presenta 10 secrets del Penedès, dins de la
campanya de màrqueting que el Consorci de Promoció Turística del Penedès va presentar fa uns
mesos. L’exposició descobrirà al visitant curiositats i anècdotes del territori en un entorn singular
del Penedès Amb l’objectiu de seduir al visitant i
fer que els penedesencs i penedesenques siguin
els amfitrions de la destinació, durant l’exposició,
els visitants podran dipositar en una bústia els
seus secrets, que seran entregats al Consorci de
promoció turística del Penedès i, potser, esdevinguin en un futur un nou secret a compartir pel
Penedès.
CIC Fassina c. Hospital, 23. Horari: de dimarts a
divendres, de 9.15 a 14.45 h i de 16 a 18.30 h,
dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, i diumenges i festius de 10 a 14 h. Preu: Gratuït
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Les Fires pels Avis, la participació dels balls i grups de cultura popular al final del
pregó, l’estrena de nous balls a la Festa de la Fil·loxera o el canvi del recorregut de la
Fil.loxera infantil van ser algunes de les novetats d’aquesta edició de les Fires 2019.
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

La sentència del procés de l’1-0

La Comissió de Barris va ser l’escollida enguany per pronunciar
el Manifest amb motiu de l’11 de setembre. Els actes festius
de la Diada Nacional van cloure, com és tradicional, amb un
concert d’havaneres i rom cremat.

Sant Sadurní no va ser aliè a les mostres de rebuig a la sentència del procés de l’1 d’Octubre viscudes a tot el territori durant
aquesta tardor. A banda de manifestacions i actes de protesta, la
vila va ser una parada destacada en els recorreguts de les Marxes
per la Llibertat que, sortint des de diversos punts de Catalunya,
van culminar el 18 d’octubre a Barcelona.

FESTA MAJOR
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Rabassa morta, d’Elena Olesa,
guanya la 5a edició del Premi de
novel·la curta Celler de Lletres
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CLUB DE LECTURA
PETITS CLÀSSICS
La sadurninenca Elena Olesa s’ha endut la cinquena edició del premi de
novel·la curta Celler de Lletres amb la seva obra “Rabassa morta”. El veredicte del jurat es va donar a conèixer en un acte celebrat a la sala d’actes del
Centre Cultural. El certamen, que organitza la regidoria de Cultura i la biblioteca municipal, va néixer amb la voluntat de fomentar la creació de literatura
al voltant del món vitivinícola. El premi està dotat amb 500 euros i un lot de
produtes locals, 25 exemplars, a més de la publicació del llibre, que enguany
anirà a càrrec d’Edicions Saldonar. En aquesta ocasió s’hi van presentar un
total de sis treballs.
La guanyadora va reconéixer que la motivació d’escriure la novel.la va sorgir precisament en un dels actes de lliurament d’aquest premi, com a repte
personal i familiar. Sílvia Romero, en representació del jurat, va destacar que
l’obra fa una bona construcció i integració de la temàtica del sector del vi i el
cava, així com d’elements històrics de la pagesia i l’agricultura a Catalunya en
un relat que se situa entre la segona meitat del segle XIX i principis del segle
XX. El llibre es publicarà durant el primer trimestre del 2020 i es presentarà
també a la biblioteca.
Tant la regidora de Cultura, Marta Castellví, com la directora de la Biblioteca,
Glòria Bricollé, i l’alcalde, Josep Maria Ribas, que va ser l’encarregat de lliurar
el premi i cloure l’acte, van remarcar l’aposta de l’Ajuntament per aquesta
iniciativa i es van felicitar per haver acumulat ja cinc edicions i garantir la seva
continuïtat. L’anunci de la guanyadora del premi Celler de Lletres donava
el tret de sortida a un programa d’actes i activitats que es van dur a terme
a l’octubre sota el paraigües de la iniciativa Biblioteques amb DO i que en
aquesta edició compta amb el suport de caves Fonpinet.

Des del 2016 la biblioteca organitza un club de
lectura infantil especialitzat en literatura universal
adaptada als nens i nenes, amb l’objectiu de crear
un espai de promoció de la lectura on els infants
puguin compartir el que llegeixen d’una manera
divertida.
Es tracta d’unes trobades quinzenals per a infants
que comencen el club quan estan cursant 4t de
primària i fan tot un recorregut literari durant tres
anys, fins que finalitzen l’educació primària a 6è.
Durant aquest trajecte es troben cada dues setmanes els dijous a la tarda i comenten els llibres
que comenten els llibres que llegeixen a casa,
cosa que poden fer sols o bé amb la família. Després, quan assisteixen a la tertúlia a la biblioteca,
comenten els aspectes que més els han agradat,
els que els han sorprès, o qualsevol detall que vulguin compartir amb els altres companys del Club.
Aquestes tertúlies estan moderades per la Núria
Talavera, filòloga i mestra, que actua com a conductora, facilitant el diàleg i la interacció entre els
nens i nenes lectors. Durant aquests clubs s’han
llegit llibres com Les aventures de Tom Sawyer de
Mark Twain, Frankenstein de Mary Shelley, Conte
de Nadal i Oliver Twist de Charles Dickens, Platero
y yo de Juan Ramon Jiménez, El llibre de la jungla
de Rudyard Kipling i El Gegant egoista d’Oscar
Wilde. Actualment ha començat la segona promoció del Club Petits Clàssics, amb nenes i nens lectors nascuts l’any 2010.

CENTRE D’INTERÈS A LA BIBLIOTECA
A la nova biblioteca que es va inaugurar
el 2017 es van crear a la sala d’adults
unes seccions noves, destinades a
potenciar, donar visibilitat i facilitar
l’accés físic a tota una sèrie de llibres
mitjançant l’agrupació de diferents
temàtiques, que habitualment estan
disperses segon la classificació tradicional de la biblioteca. Es tracta dels
centres d’interès de Món laboral (amb
llibres sobre la cerca de feina, temaris

d’oposicions, elaboració del currículum,
organització empresarial, recursos humans, publicitat i màrqueting), Fet a mà
(amb llibres sobre manualitats, decoració, pintura, labors...), Turisme (amb
guies de viatge, mapes excursionistes
i narrativa de viatgers), Sant Sadurní i
Alt Penedès (amb llibres sobre la nostra vila i la comarca), l’espai d’Autoaprenentatge de català (amb diccionaris,
gramàtiques, manuals, llibres de classe

i exercicis dels cursos de llengua catalana, etc.) i el fons especialitzat de Viticultura i Enologia.
Aquests centres d’interès compten no
només amb llibres sinó amb revistes,
dossiers i audiovisuals, tot disponible
per tal que es pugui agafar en préstec
amb el carnet de la biblioteca.
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CONCURS
DE LECTURA
PUJA AL TREN

El concurs, destinat als nois i noies de
4t de primària a 1r d’ESO, vol fomentar
actituds positives a l’entorn de la lectura
en la franja d’edat on les biblioteques
detecten que davallen els hàbits lectors.
El joc lector començarà el dia 9 de
desembre i finalitzarà el 6 de juny del
2020. Cada participant rebrà un mapa
literari que l’acompanyarà al llarg de tot
el període esmentat. En aquest mapa
trobarà 5 línies de tren que els portarà a
un viatge diferent en funció de la temàtica escollida: humor, aventures, experiències, terror i clàssics. Cada línia tindrà
diverses parades i cada parada proposarà el títol d’un llibre. Els bibliotecaris
han elaborat una tria molt acurada de
les lectures per tal que siguin engrescadores per al públic a qui van dirigides.
Els participants només hauran de seleccionar la lectura que més els agradi,
agafar el llibre en préstec a la seva biblioteca referent i gaudir de la seva lectura.
Un cop llegits un mínim de tres llibres
del mapa, i demostrada la seva lectura a
partir de les preguntes formulades pels
bibliotecaris, els concursants rebran un
diploma viatger i entraran en el sorteig
d’un premi literari.

17

L’Índex torna als
centres de secundària
El Servei de Joventut de
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, amb la
col·laboració dels centres
d´educació
secundària,
ha engegat de nou des
del passat mes d’octubre
i durant tot el curs escolar, el projecte l’Índex als
IES d´informació i dinamització. Aquesta iniciativa
s’estructura en dos àmbits
d’intervenció: informatiu i
de dinamització. Per tant,
respon a un doble objectiu
de promoure la informació
i la dinamització i la participació dels joves estudiants del municipi, dins i
fora dels centres educatius.
Dues persones de l’equip
municipal de Joventut de
l’Índex es desplacen quinzenalment als quatre centres de secundària que
hi ha a la vila. Els joves
poden consultar tota la in-

formació que arriba a l’Índex procedent de les entitats esportives, lúdiques
i culturals del municipi.
També es faran campanyes
informatives específiques
ies treballarà amb activitats puntuals diverses
qüestions que afecten i interessen els joves: estudis,
oci i lleure, salut, mobilitat
internacional, etc.
Algunes de les activitats
previstes són: Passaclasses; Taller “No estudiïs
més, estudia millor” (1er
i 2n d’Eso); Taller “Que
no només estudiï més
sinó millor” (especial per
als pares i mares de secundària); Tallers d’autoconeixement per facilitar
la presa de decisions en
la tria de l’itinerari formatiu postobligatori (3er
d’ESO); Xerrades “I després de l’Eso, què?” (3er i
4rt d’Eso); Assessoria indi-

ACTUALITAT

Les biblioteques de l’Alt Penedès i el
Garraf engeguen la quarta edició del
concurs de lectura Puja al tren! Degut
al gran èxit de participació de la darrera edició les biblioteques públiques de
les dues comarques tornen a omplir les
seves sales de llibres-estació que formen
les línies lectores que més entusiasmen
els joves: terror, humor, experiències,
aventures i clàssics.

vidualitzada “I després de
l’Eso..” (obert a tothom);
Xerrades sobre Prevenció
en el Consum d’Alcohol i
altres drogues; Activitats
al pati.
Enguany també es durà a
terme el Projecte “Sóc Corresponsal”, que consisteix
en apropar la informació
a l’alumnat mitjançant la
figura dels representants de classe, perquè la
facin arribar a la resta de
companys. Alhora, poden
recollir dubtes, suggeriments i propostes dels
altres joves i fer-ho saber
a les dinamitzadores. Els
corresponsals esdevenen
joves estudiants que fan
de nexe entre les dinamitzadores i els companys/es de classe.
Com cada any es farà una
trobada de tots els i les
corresponsals dels quatre
centres de Sant Sadurní.
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ADEMA, l’AMPA i l’Escola Vedruna,
amb el suport de l’ADF Sant
Sadurní i la regidoria de Medi
Ambient i Sostenibilitat han
promogut i executat
aquesta iniciativa

EDUCACIO-SOSTENIBILITAT
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Premi per al projecte El
bosc i l’hort de les escoles

Cinquena edició del
Concurs: Idees
innovadores pel Canvi
Climàtic i viticultura
al Penedès

El projecte ‘El Bosc i l´Hort de les Escoles’, promogut per ADEMA (Associació per la Defensa del Medi Ambient) i que fins ara ha estat executat per l’AMPA i l´escola Vedruna
Sant Sadurní i l’ADF (Agrupació de Defensa Forestal) amb la col·laboració de la regidoria
de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Sant Sadurní i la participació també
d´altres escoles de la Vila, va recollir fa unes setmanes el premi Torres & Earth 2019 al
voluntariat. A l’acte de lliurament de premis hi va prendre part el regidor de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Sant Sadurní, Carles del Amor. Encara que els premis Torres & Earth,
impulsats per Bodegues Miguel Torres SA, ja fa 3 anys que premien a empreses que treballen per reduir el CO2 i a la mitigació del canvi climàtic aquest any, i per primera vegada,
la família Torres ha volgut obrir aquesta convocatòria a les entitats mediambientals sense
afany de lucre i a l´àmbit del voluntariat, per incentivar la recerca i l’execució de projectes.
La convocatòria estava oberta a totes les entitats mediambientals de Catalunya i se n’hi
van presentar un catorze. El Jurat del Premi Torres & Earth, format per Tomàs Molina (meteoròleg), Javier Marin (Catedràtic de Geografia de la UB), Narcís Prat (catedràtic d’ecologia
de la UB), Ricard Vizcarro (president del col·legi d’ambientòlegs de Catalunya i llicenciat
en ambientals per la UAB), Núria Codina(ambientòloga) i tres membres més del Secretariat
d´ADF, va atorgar el 2n premi de 1.500 euros al projecte del Bosc i l´Hort de les Escoles,
uns diners que s’invertiran en el mateix projecte. Miguel Torres i Tomàs Molina van lliurar
el premi a Xavier Xortó, president de l’ADF Sant Sadurní i també president de l’AMPA
Vedruna, i al Regidor de Medi Ambient de l´Ajuntament de Sant Sadurní, Carles del Amor.

La regidoria de Medi Ambient i Sostenibiltat de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i l’Escola de Viticultura
i Enologia Mercè Rossell i Domènech,
amb la col·laboració de la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
i de laDiputació de Barcelona, convoquen la Cinquena edició del ‘Concurs
Idees Innovadores pel Canvi climàtic
i viticultura al Penedès. Models energètics per aturar el canvi climàtic’,
amb l’objectiu de promoure la cultura de la sostenibilitat, la innovació i
la participació entre els estudiants
d’Educació Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat, alhora que aproximar els joves al repte ambiental del
canvi climàtic i la seva vinculació amb
l’activitat vitivinícola tan rellevant a la
comarca del Penedès.

Fa escasses setmanes, també la Diputació de Barcelona va guardonar la Federació d’ADF
del Penedès-Garraf per aquest projecte, als Premis per la Prevenció d’Incendis Forestals
2019 celebrat a Sant Andreu de la Barca.

Enguany aquest concurs requereix
treballar en equips de màxim 3
alumnes els quals hauran d’estar
supervisats per un professor. Els
estudiants presentaran treballs amb
idees innovadores per fer front a la
petjada ecològica associada al canvi
climàtic en relació al sector vitivinícola en alguna fase del seu clicle de
vida (des del moment de la primera
llaurada fins a la venda al consumidor final). La data límit per a rebre les
propostes és el divendres 3 de març
de 2020.

EL PROJECTE
Es tracta d’un projecte que va molt més enllà de la restauració i millora mediambiental per
mitjà d’un servei a la comunitat per part dels alumnes, ja que també es tracta d’un projecte educatiu fora de les aules, amb una nova filosofia d´aprenentatge, per desenvolupar
competències, aprendre coneixements i valors en plena natura a l´aire lliure. Durant el curs
passat s’ha posat en marxa un hort escolar per part de l´escola Vedruna, s’han dut a terme
una gran plantada d’arbres amb la Fundació Plant for The Planet en un bosc arrasat pel
foc i s’ha fet altres plantades d’alzines amb alumnes de les escoles Intermunicipal i Sant
Josep, que després s´han anat regant i cuidant.
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ERC repeteix com a
força més votada
a Sant Sadurní
Participació del 77,65%, gairebé cinc punts
menys que a les eleccions GENERALS d’abril
ERC-Sobiranistes va ser la força més votada al municipi, tal i
com va obtenir en els anteriors comicis del 28 d’abril, en una
jornada d’Eleccions Generals del 10 de novembre que registraria una participació del 77,64%, gairebé cinc punts menys que
sis mesos abans.
El repartiment de vots i percentatges es mantindria al municipi
molt semblant en relació les eleccions de la primavera. ERC obtenia 2.165 suports i el 29,54% del percentatge de vot, menys
que al 28A, així com el PSC, que repetiria com a segona força
baixant als 1.320 vots i el 18%. Sí milloraria en percentatge i
fins i tot en vots Junts x Catalunya, amb 1.275 vots i el 17,4%,
i la quarta posició seria per En Comú Podem.
Cal subratllar també els resultats de la CUP, que es presentava
per primera vegada a les Generals i que sumava prop del 9%
dels vots a la vila, i també sensible la pujada del PP i la ultradreta VOX, gràcies al trasvàs de vots de Ciutadans, que replicava
també a Sant Sadurní la davallada viscuda arreu.
La jornada va ser molt tranquil.la i es desenvoluparia amb total
normalitat, tot i que es va accentuar la presència d’agents de la
Policia Local i els Mossos d’Esquadra als accessos dels col·legis
electorals durant tot el dia, una imatge atípica en relació a la
fotografia habitual de les tradicionals cites electorals.
ERC va ser la força més votada a totes les meses electorals del
municipi, a excepció de dues de les meses del Centre Vilarnau,
on ho va ser el PSC.

ELECCIONS GENERALS 10-N 2019 - SANT SADURNÍ
Participació: 7.352 77,64%
Abstenció: 2.117 22,36%
Vots nuls: 29 0,33%
Vots en blanc: 39 0,53%
resultats
ERC-Sobiranistes
2.165 vots
29,54%
PSC			1.320 		18,01%
Junts x Catalunya
1275 		
17,40%
En Comú Podem 		
1000 		
13,65%
CUP 			
649 		
8,86%
PP 			
296 		
4,04%
Vox 			
276 		
3,77%
Ciutadans 		
190 		
2,59%
ELECCIONS GENERALS 28 abril 2019 - SANT SADURNÍ
Participació 7.807 vots (82,59%)
Abstenció 1.646 vots (17,41%)
Vots nuls 31 (0,40%)
Vots en blanc 21 (0,27%)
Resultats
ERC Sobiranistes		
2.540 vots
32,66%
PSC			1.587		20,41%
Junts x Catalunya
1.223		
15,73%
En Comú Podem		
1.171		
15,06%
Ciutadans		
477		
6,13%
Front Republicà		
268		
3,45%
PP			
217		
2,79%
VOX			
171		
2,20%

													 CASA DE LA VILA Desembre 2019		
																	
							

s’estrena un nou espai
de diàleg i participació
entre la ciutadania i
l’Ajuntament

PARTICIPACIÓ
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“PARLEM AMB L’ALCALDE” VOL SER UN ESPAI DE TROBADA AMB
VEÏNS I ENTITATS PER ACOSTAR L’AJUNTAMENT A LA CIUTADANIA
I RECOLLIR PROPOSTES DE MILLORA

A finals de novembre es va estrenar un nou espai
de participació ciutadana, “Parlem amb l’alcalde”,
una trobada periòdica en què l’Ajuntament convidarà una quinzena de veïns i representants del
teixit social i associatiu per tal de conversar amb
l’alcalde de la vila i abordar assumptes i qüestions
relacionades amb el municipi.
Aquest espai, que es vol convocar bimensualment, servirà per donar a conèixer a la ciutadania
els principals projectes o iniciatives amb els que
està treballant l’Ajuntament i fomentar així un major coneixement de la gestió pública i una corresponsabilitat ciutadana amb l’acció de l’Administració local. El principal objectiu és copsar l’opinió
i la valoració dels ciutadans i també recollir les
demandes i suggeriments que puguin plantejar
per tal de construir entre totes i tots un Sant Sadurní millor.
L’Ajuntament enviarà una invitació a les veïnes
i veïns a través d’un sorteig aleatori, intentant
preservar la paritat i la representativitat social i
geogràfica de les diverses zones, barris i veïnats
del municipi.
Si alguna persona té interès a participar-hi, pot
enviar un correu electrònic a alcaldia@santsadurni.
cat, sol·licitar-ho a través del web municipal www.
santsadurni.cat/parlemamblalcalde o adreçant-se
al departament d’Alcaldia de l’Ajuntament.
En aquesta sessió inaugural que es va dur a terme
a la sala multimèdia del Centre Cultural de la plaça
Nova van prendre-hi part representants de diversos àmbits del teixit associatiu. En una primera
part, l’alcalde Josep Maria Ribas va presentar als
assistents algunes de les principals inversions i
projectes que l’Ajuntament endegarà en els propers mesos. També va donar detalls dels principals
canvis en les ordenances i preus públics que s’han
aprovat recentment i va detallar també algunes xifres sobre la recollida de residus, un servei que
sovint genera cert debat i controvèrsia al carrer.
A la segona part de la sessió es va iniciar un torn
d’intervencions que van posar l’accent en el mapa
d’equipaments de Sant Sadurní. Es van recollir les
inquietuds i aportacions sobre quin és l’ús que es
fa de les instal.lacions, quins espais s’ofereixen a
la població i a les entitats o com optimitzar alguns
edificis o espais de titularitat municipal. Entre ells,
la casa pairal de Can Guineu, que recentment ha
adquirit l’Ajuntament. També el model de festes, el
tipus d’activitats o els espais on es duen a terme,
van ser altres qüestions que van convidar a una
major participació.
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divendres 20 de desembre
5a edició de la festa
de l’esport

El proper divendres 20 de desembre, a partir de
les 7 de la tarda, el pavelló Olímpic de l’Ateneu
acollirà una nova edició de la Festa de l’Esport,
acte que reconeix i homenatja als millors esportistes, equips de l’any i personalitats del món de
l’esport de la vila.
Com ha estat habitual als darrers anys, aquest esdeveniment comptarà amb la col·laboració de diversos grups de ball que amenitzaran el lliurament
de diplomes i premis i també està previst que es
dugui a terme un sorteig solidari entre totes les
persones assistents. La recaptació es donarà íntegrament a una entitat solidària.

ESPORTS

inversions i MILLORES
A LA ZONA ESPORTiVA

21

A principis del 2020 es reobrirà finalment el vas
petit de les instal·lacions aquàtiques de la Zona
esportiva municipal, després que aquestes setmanes s’hagin dut a terme unes obres de reparació que han estat més complexes del que estava
previst i que han de posar punt i final als problemes de filtracions que patia aquest equipament
des de feia un any.
Així, en les properes setmanes es reobrirà ja
aquest vas que està destinat a les activitats infantils i dirigides i que permetrà descongestionar la
piscina gran coberta.
També a finals d’any s’ha aprovat una inversió
de més de 40.000 euros per tal de renovar l’any
vinent tots els equips, materials i màquines del
gimnàs municipal. Es tracta d’una demanda del
servei que feia temps que s’arrossegava i que
finalment ha pogut veure la llum abans del tancament d’aquest exercici. D’aquesta manera, ben
aviat es podrà oferir a les persones usuàries un
millor material i condicionament d’aquest espai.
Una vegada més, també el Servei demana als usuaris que en facin un ús responsable.
En els propers mesos també s’invertirà en la pista
exterior que es troba al costat del camp de futbol, on s’hi instal.laran noves cistelles de bàsquet
i minibàsquet i porteries de futbol sala, per tal
de millorar i optimitzar les prestacions d’aquest
espai.
Coincidint amb les dates nadalenques, el proper
diumenge 22 de desembre torna la Cursa de Nadal, cita que organitza el club local Santsa Sua tot,
amb el suport de l’àrea d’esports de l’Ajuntament.
La inscripció és gratuïta i comptarà amb una
prova no competitiva infantil, amb un recorregut
molt apte de 700 metres. Posteriorment, es farà
la cursa, que presentarà dues distàncies, de 5 i
10 quilòmetres. La jornada arrencarà a les 10 del
matí i la sortida i arribada es farà des de la porta
de l’Escola La Pau. Tots aquells que vulguin reservar ja la seva plaça ho poden fer a través del
web www.xipwin.cat/cursadenadal2019.
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Sadurninencs pel món

magí batalla

39 anys
Músic i productor
viu a sao paulo des de fa 4 anys

ENTREVISTA
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“quan veus les
diferències extremes
de la nostra societat,
relativitzes d’altres
problemes de la vida”
El Magí fa quatre anys
que va decidir iniciar
una nova vida al Brasil.
L’amor el va empentar a
agafar la maleta i
anarse’n amb la música a una altra banda,
mai més ben dit. A Sao
Paulo, la ciutat més
gran del país i també
de tot Sudamèrica, va
començar de zero. Assegura que va marxar
molt convençut del que
feia i sense data al bitllet de tornada.
Com va començar
aquesta aventura?
Doncs vaig visitar el
Brasil per primera
vegada a començaments del 2013. Va
ser una mica de rebot,
en un viatge a l’Amèrica Llatina. Havia visitat
Xile un temps abans
i m’havia quedat encantat de l’experiència,
per la realitat diferent
que hi vaig trobar però
a l’hora per la facilitat
de comunicar i relacionar-me amb la gent.
Vaig estar a Argentina,
Bolívia, al Paraguai i
l’Uruguai. No tenia intenció d’anar-hi però
al final em vaig animar

també a visitar-lo però
sense cap expectativa.
Quan hi vaig, Rio de
Janeiro està en plena
celebració del Carnaval,
imagina’t.
I què hi trobes?
Jo no esperava gaires
diferències amb la resta
de llocs que havia visitat, però el cert és que
em trobo un país molt
impactant. És ric en recursos, molt autosuficient, un país molt gran
però té una comunitat
lingüística molt definida, amb una llengua
diferent, el portuguès,
i que fa que la societat
brasilera sigui diferent
a la resta de l’Amèrica
Llatina.
Allà hi vaig conèixer la
noia que a dia d’avui és
la meva parella. Aquesta va ser la raó principal
que evidentment em
mou a iniciar aquesta
etapa al Brasil. Jo allà
no hi anava a fer res
en concret, ni tenia cap
projecte en particular.
Però, a més, l’impacte
que em va produir el
país va ser molt positiu.

Vas haver de madurar
molt la idea?
Sincerament no em va
costar gaire. La possibilitat la vaig abraçar
des del principi. Crec
que en d’altres moments ja havia pres decisions ràpides perquè
m’havien atret certs
reptes i aquest també
ho va ser.

comença a tocar. Et
trobes música en directe a tots els locals i
bars, gent amb la guitarra, el “cavaquinho”,
amb repertoris coneguts i populars que tothom coneix i es posen
a cantar i a ballar. El
que és més universal
de la música brasilera
jo ja ho coneixia, i de

“

AL BRASIL la música hi és present a tot
arreu, no hi ha aquestes limitacions que
podem associar a la nostra cultura, que
sembla que la música l’ha de fer segons
qui i en segons quins espais

La música és un element molt identitari
i que forma part del
patrimoni del país
Per a ells és una normalitat i per a mi comença
a ser-ho. Aquí la música
hi és present a tot arreu, no hi ha aquestes
limitacions que podem
associar a la nostra cultura que la música l’ha
de fer segons qui i en
segons quins espais.
Qualsevol agafa una
caixa o un pandero i

“

fet m’agradava molt,
però un cop hi ets, veus
que hi ha una diversitat
molt gran i molt profunda. Tenia la sensació
que havia trobat un lloc
amb moltes oportunitats. La meva parella tenia una situació estable
aquí i una família més
petita, i jo em trobava
amb una situació de
major flexibilitat que
ens va fer pensar que
el millor era que jo vingués aquí.

Marxar et suposa fer
net i arrencar de nou
a nivell professional
És un projecte en el
qual encara hi treballo.
Tenia unes expectatives però, fins que no
m’hi instal.lo, no sóc
conscient de la realitat
que hi havia. Abans de
marxar, la meva parella
i jo vam estar aquí perquè ella estava cursant
un Màster a la universitat de Barcelona.
Vaig estar investigant
i intentar recollir informació.
Jo pensava que al Brasil
hi hauria un mercat musical a nivell tècnic potser més precari del que
tenim aquí. Creia que
venint d’Europa comptava amb un avantatge
a nivell formatiu, d’accés als coneixements
tècnics. Però estava
equivocat, una realitat
tan potent com la que
té el país en aquest aspecte, compta també
amb una indústria musical forta. I Sao Paulo
és el centre de la gestió
professional musical. Hi
ha un munt d’estudis,
productors joves que
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treballen molt bé. El
nivell mig dels músics
és, a més, altíssim. Així
que vaig entendre de
seguida que si volia
ensenyar i mostrar el
que jo podia aportar
m’havia
d’espavilar,
perquè ningú vindria a
la porta a trucar.

allà Començava de zero i sí que a l’inici
va suposar una petita pressió. A
Catalunya hi tenia contactes,
recursos, unes possibilitats, coneixes
gent. Aquí no hi tenia res

Vas arribar a tenir
dubtes o inquietuds
sobre com enfocar la
teva carrera professional aquí?
Tenia uns estalvis, la
meva parella una situació estable i que em
deia que em mantingués tranquil i que poc
a poc aniria trobant el
meu lloc, però és clar,
jo me’n vaig amb 35
anys, ja no hi anava a
l’aventura. Sabia que
començava en l’àmbit
personal una nova
etapa en la meva vida,
però a nivell professional volia seguir fent
el mateix que feia aquí.
Començava de zero i sí
que a l’inici va suposar
una petita pressió. A
Catalunya hi tenia contactes, recursos, unes
possibilitats, coneixes
gent. Aquí no hi tenia res, ni referències,
només em valia la
meva intuïció. Però puc
dir que he tingut molta
sort. Vaig buscar espais i locals on portar
els meus equips i posar-me a treballar, projectes pendents amb
gent d’aquí. Vaig visitar estudis i, finalment,
a darrera hora, quan ja
gairebé era a punt de
signar un contracte de
lloguer a un altre lloc,
em van contestar d’un
gran espai multidis-

“

que podia funcionar.
És un espai amb gent
molt creativa, on hi ha
molts fluxos i idees.
Per aquí també hi treballen bandes musicals
potents al país i allà he
sentit que estava dins
d’un lloc on hi passen
coses importants en
la indústria. Així, ja he
pogut participar en finalitzacions sonores
de pel.lícules, a bandes
sonores, gravacions i,
poc a poc, una feina
et porta a una altra, et
van coneixent.
Després de quatre
anys en quin moment
et trobes?
Sempre he pensat que
me n’anava al Brasil
de manera indefinida
i sense data de caducitat. Marxava sense
pensar que era un pla
temporal, si no que
allò era la meva realitat, i que m’havia de
convèncer que allà era
on m’hi havia de buscar la vida.
He de dir que he acabat naturalitzant que
estic aquí i que la meva
vida està al Brasil. Hi
ha molt per descobrir i visc coses noves
cada dia. Després
d’un parell d’anys, les
amistats i compromisos professionals ja es
van anar consolidant

i ara ja sento que no
estic en un lloc llunyà,
estrany, que els espais
de la ciutat on hi habito formen part de mi.
Com ha canviat el teu
dia a dia?
Al meu voltant el canvi
ha estat total. Si miro
cap a mí no tinc la sensació d’haver canviat.
Sempre he dedicat
molt de temps a les
meves coses i al món
de la música que és el
que m’apassiona. I realment aquí, el meu dia
a dia, també és aquest.
Em sento còmode en
aquest entorn, m’he
submergit molt a la
vida d’aquí. Potser el
que ha canviat més
és que aquí estic treballant molt més en
equip i no de manera
tan individual. Allà feia
coses amb gent, però
la meva funció era més
autònoma. Amb l’Anna
Roig compartíem de
manera molt propera
certs projectes, però
en general, amb la resta de gent, jo tenia el
meu paper ben definit.
Ara estic més implicat i
comparteixo responsabilitats amb més persones. Jo també ho he
buscat. Sentia la necessitat d’establir

llaços més propers en

aquest nou entorn perquè no hi tenia amics
ni contactes.
I pel que fa a l’esfera
personal que és el
que més t’agrada de
viure al Brasil?
La realitat és molt
complexa aquí, però
a mi m’agrada. Hi ha
moltes desigualtats i
en un lloc tan gran es
manifesta d’una manera molt extrema. Sao
Paulo pot arribar a ser
estressant, però per a
mi és un estímul. Tanta gent als carrers, al
transport...és com anar
cada dia a Port Aventura. La meva parella
viu aquí des de fa 20
anys i està una mica
cansada. A mi, de moment, em passa el contrari.
Què hi destacaries?
És
una
metròpoli
enorme, hi ha gent a
tot arreu, sempre, hi
ha activitats i concerts,
desenes, cada nit. Segurament el que és
més característic és el
Sesc (Servicio Social
do Comércio), una institució molt gran que
aquí a Sao Paulo aposta moltíssim per la cultura. Fent un símil, serien com centres cívics

amb instal.lacions de
molta qualitat, amb
auditoris, teatres, sales
d’oci, hi ha pistes esportives, piscines. Tot
és molt barat i per
allà hi passen artistes
de primera fila. A cada
barri hi ha un Sesc, és
molt familiar i dinamitza molt la vida de la
gent. És una iniciativa
fantàstica que acosta
la cultura a totes les
butxaques.
En la distància, quina és la teva relació
amb Catalunya i com
has viscut la situació
d’efervescència política i social
que ha coincidit en
aquests anys que vius
al Brasil?
Aquí hi ha una comunitat catalana però no
hi he tingut cap mena
de contacte. No m’ha
interessat massa ni
he tingut la necessitat
de tenir aquest vincle.
Per contra, estic molt
al dia del què passa.
Més enllà de la gent
d’aquí, família, amics, que també és cert que
no parlem d’aquestes
qüestions massa en
profunditat - m’informo principalment pel
canal 324 i el portal
Vilaweb.
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“

ciplinar on hi ha una
productora de cinema,
una de vídeo, un altre
estudi de gravació, una
sala de mescles i fins i
tot una llibreria, i que
tenien un lloc per a mi.
L’edifici és bastant peculiar,alternatiu, les parets plenes de grafittis,
però l’olfacte em deia

però en gran. Compten
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“

VIURE A UN LLOC TAN DIFERENT FA QUE EM
SIGUI MOLT DIFÍCIL EXPLICAR COM ÉS LA
MEVA VIDA ALLÀ, I A LA INVERSA. SÓN COM
DUES REALITATS PARAL·LELES
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No ho feia gaire al principi d’estar aquí, però
vaig començar a interesar-me i ara em connecto en algun moment o
altre del dia.
No he perdut l’interès i
m’afecta tot el que ha
anat passant, però és
veritat que he relativitzat les coses des d’aquí

“

Sempre m’he sentit
proper al catalanisme i
la causa independentista, però aquí veus coses molt dures en el dia
a dia. La independència
pot resoldre a mig o
llarg termini els greuges de Catalunya. De
manera immediata, si
s’assoleix, no crec que
el dia a dia de les per-

sones canviï gaire. M’ha
tocat veure les diferències extremes,del nostre món, la pobresa i la
riquesa desmesurada.
No dic que allunyar-me
del conflicte català ha
fet que deixi de donar-li
importància, però crec
que són més transcendentals els problemes
greus que passen a
d’altres llocs del planeta.
Què suposa tornar a
Catalunya?
Hi he vingut tres
vegades, i gairebé en
cap d’elles per decisió
meva de venir, si no
que ha estat per divers-

es circumstàncies. Estic
en un moment amb
reptes importants a
nivell professional, fent
inversions i tinc coses
importants a fer, no hi
aniré properament. Encara no estic sentint la
necessitat o el desig de
venir. Quan he tornat,
sí que me n’he adonat
que li dones més importància a qüestions
en les que mai hi havia
dedicat ni un segon. Em
sorprenien coses de la
quotidianitat com l’ordre, la tranquil.litat, que
els carrers estiguin nets
o sentir que l’asfalt de
l’autopista no té forats.
La darrera vegada que

he vingut, a més, sí que
he pres la consciència
que la meva realitat catalana, els llocs, les persones, els records, i la
meva situació d’ara no
tenen res a veure. Són
dos mons diferents.
M’és molt difícil explicar als amics d’aquí
com és la meva vida
al Brasil i a la inversa.
Aquesta impressió va
ser molt forta, em vaig
adonar que hi ha coses
de mí que no puc compartir perquè són realitats paral.leles, i això
en certa manera em va
doldre. Però, en fi, és el
que té anar-se’n a viure
a l’altra banda del món.

s’inaugura la nova xarxa
d’àrees d’autocaravanes
del penedès
l’àrea de sant sadurní es va posar en
funcionament a finals del mes de juny
A finals de novembre es va celebrar la inauguració
de la nova xarxa comarcal d’autocaravanes. L’acte
va comptar amb la participació del Diputat Delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona, el
president del Consell Comarcal de l´Alt Penedès,
el president del Consorci de Promoció Turística
del Penedes i els representants alcaldes i regidors
dels municipis que formen part d´aquesta xarxa,
entre els quals el regidor de Promoció Turística de
Sant Sadurní, Ton Amat.
El Consorci de Promoció Turística del Penedès,
en el marc de la línia de subvencions Meses de
Concertació de la Diputació de Barcelona va aconseguir el 2016 el suport per econòmic per desenvolupar el projecte de Xarxa d´àrees d´autocaravanes, que dotava al Consorci d´una subvenció que
amb el cofinançament dels municipis participants
superava la inversió total en més de 200.000€.
A Sant Sadurní aquest espai, situat a la zona de
Can Ferrer del Mas, proper al castell i al barri Vilarnau, ja es va obrir al públic a finals del mes de
juny.
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, 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 estada màxima de 48h i no es faran
reserves de places. La tarifa és gratuïta. Propera-

ment s’hi habilitarà una zona arbrada, aprofitant un període climatològic molt
més propici i amb temperatures més adequades perquè els arbres creixin i
prosperin bé. RV Penedès vol oferir un servei al visitant que es desplaça en
camper o autocaravana, que permeti visitar els pobles, els seus voltants i els
atractius turístics de la destinació. La promoció turística i l´impuls al comerç
de proximitat estan totalment vinculats a aquest projecte, permetent fomentar la relació entre ens públics i el sector privat.
Actualment la xarxa es distribueix pel territori en 12 municipis, tots ells de
fàcil accés des de les carreteres locals, vies principals de comunicació l’AP-7,
la N340, la C-15 i també la xarxa de transport públic de rodalies i busos que
ens permeten la connexió amb la ciutat de Barcelona de manera molt ràpida
i còmode.
Els 12 municipis que configuren la xarxa i que ofereixen serveis unificats als
seus usuaris son: Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d´Anoia, Torrelles de
Foix, Sant Martí Sarroca, Vilobí del Penedès, Santa Margarida i els Monjos,
Subirats, Sant Cugat de Sesgarrigues, Mediona, Sant Pere de Riudebitlles,
Sant Quintí de Mediona i el Pla del Penedès.
Tanmateix aquest és un projecte viu i obert a créixer, tant amb nous espais
públics com a incorporar a establiments privats que sumin a la iniciativa. RV
PENEDÈS és una nova proposta que segueix l´estratègia de màrqueting de
Turisme de Catalunya, de productes 4D: Desestacionalitzadors, generadors
de Despesa, Descentralitzadors i Diversificadors.
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Benvolguts veïns i veïnes, primer de tot volem felicitar a tot Sant
Sadurní per la seva Festa Major i aquells que la fan possible. Permeteu-nos agrair en particular als Gegants, Capgrossos, Ball de
Panderetes, les Gitanes, als Bastoners, al nou Ball de Pastorets, als
Joves i als Diables Se M’n refum; creiem sincerament que el teixit
associatiu de la Vila ha de ser fort i molt actiu. Per aquest motiu
hem de tenir un Ajuntament proper a les persones que faciliti el
dia a dia de tots els veïns i veïnes, un Ajuntament que treballi i
estigui al costat de tots els sadurninencs i sadurninenques. Si bé
es cert que fa poc que vam començar aquesta nova etapa municipal, aquesta no pot ser l’excusa per no agafar les regnes amb
força i començar a planificar el Sant Sadurní que volem. Això,
només ho podem fer amb la participació de tothom, escoltant i
dialogant però, sobre tot, obrint ponts al diàleg.
Vam fer una abstenció a les ordenances municipals, unes ordenances que haurien d’apostar pels veïns i veïnes; amb una baixada exponencial dels impostos i taxes municipals, per la creació
de nous llocs de treball, evitant el tancament de negocis i comerços de la Vila; per fomentar el mercat municipal com eix dinamitzador del Centre junt amb l’activitat que desenvolupa Som
Sant Sadurní.
Creiem que hem de deixar de ser un Ajuntament recaptatori per
ser un Ajuntament que es posi al costat de la iniciativa privada,
doncs no hi ha millor política social que crear llocs de treball.
Amb les ordenances municipals teníem l’oportunitat de fer-ho
però, com sempre, deixem de banda allò que realment importa
a la vila i els seus veïns i veïnes.
Dir-vos que ja és hora de despertar Sant Sadurní, donar l’impuls
que necessita per ser la veritable capital de Cava i això només ho
aconseguirem amb la complicitat de tots i, en especial, fent un
Sant Sadurní MACO. Hem d’aconseguir entre tots que el carrer i
les places brillin, fent-los atractius, apostant per tal que tots els
bars i restaurants que així ho sol·licitin, puguin tenir una terrassa,
evitant així la discrecionalitat.
No podem acabar sense recordar que estem aquí per fer un Sant
Sadurní millor, que només amb la concurrència de totes les sensibilitats, idees, suggeriments ho aconseguirem. Per això ens posem a la vostra disposició com a sadurninecs que som; només
junts podem aconseguir èxits conjunts.
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només junts aconseguirem èxits conjunts

10-n
Acabem de patir unes altres eleccions generals, fem valoració.
Primer de tot s’ha de dir que han estat unes eleccions innecessàries i que ens podríem haver estalviat, no tan sols per la despesa econòmica, sinó també pel rebuig i la desafecció previsible
que provoca, i que sempre perjudica més a les esquerres.
Una mala aposta d’un govern en funcions que no va aprofitar
l’oportunitat de consolidar un govern de progrés eficaç. Potser
pensaven millorar els resultats, evidentment s’equivocaven. Un
resultat predictible que repeteix escenari i canvia una mica la
correlació de forces: puja la dreta i l’esquerra es fragmenta i es
debilita.
Unidas Podemos continua superant totes les envestides, els atacs
i l’oposició dels poders suprapolìtics que volen seguir controlant
la política i els polítics, que volen mantenir el bipartidisme, amb
la corrupció, la privatització i que no volen de cap manera que
avanci, creixi i venci la possibilitat real d’aconseguir una societat
més justa, equitativa, sostenible, democràtica i lliure.
No tota la culpa ve de fora. Hem de ser autocrítics i reconèixer
el mal que ens fan les divisions internes, l’etern problema de les
esquerres i el pitjor enemic.
Per sort un govern de progrés amb Unidas Podemos encara és
possible i ara és absolutament necessari. Segurament aquesta
sigui la darrera oportunitat d’aturar el creixement irracional, reactiu i descontrolat de la ultradreta. Unes noves eleccions ens
abocarien a un govern encara més de dretes. Un neoliberalisme
encara més salvatge o un feixisme al descobert, que són les dues
cares de la mateixa moneda, el capitalisme.
A Sant Sadurní les eleccions no van deixar marge a les sorpreses. La CUP i Más País es reparteixen els 171 vots que hem baixat.
Només queda donar les gràcies a les 1.000 persones que ens han
donat el seu vot i la seva confiança. No us fallarem. Gràcies.

santsadurni@iniciativa.cat

ppsantsadurni@gmail.com

@ICVEUiASantSa

@carlesjimenezm

facebook.com/santsadurniencomu
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EL VIVER DE CELLERISTES S’ALLUNYA DE SANT SADURNÍ
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha demanat una subvenció
FEDER per a crear un viver de celleristes a Vilafranca del Penedès.
En aquest projecte hi participen l’Ajuntament de Vilafranca, la DO
Penedès, l’INCAVI i la Fundació VITEC. Entitats com Innovi, Unió
de Pagesos, JARC o Covides hi donen suport...
El nou president de la DO Penedès, Joan Huguet, ja va anunciar
que un dels seus objectius era crear un viver de celleristes a la
comarca. Però què han fet els governs de Sant Sadurní per aquest
projecte?
Inicis del 2015. La CUP Sant Sadurní comença a elaborar el programa electoral per a presentar-se per primer cop a les eleccions
municipals. S’inicien converses amb l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell Domenech per crear un viver de celleristes
en les seves instal·lacions. Salta la notícia i els partits del govern
(CiU i ERC) també es fan seva la proposta. De fet, ERC encara presumeix de que aquest projecte el portava en el seu programa del
2011.
Al llarg del mandat, PdCat i ERC, responen que estan treballant
en el projecte davant de les preguntes de la CUP. El govern visita
el viver de celleristes a la Conca de Barberà i demana un estudi
sobre la viabilitat de fer-ne un a l’escola de viticultura.
Les conclusions de l’estudi nou diuen que el viver no es pugui fer
a l’escola. Només parla d’inversions i obres per habilitar l’espai.
Les conclusions de l’estudi recullen: “no s’han considerat altres
possibles fonts de finançament, tan públiques com privades, a les
que pugui accedir el viver” o “el viver de celleristes obriria oportunitats per ajudar a la creació i consolidació de micro empreses (...)
tendència actual on el viticultor està buscant remunerar millor el
seu producte i una opció seria l’elaboració i comercialització del
seu propi vi i cava”.
L’alcalde ens diu que s’està negociant amb Covides, però la cooperativa dóna suport al viver de Vilafranca... Sembla que no volen reconèixer que no s’han près seriosament el projecte i que
ara altres actors l’hagin fet seu i comencin a fer els deures. El govern d’ERC i Junts sembla que està més avesat en inversions milionàries per a fer de Can Guineu un “CIC Fassina 2” dedicat a les
grans empreses del sector.

com sempre: tard i malament!
El 2015 el PDECAT-ERC van anunciar la voluntat de fer un viver
de cellers a l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech. El 2017 van realitzar un informe (12.000 €) per conèixer la
viabilitat del projecte. Aquest no va servir de res perquè no valorava el cost de la inversió per a la rehabilitació de l’espai. La Generalitat de Catalunya, actual propietària del centre, va dir que no
tenia diners per entomar aquest projecte. Durant aquests anys
semblava que la voluntat del govern era insistir, encara que fos
en una altra ubicació. El problema és que no s’ha fet res efectiu.
Així és com el passat 14 de novembre, Vilafranca del Penedès
(que sí havia fet els deures!) es va poder acollir a Fons Europeus
per desenvolupar un viver de cellers per a l’elaboració de vi, i Sant
Sadurní va quedar fora d’aquesta oportunitat perquè en quatre
anys no s’havia avançat ni un sol pas en aquesta direcció.
Aquest és el principal defecte del govern d’ERC i CIU-PDECAT-JuntsxCat: no planifiquen i pensen en petit! Per això hem de
destinar molts recursos a refer inversions, mal plantejades d’inici
(l’exemple més clar: la piscina d’estiu), i també tenim un retard
molt gran en les infraestructures que necessita la vila: quan arriben els diners no hi ha cap projecte al calaix per a desenvolupar.
Però no aprenen! Des del 2011 fins al 2014, el PSC i ERC vam treballar en un projecte ben dimensionat per a les necessitats del
Sant Sadurní del futur: la nova biblioteca i l’arxiu municipal. El
2014, amb l’entrada del PDECAT al govern amb ERC, van desfer
aquest projecte: van reduir l’espai de l’arxiu un 66% i van ubicar-hi l’aula d’adults, que mai podrà convertir-se en escola perquè no compleix els requisits necessaris. La sorpresa l’hem tingut
fa pocs dies: també han valorat la possibilitat d’encabir un centre
de Plans de Transició al Treball en aquest mateix espai! Tot ben
petit, ben atapeït, amb funcions incompatibles entre si. Ara es
gastaran 600.000 € i, si en pocs anys queda obsolet, qui vingui al
darrere que ho solucioni.
Fa anys que el PSC insistim que es facin i es dimensionin bé els
projectes que la vila necessita. Però no es fa. En el passat Ple Municipal, ERC-JuntsxCat van perdre l’oportunitat d’invertir 700.000
€ perquè no tenien projectes preparats. Ni tan sols el de la pista
polivalent, la proposta estrella de l’anterior mandat. I els recursos,
els anys i les oportunitats de creixement es van perdent.

meridals@santsadurni.cat

@SusannaMerida

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

facebook.com/CUP Sant Sadurní

www.susannamerida.cat
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Junts per Sant Sadurní hem tingut un paper molt rellevant en
l’elaboració de les ordenances fiscals per l’any 2020. Ho hem fet
perquè entenem que, al darrere dels números, hi ha les línies
polítiques que han de promoure i transformar els valors essencials del model del nostre municipi. I, per aquest motiu, hem basat la nostra acció en tres objectius.
Primer de tot, posar en relleu la funció social de la propietat i el
reconeixement del dret a un habitatge digne i adequat. És per
aquest motiu que preveiem una bonificació fiscal de l’IBI de fins
al 50% dels immobles que s’incorporin a la borsa de mediació
de lloguer de l’Oficina Local d’Habitatge, i la intensificació de la
pressió fiscal amb un recàrrec del 50% als béns immobles d’ús
residencial desocupats de manera permanent.
En segon lloc, des de Junts per Sant Sadurní apostem per promoure l’estalvi energètic i les energies renovables. Per fer-ho
possible, contemplem un increment substancial en la bonificació de l’IBI en els habitatges que instal·lin plaques fotovoltaiques; i, també, en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres (ICIO) en les obres que incorporin sistemes d’aprofitament
tèrmic o elèctric i que permetin l’estalvi de consum energètic.
Finalment, promoure el valor afegit dels béns immobles, afavorint aquells on s’hi duguin a terme activitats econòmiques que
afectin circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, o
que fomentin l’ocupació. A més, hi haurà bonificacions en els
béns immobles on es desenvolupin activitats d’especial interès
o utilitat municipal.
Pel que fa a les taxes, destaquem la incentivació dels establiments que s’adaptin, ja, al nou reglament de l’ocupació de la via
pública de terrasses de restauració, bars i similars, amb l’objectiu
de millorar l’atracció econòmica i turística del municipi.
En un context de recessió econòmica com l’actual, apostem
per una fiscalitat valenta i al servei dels ciutadans. Tot i això, no
podem baixar la guàrdia i hem de continuar aprofundint en les
polítiques socials, mediambientals i culturals que puguin incidir
en l’àmbit de la tributació, per tal de seguir donant resposta a les
noves necessitats de Sant Sadurní.

treballem per sant sadurní
Des del primer minut de l’actual mandat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya hem estat treballant per seguir
impulsant la vila que estimem. A l’octubre vàrem aprovar la compra de parcs infantils per valor de 196.400€ que ens permetrà renovar íntegrament onze places del nostre municipi, a l’hora que
també substituirem els patis de les escoles La Pau, Jacint Verdaguer i L’Espurna.
Però mantenir aquesta remodelació a les places del poble és feina
de tots. Per això des d’Esquerra Republicana ens comprometem a
millorar el manteniment de places i jardins, alhora que demanem
a la ciutadania que també col·labori cuidant-los i respectant-los.
Aquest any també hem implementat els punts liles que es van
poder veure durant les nits de les passades Fires i Festes, Cavatast i Festa Major, alhora que es van fer formacions a les entitats
col·laboradores de les barres. Aquests punts permeten tant la reacció davant possibles agressions com l’educació en termes de
prevenció.
Hem estrenat l’espai de participació ciutadana “Parlem amb l’Alcalde”, que ha reunit a un grup de representants d’entitats del poble per tal de poder acostar la gestió municipal, així com recollir
propostes i suggeriments, com per exemple les diferents visions
respecte als possibles usos per Can Guineu.
No volem acabar l’article sense denunciar la injustícia de la sentència a més de 100 anys a presó als presos polítics. Reclamem la
seva posada en llibertat, el lliure retorn dels exiliats, la llibertat de
totes les detingudes i represaliades. La repressió no s’atura, nosaltres tampoc.
El 10 de Novembre Sant Sadurní es va tornar a expressar a les urnes, Esquerra va tornar a guanyar les eleccions i l’independentisme va créixer fins al 55,8%. 2165 gràcies per la confiança.
Ara que venen dates especials, us convidem a fer un consum responsable i de proximitat, gaudint de la gran oferta que les botigues de la vila ens ofereixen. El Grup Municipal ERC us desitja
unes bones festes.

millorem@juntspersantsadurni

erc@santsadurni.cat

facebook.com/juntspersantsadurni

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

JuntsXStSadurni

www.juntspersantsadurni.cat

ERCSantSadurni

locals.esquerra.cat/santsadurni
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