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Maria Rosell i Medall
Alcaldessa de Sant Sadurní

municipal ha fet en el darrer any i la 
segona és que la majoria de la voluntat 
popular s’ha expressat a favor de les 
forces polítiques sobiranistes, aquelles 
que volem que Catalunya esdevingui un 
estat lliure i sobirà. 

És per això que després de parlar amb 
els altres partits hem optat per formar 
un govern amb els regidors de CDC, 
d’UDC i d’ERC amb l’objectiu de seguir 
treballant, sense parar, per Sant Sadurní 
i també per aconseguir que el 27 de 
setembre la democràcia s’exerceixi de 
nou a tot el país per votar i decidir el 
futur de Catalunya com a poble i com 
a país. 

Al llarg del darrer any heu pogut veure 
la meva manera de treballar com a 
alcaldessa i em comprometo a seguir 
treballant com fins ara, prioritzant Sant 
Sadurní i les persones que hi vivim i hi 
treballem. Vull ampliar les polítiques 
socials, per ajudar a les persones i 
famílies que més ho necessiten. No vull 
que cap veí ni veïna quedi enrere. 
També cal fer de Sant Sadurní un 
referent turístic i econòmic, amb el cava 

com a principal motor. Ho farem sense 
oblidar els serveis essencials com són 
garantir una bona educació i l’accés a 
un habitatge digne, que ho gestionarem 
a través de la nova Oficina d’Habitatge. 
En equip, amb la implicació de tot el 
teixit públic, privat i associatiu, podrem 
treballar per superar plegats els reptes i 
aconseguir uns bons resultats i millorar 
el benestar del poble. 

A més, seguirem buscant recursos 
econòmics i materials a d’altres admi-
nistracions com el Consell Comarcal, la 
Diputació de Barcelona, la Generalitat i 
el govern de l’estat, per aconseguir la 
qualitat de vida que tots desitgem per 
Sant Sadurní i la nostra gent.

Des que fa un any vaig accedir a l’Al-
caldia he estat en contacte amb molts 
veïns i veïnes i us demano que em 
traslladeu totes les vostres inquietuds a 
través de les múltiples vies de contacte 
de què disposo. 

El meu compromís és atendre a tothom 
i mirar d’ajudar, si és possible, a les 
dificultats que pugueu expressar-me 
o escoltar les idees que tingueu pel 
poble. També seguiré passejant, visitant 
i escoltant a tots els veïns i veïnes dels 
diferents barris de Sant Sadurní, ja que 
els que hi viviu sou els qui millor sabeu 
les necessitats del vostre barri. 

D’aquesta manera podem prioritzar les 
demandes més urgents i arranjar de 
mica en mica tots els carrers i places de 
la vila. Gràcies per la vostra confiança.

Superem els nous reptes
Sant Sadurní d’Anoia arrenca un nou 
mandat polític després que els ciutadans 
i ciutadanes s’hagin expressat a les urnes 
exercint el dret a vot, un dels valors més 
preuats de la democràcia. I, en aquestes 
eleccions, la candidatura de Convergència 
i Unió que encapçalava va tornar a ser la 
força política més votada. 

De la participació dels sadurninencs i 
sadurninenques a les urnes en trec dues 
conclusions rellevants: la primera és que 
els ciutadans han expressat un reconei-
xement per la bona feina que el govern

En equip, amb la implicació de 
tot el teixit públic, privat i 
associatiu, podrem treballar 
per superar plegats els 
reptes i aconseguir uns bons 
resultats i millorar el 
benestar del poble ”

“
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ELECCIONS MUNICIPALS 2011

Participació 60,64% 
Abstenció  39,36 %
Vots emesos 5.504 
Vots nuls 104 
Cens 9.076
 

CiU  1.658 vots  30,70%  6 regidors
PSC 1.503   27,83%  5 regidors
ERC 1.039   19,24%  4 regidors
PP     742   13,74%  2 regidors
AMI     211     3,91%              -
EN BLANC 247       4,57%

Any 2007 2011 2015
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ELECCIONS MUNICIPALS
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ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Participació 65,54% 
Abstenció  34,46 %
Vots emesos 6.165 
Vots nuls 59 
Cens 9.407
 

CiU  1.607 vots  26,32%  5 regidors
ERC 1.264   20,70%  4 regidors
PSC 1.093   17,90%  3 regidors
CUP    753   12,33%  2 regidors
ICV    714  11,69%  2 regidors
PP    553   9,06%  1 regidor
EN BLANC 122        2%

Convergència i Unió va tornar a guanyar les eleccions 
municipals a Sant Sadurní, mantenint-se com a força més 
votada des de 1995. CiU es va imposar a 15 de les 19 
meses electorals. 

Tot i així, el grup encapçalat per Maria Rosell va perdre una 
cinquantena de vots en relació al 2011 que, combinat amb 
l’augment de participació, els va fer perdre el sisè regidor que 
ostentaven en el passat mandat, quedant-se així amb cinc 
representants al consistori sadurninenc.

La ciutadania va respondre en aquestes eleccions situant la 
participació en un 65, 54%, millorant el percentatge dels dos 
darrers comicis municipals, i un total de 6.165 vots emesos. 

Per primera vegada ERC s’ha situat com a segona força a la 
vila, desbancant al PSC. La formació republicana ha assolit els 
millors resultats de la seva història, amb més de 1.200 vots 
i defensant els quatre regidors que li permeten assegurar 

la majoria absoluta amb el seu soci de govern, CiU. La forta 
irrupció de les dues formacions que s’estrenaven en aquests 
comicis, CUP i ICV, amplia la forquilla del consistori, que per 
primera vegada compartiran sis forces. Les dues agrupacions 
van mantenir un interessant frec a frec a la jornada electoral 
per ser la quarta força, que finalment es va resoldre a favor 
de la CUP i que els va situar per sobre dels 700 vots i dos 
regidors. 

Per contra, el PSC va patir un seriós revés en aquestes elec-
cions que li han fet perdre representació a l’Ajuntament, pas-
sant de 5 a 3 regidors, i caient a la tercera posició en número 
de vots i percentatge. També ha viscut un retrocés el Partit 
Popular, que estrenava candidat i que no ha pogut mantenir 
un dels dos regidors del passat mandat, amb un percentatge 
de vot per sota del 10%. A excepció de CiU, que manté el bloc 
de regidors dels darrers 4 anys i el PP, que comptarà amb el 
seu cap de llista Carles Jiménez, la resta de grups incorporen 
diverses cares noves.

CiU torna a guanyar les eleccions municipals
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Equip de govern

El nou consistori municipal 2015/19

Xavier Rojo
CIU

Cristina de la Cruz
PSC

Maria Rosell
CIU

Susanna Mérida
PSC

Albert Gual
PSC

Carles Jiménez
PP

Josep Maria Ribas
ERC

Montse Medall
ERC

Toni Sisternas
ERC

Maria Surià
ERC

Jordi Pujol
CUP

Carlota Carbó
CUP

Rafa Berlanga
ICV

Matilde Hernando
ICV

Àngels Canals
CIU

Laura Salvador
CIU

Josep Subirana
CIU
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Convergència i Unió i Esquerra Republicana, les dues forces més votades 
a les eleccions municipals del passat 24 de maig,  renovaran el pacte 
de govern amb el qual van tancar el passat mandat. L’acord estableix un 
repartiment de l’alcaldia al llarg dels quatre anys, els dos primers seran 
per Maria Rosell, cap de CDC i a partir de setembre de 2017 prendrà el 
relleu fins al final del mandat el cap d’ERC, Josep Maria Ribas.

El nou govern, format per cinc regidors de CiU i quatre d’ERC, reediten 
l’acord que van signar per liderar el govern de Sant Sadurní en el darrer 
any del passat mandat. En l’acte de presentació del nou executiu local, 
les dues formacions van expressar la seva satisfacció per la feina feta 
junts i la voluntat de renovar l’acord per continuar impulsant el seu mod-
el de vila. Tot i la desaparició de la federació de CiU a nivell nacional, 
els regidors d’Unió van afirmar que continuaran treballant plegats amb 
Convergència per impulsar el programa electoral. Aquest nou període 
presenta com a principal novetat organitzativa la creació de la regidoria 
de Transparència.

Principals acords de govern

El nou govern ha definit també alguns dels principals projectes i apostes 
que pretenen impulsar durant el proper mandat. 

· Avançar en el projecte d’un nou equipament a les antigues escoles de 
la plaça Nova

· La creació del passeig de la Salut

· La construcció d’una pista poliesportiva

· Urbanització dels carrers Vedruna, Vilarnau, Sant Pere i Provença

· La creació d’un viver de caves

· La rehabilitació de la sala d’actes de l’Ateneu

· La construcció de nous vestidors al camp de futbol

· L’ampliació del cementiri de Monistrol

· La posada en marxa d’una depuradora a Can Catassús

· Dinamització Can Mas de la Riera

CIU I ERC REEDITEN 
EL PACTE DE GOVERN

Aquesta serà la distribució de regidories i les 
tinences d’alcaldia en el proper mandat:

Alcaldia: Maria Rosell
1a tinença d’alcaldia: Josep Maria Ribas
2a tinença d’alcaldia: Àngels Canals
3a tinença d’alcaldia: Montse Medall
4a tinença d’alcaldia: Josep Subirana
5a tinença d’alcaldia: Laura Salvador

Maria Rosell: Alcaldia i Relacions institucionals

Àngels Canals: Benestar Social, Salut, Igualtat i 
Educació

Josep Subirana: Promoció Econòmica, 
Ocupació, Turisme i Comerç

Laura Salvador: Esports, Normalització 
Lingüística

Xavier Rojo: Governació, Habitatge i 
Transparència 

Josep Maria Ribas: Hisenda, Urbanisme i 
Administració General

Montse Medall: Cultura, Joventut, Cooperació

Toni Sisternas: Via Pública, Habitatge, Medi 
Ambient i Mobilitat

Maria Surià: RRHH, Comunicació i Noves 
Tecnologies
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la mitjana del 
carrer alacant 
ja està enllestida 

A mitjans de juliol està previst que s’iniciïn les obres de millora 
de la carretera comarcal C-243a entre Sant Sadurní i Vila-
franca, per tal d’eliminar un revolt molt pronunciat a l’entrada 
del municipi. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa pública 
Infraestructures.cat per un import de 265.000 euros i tindran 
un termini d’execució de tres mesos.
 
Aquesta actuació afavorirà la seguretat i la comoditat en 
la conducció. La supressió d’aquest revolt es durà a terme 
mitjançant la construcció d’una petita variant de traçat, que 
tindrà 300 metres de longitud i comptarà amb 2 carrils de 3,5 
metres i vorals d’1,5 metres d’amplada cadascun.
 
L’obra s’emmarca en un conveni que s’ha signat entre el 
departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Sant Sadurní per a la millora, així com el 

traspàs del Departament al municipi, d’un tram de la C-243a 
perquè s’integri a la xarxa urbana, atès que ha perdut la seva 
funcionalitat com a carretera.
 
El tram que es traspassarà, que s’inicia a la rotonda entre el 
carrer Sant Quintí i la Rambla de la Generalitat i inclourà la 
variant projectada, té una longitud total d’uns 700 metres. 
Aquest acord en matèria de carreteres també inclou l’execució 
de diverses actuacions a la BV-224 i la BP-2427, que tenen 
com a objectius principals millorar la mobilitat, la seguretat 
viària i l’adequació en l’entorn.

També durant aquest període estiuenc s’abordarà la millora 
definitiva del camí d’accés al nucli de Mas Asperó. Una vegada 
s’ha completat la licitació i la presentació de les ofertes, l’Ajun-
tament farà en breu l’adjudicació d’aquesta actuació. 

En les darreres setmanes s’han enllestit les obres de 
construcció de la mitjana del carrer Alacant amb la qual 
es dóna continuïtat a aquesta llarga via, incorporant 
elements que milloren la seguretat dels vianants i la 
pacificació del trànsit en una zona en què sovint es 
superava el límit de velocitat permès.

La mitjana incorpora nous passos de vianants i s’ha 
construït una rotonda que millora la regulació del 
pas i el gir de vehicles a l’encreuament entre el carrer 
Alacant i Andorra. 

L’obra també ha suposat la supressió d’un carril per 
sentit. Aprofitant aquesta actuació, el departament 
de via Pública ha realitzat diverses millores als vorals 
del carrer, incorporant alguns desnivells que faciliten 
l’accés a la vorera d’aquelles persones amb mobilitat 
reduïda.

estiu d’obres a mas 
asperó i a la carretera 
de Vilafranca 



 CASA DE LA VILA  Juliol 2015              
             

8

EN
TR

EV
IS

TA

“La pressió per guanyar un 
títol és una misèria comparat 
amb salvar la categoria”

entrevista a Ferran López, entrenador del 
noia freixenet durant vuit temporades

Després de vuit temporades, Ferran López ha tancat la 
seva etapa a la banqueta del Noia Freixenet. En el seu full 
de serveis deixa tres títols - una Copa del Rei, una de la 
CERS i una Copa Continental - a més d’una trajectòria més 
que notable, conduïnt l’equip durant diverses temporades 
seguides a ocupar llocs de privilegi a la Lliga i discutint-se 
entre els millors d’Europa. Ferran López marxa de casa 
després d’un any duríssim per iniciar una nova aventura 
a Igualada, un escenari on també guarda molts i bons 
records.

P: Com s’entén que una temporada que va començar tan 
bé, amb una Copa Continental, acabés amb tant patiment 
per salvar la categoria?
R: Penso que van ser un cúmul de circumstàncies. La tempo-
rada va començar molt bé, però crec que vam patir una crisi 
de resultats, que va desencadenar en una crisi d’identitat i au-
toestima. Vam entrar en una dinàmica de derrotes, més que de 
joc i treball diari. Tot plegat ens va arribar a afectar psicològi-
cament. Ha estat la temporada més dura a nivell personal amb 
diferència. No va ser una falta de treball, de implicació o de 
compromís. Ens va fallar el gol i l’efectivitat i vam encadenar 
una sèrie de derrotes que ens van afectar molt.

P: En molts partits perdeu punts als darrers segons. És 
mala sort o que l’equip no tenia confiança?
R: Per a mí va ser més una pèrdua de confiança que no pas 
la sort. Al final l’esport és un estat d’ànim, com la vida. Hi ha 
moments en què et trobes més eufòric o amb més energia i 
moltes vegades no saps ben bé perquè. La gent va començar 
a tenir pensaments negatius perquè les coses no sortien i això 
va arrossegar-nos a aquesta situació. És cert que en diversos 
partits en què abans érem nosaltres els qui féiem el gol deci-
siu o guanyàvem, aquesta temporada els hem perdut. 

P: Anuncies públicament que no continuaràs setmanes 
abans d’acabar. Has notat molt la llosa i la pressió de veure 
que no us allunyàveu del perill del descens?
R: Ho faig públic vuit jornades abans, quan ens quedaven 
només tres o quatre punts per salvar-nos. Vaig fer-ho per 
deixar clar al club i als jugadors quina era la meva intenció. 
I després volia treure pressió absolutament a tothom. Quan 
els resultats no acompanyen la pressió recau especialment en 
l’entrenador. Jo vaig assumir el meu rol i no em va importar 
assumir i carregar-me encara més responsabilitat. No crec que 
això fos determinant. Aquí hi ha jugadors que havien jugat

finals i que han fet front a situacions de molta pressió. Ara una 
vegada ha passat tot pot ser una mica oportunista, però jo 
vaig fer-ho amb la millor de les intencions, perquè el club 
tingués temps de planificar-se i bellugar-se, i jo també, perquè 
volia continuar entrenant a l’OK Lliga. 

P: Per què marxes ara?
R: A vegades a la vida sents alguna cosa, no saps ben bé 
què és, però que et diu que has de fer un canvi o prendre 
una decisió. Tot té un punt i final i jo després de guanyar 
la Copa Continental al Palau Blaugrana, tot i ’eufòria que hi 
havia aquells dies, tinc un moment en què me n’adono de que 
això s’ha d’acabar, malgrat que han estat vuit anys fantàstics 
i que tot està bé. Ho comento a casa i decidim mantenir-ho 
en secret fins que finalment decideixo anunciar-ho al club i als 
jugadors i fer-ho públic.

P: Has tingut la sensació que ja no pots aportar més, que 
el teu discurs no arribava com abans?
R: Una de les principals tasques dels entrenadors és acon-
seguir aliniar els objectius de tots els jugadors, que tot el grup 
estigui convençut que persegueix el mateix i els egos quedin 
en un segon pla. Això és un èxit, guanyis títols o no. Després 
de la Copa Continental això es fa cada vegada més difícil. 
No hi ha hagut cap problema de disciplina ni de implicació 
ni respecte cap a la meva persona, però arriba el moment 
en què et qüestiones el teu protagonisme com a entrenador. 
La decisió és dura i dolorosa, costa molt d’assumir. Quan ho 
anuncio al vestuari estic uns dies desorientat, però al mateix 
temps recupero una motivació que m’ajudarà a afrontar el que 
resta de temporada. Em convenço que lluitaré fins al final per 
deixar al Noia on li tocava. Finalment l’equip s’ha salvat, però 
no he aconseguit aliniar aquests objectius dels jugadors.

Tot té un punt i final i després de guanyar 
la Copa Continental al Palau Blaugrana, 
tot i l’eufòria que hi havia aquells dies, tinc 
un moment en què me n’adono que això s’ha 
d’acabar

“

”
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P: Ser entrenador a casa, conviure amb jugadors que 
coneixes des de fa molt, viure i treballar aquí. S’ha fet 
difícil poder aparcar la teva tasca com a tècnic del Noia de 
la teva vida personal?
R: A nivell de jugadors, potser no tant. Acabes marcant distàn-
cies, ells saben quin és el seu paper i tu el teu. A nivell de 
poble, Sant Sadurní respira hoquei pels quatre costats, és 
l’esport rei, i és dur perquè no et desenganxes mai. No m’he 
sentit pressionat, la pressió me la imposo jo. Però no és senzill 
viure, treballar aquí i ser entrenador del Noia. La gent és exi-
gent, has d’acceptar les crítiques, només faltaria, però quan les 
coses van malament reconeixes ràpidament qui és qui. Me’n 
vaig molt agraït de moltíssima gent, però sí hi ha coses que no 
oblidaré.

P: Primera temporada i guanyeu la Copa del Rei. Et va po-
sar un llistó d’exigència molt alt aquell èxit tan prematur?
R: No vaig ser conscient del que va suposar aquell títol fins al 
final d’aquella temporada. Va ser apoteòsic guanyar aquella 
Copa en el meu primer any. Li dec sense cap mena de dubte 
al treball amb aquell equip del Blai Carda, qui va ser el meu 
mestre com a entrenador. A nivell personal aquell títol em diu 
que, si cal, m’haig de implicar i dedicar-m’hi encara més. 

P: Mirant amb perspectiva, la regularitat i la trajectòria 
d’aquests anys és molt notable, lluitant a fases finals pels 
títols i instal.lats moltes temporades a dalt a la Lliga i entre 
els millors d’Europa. 
R: Per a mi les vuit temporades han estat excepcionals, fins 
i tot la darrera. Mantenim una regularitat que tant a nivell 
individual com col.lectiu ens permet treballar amb tranquil.litat 
i també al club. No sé si ara la gent valora tots aquells anys en 
què estàvem entre els millors equips d’Europa, però aquella 
trajectòria, guanyar títols, és molt difícil per un equip petit com 

el nostre. He gaudit al màxim amb tot el que ens ha passat 
perquè saps del cert que hi haurà un dia en que tot allò tan 
bonic no succeirà. 

P: El Noia díficilment ha pogut mantenir molts jugadors. 
Has tingut en algun moment la sensació que et quedaves 
sense equip o que no podries assolir certs objectius?
R: Quan et donen un grup des d’aquell moment el teu equip 
és el millor. Aquesta darrera temporada sí segurament vam 
perdre valor amb jugadors que eren diferents. Joan Feixas, el 
capità històric es retira, Pau Bargalló se’n va sent ja una reali-
tat, no una promesa amb qui pagava molts peatges al principi 
quan el feia sortir a jugar. Sense Marc Julià, un jugador cedit 
que ens va donar moltes coses o l’Eloi Mitjans, que ja no era 
un més de la casa sinó que t’aportava joc, habilidós, gol, bon 
company i amb un gran compromís amb l’equip. Sumes tot 
això i has de respirar a fons. Però al mateix temps el bagatge 
i l’experiència et diu que vindran uns altres i que et posaràs a 
treballar per aconseguir el millor amb els jugadors que tens. 
Segurament si això passa el primer o segon any d’estar a la 
banqueta m’hagués afectat més.

P: Com arriben aquests títols de la Copa de la CERS i la 
Copa Continental al final de la teva etapa?
R: Veníem d’una dinàmica molt bona, de joc i treball. Tot 
i no classificar-nos per la Copa del Rei, ens arriba la CERS 
en el moment ideal i la Continental també. Per a mí els tres 
títols que hem aconseguit tenen un denominador comú i és 
la voluntat d’estimular i fer bullir els jugadors ben aviat amb 
aquestes  competicions, fer que s’ho creguin. Les motivacions 
estan a dins nostre, els entrenadors no motivem, el que fem és 
ajudar a que es despertin. Contra pronòstic es van aconseguir 
aquests títols però darrera hi havia un treball mental brutal. Si 
no, no s’entén que guanyéssim al Palau Blaugrana o al primer 
i segon de la lliga italiana, tots ells equips professionals. Jo em 
puc posar davant dels jugadors i dir-los que a un partit tot és 
possible, però necessites que ells es convencin també. Si no, el 
que tu dius no serveix de res.

P: Què hi deixes al Noia?
R: El meu agraïment a tots els que han estat ajudant al meu 
voltant. La meva il.lusió i estimació pel club, a les persones 
que em van donar l’oportunitat de ser entrenador del Noia i 
després la confiança per continuar. Aquí deixo molts somnis. 

els entrenadors ajudem a que es despertin 
les motivacions. Jo em puc posar davant 
dels jugadors i dir-los que a un partit tot 
és possible, però necessites que ells es 
convencin també. Si no, el que tu dius no 
serveix de res
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Pots escoltar l’entrevista completa 
al podcast de Ràdio Sant Sadurní 
radiosantsadurni.ivoox.com
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Un té aquella il.lusió d’aconseguir coses grans amb l’equip de 
la seva vida i quan ho fas a vegades no prens consciència de 
la dimensió.  Estic molt content i orgullós de tot el que m’ha 
passat aquí, dels bons i mals moments. Aquest darrer any 
m’ha motivat moltíssim i, malgrat que molts diguin que ha es-
tat una temporada dolenta, n’hem après molt, ens hem salvat 
i hem guanyat un títol. El Noia 2014-15 serà recordat per ser 
campió de la Copa Continental. I tot el que ha succeït ajudarà 
al Noia i els jugadors a créixer. El que hem viscut aquest final 
de temporada no tornarà a passar en molts anys, segur.

P: Sents que en aquesta nova etapa a Igualada t’alliberes 
d’un cert pes emocional i personal que sí tenies al Noia?
R: Ser entrenador del Noia per a mi té una càrrega emocional 
gran i per moments l’has de saber gestionar. Si no, el dia a dia 
pot ser difícil. Però crec que sóc una persona que m’implico al 
màxim amb tot allò que faig i l’Igualada és també un club es-

pecial. Me’n vaig allà perquè també m’uneixen unes emocions. 
En el passat, per raons familiars, veia molts partits del Santi 
Carda, vaig viure allà moltes celebracions, títols, i em vaig 
impregnar d’una època. Per això, quan em truquen m’ho rumio 
molt poc. De seguida ens entenem i estic realment agraït per 
una oferta que em permet seguir entrenant a l’OK Lliga. Sóc 
afortunat per seguir fent d’entrenador, créixer com a tècnic i 
com a persona perquè encara em queda molt a fer. 

P: Què et guardes del teu comiat, d’aquestes darreres set-
manes om a entrenador al Noia?
R: Tot això t’ensenya que la pressió que tens quan lluites per 
un títol és un misèria comparat amb una situació límit com 
salvar la categoria. T’ensenya a relativitzar les coses i he 
après a centrar-me només en les coses que puc controlar. Les 
darreres setmanes van ser una bogeria. Ningú es pot imagi-
nar com hem arribat a patir els jugadors, els entrenadors, la 
gent del club. El primer impuls que tinc quan s’acaba el partit 
és saltar la tanca i anar a fer un petó a la Mar, la meva dona. 
Les famílies són fonamentals. Tinc fills, sense el suport de la 
família no podria fer d’entrenador. El primer reconeixement és 
evidentment cap a ells. Després tens una sensació d’alleuja-
ment, pensar que la feina està feta, la meva missió i l’objectiu 
s’han acomplert. Acaba una etapa fent d’entrenador del club 
que estimo, i veus una graderia plena que tan de bo succeís 
més sovint. Al final, el millor és tornar a veure el Noia i la seva 
gent units una altra vegada. Me’n vaig feliç i amb força per 
continuar fent a un altre lloc allò que més m’agrada.

Aquest darrer any m’ha motivat moltíssim 
i, malgrat que molts diguin que ha estat una 
temporada dolenta, n’hem après molt, ens 
hem salvat i hem guanyat un títol.  I tot el 
que ha succeït ajudarà al Noia i els juga-
dors a créixer 
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El cavatast torna del 
2 al 4 d’octubre
El Cavatast, la mostra de caves i gastronomia de Sant Sadur-
ní celebra enguany la 19a edició. Del 2 al 4 d’octubre la vila 
tornarà a obrir de bat a bat les seves portes per mostrar les 
millors propostes de les caves i la restauració local. L’any 
passat van instal.lar-se a la fira prop de 50 expositors i més de 
100 referències. Durant el cap de setmana, el Cavatast va re-
bre al voltant de 33.000 visitants i es van comptabilitzar unes 
62.000 degustacions. Un estudi econòmic va assenyalar que 
l’edició del 2014 havia reportat un impacte econòmic d’1,6 
milions d’euros, amb una despesa mitjana per visitant de més 
de 53 euros.

La fira manté la mateixa línia que als darrers anys, apostant de 
nou per la ubicació a la part alta de la Rambla Generalitat i per 
complementar la visita a la mostra amb activitats, sessions i tastos 
que reforcin l’experiència enoturística dels visitants.

Propostes que es van estrenar l’any passat, com el CavaJocs o el 
CavaShoppingDay, impulsat per Som Sant Sadurní, tindran segura-
ment continuïtat en aquest 2015.

A més, la Mostra d’Artesans s’instal·larà de nou a la plaça Nova i 
durant el cap de setmana del Cavatast també es celebraran alguns 
dels principals actes de la 34a Setmana del Cava, com el pregó o 
la coronació de la reina del cava.

A més, el Centre d’Interpretació del Cava es consolida com a centre 
d’operacions i un dels principals atractius del cap de setmana, 
oferint la magnífica oportunitat d’endinsar-se en la realitat de Sant 
Sadurní i el cava, de la mà de diversos audiovisuals i experiències 
en 3D.
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Mercat d’intercanvi de la 
Deixalleria municipal 
La deixalleria municipal compta amb un espai batejat com a mercat 
d’intercanvi, i que fa més d’un any que es va posar en marxa, 
coincidint amb la celebració del dia temàtic de la Reutilització. 
La deixalleria té un espai d’exposició de tots aquells objectes, 
no electrònics, que estan en bon estat, prèvia autorització per 
reutilitzar-ho de les persones que els han portat. Les persones que 
estan interessades en adquirir algun dels objectes es demana que 
lliurin aliments a canvi que posteriorment es destinen al Banc d’Ali-
ments o a associacions solidàrias com Càritas. 

Durant el mes de maig es va impulsar una campanya des d’aquest 
mercat d’intercanvi per tal que els usuaris portessin llet, una 
demanda de primera necessitat. Per a més informació us podeu 
adreçar a la deixalleria o al Servei de Medi Ambient trucant als 
telèfons 93 818 37 22 i 93 818 31 89 i per correu electrònic a 
educacioambiental@santsadurni.cat.
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Els municipis de Sant Sadurní, Torrelavit, Sant Pere, Sant Quintí 
i Subirats duran a terme uns plans d’’ocupació amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de municipis
de l’Alt Penedès, i coordinats per la cooperativa Nou Set, crea-
ran cinc llocs de feina per a persones amb risc d’exclusió 
social. Ramon Riera, alcalde de Torrelavit i Diputat provincial, 
acompanyat per representants dels Ajuntaments participants, 
entre ells la regidora d’’Acció Social de Sant Sadurní, Àngels 
Canals, van destacar a l’acte de presentació la voluntat de ge-
nerar a través d’aquest projecte activitat econòmica i ocupació. 

Tots ells van subratllar la importància de recuperar l’entorn 
del riu com a motor de dinamització. Juli Silvestre, gerent de la 
cooperativa Nou Set, que fa el seguiment del projecte, amb la 
coordinació tècnica i política dels Ajuntaments, va assenyalar 
que a banda de la tasca habitual de desbrossament de molts 

espais verds, es realitzaran sessions formatives i d’aprenen-
tatge per tal que la brigada pugui dur a terme treballs amb 
pedra o fusta, donant major visibilitat a l’acció realitzada i que 
perduri en el temps. L’objectiu és que la iniciativa aconsegueixi 
nous fons per tal de garantir una segona fase de sis mesos i 
consolidar posteriorment aquesta iniciativa. A finals d’aquest 
mes de juny aquesta brigada intermunicipal ha iniciat els pri-
mers treballs de recuperació. A Sant Sadurní, el pla d’actuació 
es centrarà especialment en la millora de l’entorn de Can Mas 
de la Riera. L’aposta compta amb un pressupost global que 
ronda els 80.000 euros i que inclou els contractes de treball, 
així com les eines, material i ús dels vehicles. A la conclusió de 
l’acte, els representants polítics i els mitjans de comunicació 
presents a la roda de premsa, celebrada precisament a Can 
Mas de la Riera, van plantar un xiprer a l’entrada del camí que 
dóna accés a aquest equipament municipal.

sumant forces per 
l’entorn fluvial

Els Ajuntaments participants al 
projecte El camí del riu de recuperació 
de l’entorn fluvial del Mediona-Bitlles, 
el Lavernó i l’Anoia han presentat 
una nova iniciativa per impulsar una 
brigada intermunicipal que durant sis 
mesos realitzarà tasques de millora en 
diversos espais naturals. 
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recuperant 
LES FONTS I 
EL patrImoni 
natural

El mèrit és encara major si es té en compte que els 48 treballs 
que optaven al concurs eren d’alumnes de 4t d’ESO que pre-
sentaven els seus treballs de recerca i que els joves del centre 
sadurninenc eren els únics que cursaven 1r d’ESO. 

El projecte que van presentar consisteix en un sistema de po-
tabilització i manteniment de les fonts del municipi, col·locant 
un petit dipòsit al costat de la font que filtri i depuri l’aigua, 
amb la finalitat que la ciutadania pugui tornar a consumir 
aigua de les fonts, alhora de contribuir al foment de les rutes 
saludables de Sant Sadurní. Per dissenyar el projecte els joves 
van comptar amb el suport dels tècnics de Medi Ambient i 
Salut de l’Ajuntament i van escollir com a punt de partida 
la font de Cal Mota. L’aigua d’aquesta font conté un elevat 
nivell de nitrats que a mig termini són nocius per la salut. A 
més, són molts els veïns que encara avui consumeixen aigua 
d’aquestes fonts naturals malgrat els advertiments del servei 
de Salut. 

Aquesta idea dels alumnes podria fer-se realitat si l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní, que veu amb molt bons ulls la iniciativa 
d’aquests alumnes, acorda finalment finançar el projecte.

Aprofitant els darrers dies del curs, la Montse Vilella, tutora 
del grup, acompanyada per tots els alumnes de la classe i 

l’educadora ambiental municipal van desplaçar-se fins a la font 
de Cal Mota per netejar i desbrossar l’entorn de la font de Cal 
Mota. 

La intenció de l’escola és repetir en el futur aquestes accions 
per mantenir neta i accessible aquests espai natural i acon-
seguir que el centre apadrini la font.

Un grup d’alumnes que cursen l’assig-
natura d’emprenedoria de l’escola El 
Carme, acompanyats per la seva tutora, 
van aconseguir el passat mes de maig 
el tercer lloc al Concurs d’emprenedo-
ria que organitza la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya. 

Custòdia del territori
Precisament aquesta iniciativa ha trobat un perfecte 
encaix en el projecte de custòdia del territori que la 
regidoria de Medi Ambient va endegar al 2014, cercant 
complicitats i la col.laboració d’empreses i institucions 
per a la millora i manteniment de diversos espais natu-
rals.

En paral.lel a aquesta recuperació de l’entorn de la font 
de Cal Mota i la voluntat també de millorar-ne la pota-
bilització de l’aigua, l’àrea de Medi Ambient hi plantarà 
dos roures. 

També aquestes setmanes s’han posat en marxa els 
treballs de millora de la font de Sant Benet d’Espiells, 
que es troba situada al costat de l’Escola de Viticultura 
i Enologia.

La intenció és desbrossar el camí d’accés, restaurar 
el mosaic del sant i millorar l’entorn per dotar-lo de 
valor i incorporar aquesta font en les rutes promocion-
als i turístiques del municipi.  A més, aquesta aposta 
comptarà amb el recolzament de l’Escola que podrà 
col.laborar en les tasques d’arranjament i conservació. 
Aquests dies també s’ha afegit als treballs una brigada 
comunitària que està coordinada per l’agrupació d’ADF. 
Un cop rehabilitada, la font d’Espiells podrà incorpo-
rar-se plenament a les rutes saludables i turístiques, 
afegint-se com un element més de la riquesa i patrimoni 
natural local.
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El cor de caramelles de can Catassús
En el marc de la festivitat de Sant Jordi, la regidoria de Cultura va presentar el 
llibre d’Anna Maria Duran “El cor de caramelles de Can Catassús. La veu d’un 
poble”. L’acte celebrat al Celler de la Fassina de Can Guineu, va comptar amb la 
presència de la seva autora, acompanyada per l’alcaldessa Maria Rosell, la regidora 
de Cultura Montse Medall i Josep Gustems, professor del Departament de didàctica 
de l’expressió musical i corporal de la Universitat de Barcelona, autor del pròleg.

La presentació va tenir com a un dels moments més destacats i emotius l’actuació 
d’alguns dels històrics membres del grup de caramelles de Can Catassús, com Mi-
quel Martí, Joan Samsó, Jaume Canals i Josep Roig, dirigits pel director de la Coral 
Sant Sadurní, Ernest Folch i acompanyats per un dels cantaires de la formació, 
Jaume Soler, qui van interpretar diverses peces tradicionals. 

Tant l’alcaldessa com la regidora de Cultura van agrair el treball realitzat per l’Anna 
Maria Duran, que rescata en aquest llibre un capítol de la història de Sant Sadurní 
i la seva gent. Gustems, per la seva banda, va subratllar el bon nivell literari del 
llibre i la força que té en recollir la memòria viva i els testimonis d’una època.

Anna Maria Duran va tenir paraules molt especials per a totes aquelles persones 
que l’han ajudat a construir el relat, a través de la memòria oral i material gràfic de 
gran valor aportat per les mateixes famílies.

Per a tots aquells que vulguin fer-se amb un exemplar del 
llibre del cor de caramelles de Can Catassús poden adreçar-
se a la regidoria de Cultura, al Casal d’Entitats (c/ Marc Mir, 
15), trucant al 93 818 42 24. 
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En una primera fase es van programar 
tres sessions durant el mes de maig 
adreçades a un grup d’alumnes de l’IES 
Jacint Verdaguer i de l’Intermunicipal 
amb l’objectiu, a banda d’aprendre l’art 
de rapejar, de sacsejar consciències i 
convidar a la reflexió; Pau Llonch els va 
instar a obrir la la ment per aconseguir 
una mirada crítica, per aprendre a veure 
el món des d’un altre punt de vista, tre-
ballant conceptes com la discriminació, 
l’homofòbia, la xenofòbia, el feixisme, 
les etiquetes, els rumors i l’odi a tot allò 
que ens fa por. 

En una segona fase el taller es va de-
senvolupar amb alumnes de l’escola El 
Carme. Després d’una fase creativa, en 
què els joves expressaven els seus pen-
saments i missatges a través de la rima 
i els versos, coneixent els principals as-
pectes del ritme i la mètrica, l’experièn-
cia es va culminar amb una jornada 
d’enregistrament de les seves cançons a 
l’estudi de Ràdio Sant Sadurní.

L’objectiu dels impulsors d’aquest taller 
es donar-li continuïtat el curs vinent i 
oferir l’oportunitat de participar a nous 
alumnes de les escoles de la vila. 

Al canal de l’Ajuntament de Sant Sa-
durní a YouTube www.youtube.com/
ajsantsadurni trobareu dos vídeos 
il.lustratius d’aquest taller de rap i rima 
a les escoles.

educar en valors 
a ritme de rap

Els serveis de Cultura, Joventut, Medi-
ació, Igualtat i Cooperació de l’Ajun-
tament de Sant Sadurní d’Anoia, amb 
el suport de l’àrea de Comunicació i 
Ràdio Sant Sadurní,  van impulsar un 
taller de rap i rima a diversos centres 
escolars de Sant Sadurní, i que va 
anar a càrrec de Pau Llonch, cantant 
del grup d’At Versaris.
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FESTA DELS 
BARRIS 2015

De nou la Festa dels Barris va tornar a aplegar al 
carrer durant una setmana molts veïns i veïnes de Sant 
Sadurní. La intensa calor amb la qual va arrencar la 
capvuitada de corpus va anar deixant pas a una major 
inestabilitat en el temps que no va impedir, però, que 
es celebressin tots els actes programats
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Trobaràs més fotografies dels Barris i dels actes festius 
i culturals de Sant Sadurní a www.flickr.com/santsa-
durni. També ens pots seguir a Instagram a www.
instagram.com/santsadurni i al canal Youtube de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní www.youtube.com/
ajsantsadurni
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eBiblio Catalunya és el servei de préstec de llibres elec-
trònics per a les persones usuàries del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya. 

Es tracta d’un projecte impulsat pel Ministeri de Cultura per a 
totes les Comunitats Autònomes i gestionat, de forma compar-
tida, per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona 
i Biblioteques de Barcelona. El servei està disponible a l’adreça 
web: http://catalunya.ebiblio.cat.

Per accedir-hi, els usuaris d’eBiblio Catalunya han de disposar 
del carnet de les biblioteques públiques catalanes i han de tenir 
una adreça de correu electrònic informada al registre d’usuari de 
l’Aladí. 

La validació al servei es fa amb el número de carnet d’usuari i 
contrasenya/PIN. Els llibres electrònics es poden llegir a través 
de diferents dispositius: tauletes, telèfons intel·ligents, ordinadors 
personals o lectors de llibres electrònics.

Nou servei de préstec 
gratuit de llibres 
electrònics

cites culturals 
per aquest estiu
A banda del cicle d’espectacles de l’Istiu de l’Índex, que 
organitza la regidoria de Joventut, i fins a l’arribada de les 
Fires i Festes a principis de setembre, s’han programat d’altres 
iniciatives cultures durant els mesos de juliol i agost. Aquestes 
són algunes de les més destacades:

Divendres 10 de juliol a les 22.30h a la pista del Centre 
Cinema a la fresca en el marc del Most Estiu: “Zoran, el 
meu nebot ximple”. Organitza: Regidoria de Cultura i Most, 
Penedès Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava. 
Col·labora: El Centre

Dissabte 11 de juliol a les 20:30h Festival Vinyasons. Espec-
tacle “Llunàtics” amb Celeste Alías (veu) i Marco Mezquida 
(piano). Venda d’entrades a www.vinyasons.com. A les caves 
Gramona. 

Divendres 17 de juliol a les 22.30h a la plaça d’Espiells 
Cinema a la fresca: Ocho apellidos vascos, amb botifarrada 
a càrrec dels Diables Se M’n Refum. Organitza: Regidoria de 
Cultura. Col·labora: Diables Se m’n Refum.

Dissabte 18 de juliol a les 20:00h Festival Vinyasons. Con-
cert “Cordes al celler / cava de cordes” amb l’Orquestra de 
Cambra del Penedès. A les caves Codorniu. 

Dimecres 22 de juliol a les 22.30h a la Piscina municipal
Cultura tot l’any: concert de rumba catalana amb Els Delay. 
Organitza: Regidoria de Cultura. 
Col·labora: Regidoria d’Esports

La biblioteca 
alimenta 
la cultura
El tradicional concurs literari esco-
lar amb què la biblioteca municipal 
celebra el seu aniversari i la festivitat 
de Sant Sadurní va estar dedicat 
enguany a receptes culinàries.

La cita va comptar amb el suport de 
Marc Subirats, del restaurant Taps de 
Suro, qui va reproduir els diversos 
plats de les receptes guanyadores 
del concurs. 

Horari d’estiu de la biblio

La bibilioteca municipal ha iniciat l’horari d’estiu. 
L’horari és de matins de dimarts a divendres de 10 
a 2 del migdia i les tardes de dilluns a divendres 
de 4 a 2/4 de 9 del vespre. L’equipament fa va-
cances del 3 al 21 d’agost i fins al 15 de setembre 
el servei tanca els dissabtes. 

Un dels serveis que es posa en marxa coincidint 
amb aquestes dates i l’inici de la temporada d’estiu 
de la piscina és la Bibliopiscina i que funcionarà 
fins al 22 d’agost. El juliol fomenta la lectura a 
la piscina de dilluns a divendres de 10:30 a 13 
hores i de 16 a 19 hores i els dissabtes de 16 a 
19 hores. El mes d’agost el servei tindrà obert de 
dilluns a dissabtes de 15,30 a 19h. Els diumenges 
i festius estarà tancat.

A l’inici de l’acte els assistents van passar una estona molt diver-
tida amb l’espectacle Xup Xup. L’aniversari va finalitzar a la nit 
amb el concert de Isaac Romagosa Electric Quartet. 

Una de les presències que va despertar més expectació va ser 
la de la jove Aina Roglan, una estudiant de Torrelavit del col.legi 
Sant Josep i finalista del concurs Masterchef Junior. Fins i tot la 
biblioteca va convocar una trobada a finals de maig per tal que 
molts nens i nenes poguessin aconseguir un autògraf o foto-
grafiar-se amb Roglan, que ha aconseguit una gran popularitat 
i seguiment a les xarxes socials arran de la seva participació al 
programa televisiu. 
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CENT ANYS del 
primer homenatge 
a la gent gran
La Setmana de la Gent Gran va celebrar aquest 2015 el 
centenari del primer acte d’homenatge als avis i àvies del 
municipi. I és que Sant Sadurní és pionera en l’organitza-
ció d’homenatges a la vellesa, amb un primer acte de 
reconeixement a la seva gent gran que es va celebrar el 5 
d’abril de 1915. 

Durant les dècades següents, es van estendre a pobles i ciu-
tats de tot el país, aquestes jornades d’honra a la gent gran, 
que té com a objectiu, com el primer dia, enaltir la idea de la 
vellesa, en el sentit de respecte, experiència de vida i exemple 
per a la joventut i la infància.

La regidoria d’Acció Social i la Comissió de la Gent Gran 
van dur a terme un atractiu programa d’activitats a principis 
d’abril. El tradicional dinar de germanor amb què s’iniciava la 
setmana de celebracions va comptar en aquesta ocasió amb la 
presència, com a convidat d’honor, del president de la Fun-
dació La Caixa Isidre Fainé. 

El celler Gran de Can Codorniu va reunir en aquest dinar a 
més de 400 assistents, els quals van gaudir d’un bon àpat i 
a la part final d’un concert líric amb diversos intèrprets del 
Conservatori del Liceu. Durant el matí va tenir lloc una emotiva 
missa oficiada pel bisbe de Girona i exrector de Sant Sadurní, 
Francesc Pardo, i l’acompanyament musical de la Coral Sant 
Sadurní.

Durant els dies successius la gent gran van poder gaudir 
amb sessions de cinema, sardanes, a més de protagonitzar la 
segona edició de la desfilada de moda al pati de la Fassina de 
can Guineu, una cita que va comptar de nou amb moltíssim 
públic i la col.laboració de diversos establiments i comerços 
locals del sector de la moda, perruqueria i estètica. El darrer 
dia de la Setmana de la Gent Gran va culminar amb un concert 
a càrrec de l’Escola de Música municipal i un berenar en què 
es va bufar les espelmes d’un pastís gegant commemoratiu 
creat per Albert Carafí.

De manera ininterrompuda, a excepció d’un any, coincidint 
amb la Guerra Civil, Sant Sadurní no ha faltat a la seva cita 
amb la seva gent gran. Així, al 2016 podrà commemorar una 
altra efemèride, l’edició número 100 de la Setmana de la Gent 
Gran.
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SANT SADURNÍ ACULL ELS 
PREMIS OLIMPIA DE L’ESPORT

Les caves Codorniu van ser l’escenari de 
la 3a edició dels Premis Olimpia de l’Es-
port, una iniciativa impulsada per Esports 
de la Diputació de Barcelona, en el marc 
de la campanya ‘Penja’t una medalla!’.  
Els Premis Olímpia reconeixen el treball i 
dedicació d’entitats, clubs i persones de les 
comarques de l’Alt Penedès, el Garraf  i el  
Baix Llobregat que han fet o estan fent una 
gran tasca en el foment de l’esport local.

El club Esportiu Noia Freixenet va rebre el 
guardó a millor escola esportiva, mentre el 
club de Tennis Sant Sadurní va ser escollit 
finalista en la categoria de Joc Net pel seu 
compromís i impuls de l’esport adaptat. 

L’acte va comptar amb la presència de l’al-
caldessa de la vila, Maria Rosell, acompanya-
da per diversos regidors de l’Ajuntament. 
També van assistir-hi el diputat d’Esports, 
Josep Salom, el secretari general de l’Esport 
Ivan Tibau i el senador Josep Maldonado.

L’Escola de Música Municipal va prendre 
part en la cerimònia de lliurament de premis. 
Diversos alumnes del centre van interpretar 
durant l’acte diverses peces musicals.

Des del passat mes de maig Sant Sadurní 
compta amb circuits inclusius, oberts a tots els 
públics siguin quines siguin les seves capaci-
tats. Es tracta d’un projecte que ha posat en 
marxa l’Ajuntament de Sant Sadurní per mitjà de 
la regidoria d’Esports, juntament amb la Diputa-
ció de Barcelona, Inclusive Circuits i la Fundació 
Itinerarium, amb l’objectiu que tothom pugui fer 
esport sigui quines siguin les seves capacitats.

La iniciativa es va estrenar amb una caminada pel 
circuit més curt i que ja té enllestida la senyalit-
zació, que incorpora el sistema Braille per tal que 
els puguin interpretar les persones cegues. Un 
cop finalitzi tota la instal.lació de la senyalització 
i els indicadors, Sant Sadurní disposarà de tres 
itineraris inclosos en els circuits inclusius, que van 
dels tres als cinc quilometres de longitud. 

Aquest projecte, apadrinat pels campions de 
curses de muntanya Núria Picas i Kilian Jornet,  
pretén ajudar a millorar la qualitat de vida, espe-
cialment fomentar la pràctica de l’esport corrent 
i caminant, entre les persones amb més dificul-
tats. La principal novetat és que són recorreguts 
adaptats a tothom i senyalitzats permanentment. 
Estan situats a prop de la natura, l’aire lliure i amb 
paisatges inspiradors.

Trobareu més informació sobre aquesta xarxa 
de circuits inclusius que estan repartits per tot 
Catalunya i als que s’hi suma Sant Sadurní al web 
www.inclusivecircuits.net.

camins inclusius, sumant capacitats
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l’istiu JA 
ÉS AQUÍ
La primera quinzena de juliol acull les propostes que 
ha preparat la regidoria de Joventut per al nou cicle de 
concerts i espectacles de l’Istiu de l’Índex i que en aquesta 
ocasió porta per lema “Il·luminem la nit”.

El dijous 2 de juliol obria el foc el pop rock i el mestissatge de 
Trast. Una de les cites més especials d’aquests dies és el con-
cert participatiu del 8 de juliol amb Cercle de Percussió. Con-
duït per Àngel Pereira, la intenció és que fins a una cinquante-
na de persones puguin sumar-s’hi amb els seus instruments de 
percussió.

El dijous 9 de juliol serà el torn per les malabars, amb llum i 
foc, de Improvisto’s Krusty Show. La setmana següent ar-
ribaran les darreres dues cites de l’Istiu 2015, amb el blues 
dels Slim Bay Seals, el dimecres 15, i la música patxanga de 
Bonobos, que posarà el punt i final el dijous 16 de juliol, en 
un concert que comptarà també amb punt mòbil de Salut.

Tots els espectacles comencen a les 22:30 hores al pati de 
l’Índex i compten també amb servei de bar. L’Istiu de l’Índex 
compta en aquesta ocasió amb la col.laboració del Casal popu-
lar El Carràs, l’Agrupament Escolta i Guia, Tabalots, l’Associació 
Lúdicocultural Sant Sadurni i Arrítmics Batucada.

115 joves gaudeixen del FeseSTIU
Aquest mes de juliol s’està duent a terme l’ampli ventall de 
propostes del Fesestiu, una bateria de 16 activitats molt 
variades per a joves d’entre 13 i 18 anys. Al voltant de 115 
joves s’han inscrit a cursos i tallers d’aquesta 3a edició del 
Fesestiu, i que oferia alternatives com estampació de sa-
marretes, de circ, animació, cuina o geocaching, entre d’al-
tres. Una de les propostes més exitoses ha estat la gimcana 
nocturna amb la qual es va donar el tret de sortida a aquest 
cicle lúdic i de lleure.
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El proper diumenge 12 de juliol Sant Sadurní se suma a la campanya 
solidària Mulla’t per l’esclerosi múltiple. La regidoria d’Esports anima a la 
ciutadania a acostar-se fins a la piscina municipal per nedar uns metres 
en favor de la fundació que lluita contra aquesta malaltia i que participi 
també en el salt col·lectiu a l’aigua que es realitzarà a les 12 del migdia.
El Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple és la principal campanya de la Fundació 
Esclerosi Múltiple i pretén que un dia a l’any tothom pugui mostrar la sol-
idaritat vers les persones que pateixen aquesta malaltia amb un petit gest 
com és mullar-se a les piscines que participen a la campanya.

Més de 600 piscines de tot Catalunya se solidaritzen activament cada any 
amb el Mulla’t i ho fan organitzant activitats lúdiques i festives. A més, vol-
untaris del Mulla’t col·laboren perquè al migdia  tothom es llanci alhora a 
la piscina i durant tot el dia venen marxandatge del Mulla’t. Es calcula que 
a Catalunya cada any es banyen més de 70.000 persones per l’esclerosi 
múltiple.

El Mulla’t ha permès donar a conèixer i sensibilitzar la societat respecte a 
l’esclerosi múltiple. A més, les persones amb EM valoren especialment el 
Mulla’t perquè senten reconeguda una malaltia que molts cops és invisi-
ble. Aquesta campanya és un dels pilars que permet el funcionament de 
serveis que ofereix la Fundació. Per a més informació pots visitar el web 
de la Fundació Esclerosi Múltiple www.fem.es

MULLA’T PER 
L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE
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Nou èxit de la 
Cantata escolar

Els alumnes de 6è de primària de les escoles de la vila van 
participar a finals d’abril a una nova edició de la Cantata 
escolar que cada any organitza la regidoria d’Educació amb 
el suport dels centres de Sant Sadurní i l’Escola municipal de 
música. 

En aquesta ocasió el gospel va ser el fil conductor de l’actu-
ació celebrada a una pista exterior de l’escola Sant Josep 
plena a vessar. 

Els alumnes, sota la direcció de Valentí Querol i amb el guió 
de la directora de l’escola de música Jeannette Porter, van 
estar acompanyats als cors pels professors de música de les 
escoles. I en l’acompanyament musical, diversos professors i 
un alumne de l’Escola de Música Municipal. Durant l’actuació, 
titulada Gospel.cat, es van interpretar cançons com This little 
light of  mine, Hail Holy Queen o Oh Happy Day. A la part final 
de l’acte el cor de Gospel Etnosons també va acompanyar els 
escolars amb una de les peces.
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L’Escola de Música ha registrat 276 preinscripcions per al 
proper curs 2015-16, una xifra que suposa un increment de 
gairebé el 20%. L’augment es registra especialment en els 
grups infantils de sensibilització i Iniciació, però també s’ha 
notat en les activitats i propostes per a adults.

Tot i així, el centre ha hagut de declinar algunes de les preins-
cripcions per a alguns cursos i instruments que ja no poden 
ofertar més places.  

I és que per a les formacions de P3, P4, P5 i Iniciació s’han 
hagut d’obrir llistes d’espera. Sí hi ha, en canvi, places per als 
cursos d’adults - llenguatge musical, instruments, combo - i 
també per a Música a l’Edat d’Or, que s’adreça a la gent gran.

La participació creixent del centre i dels alumnes en les ac-
tivitats socials i culturals que es celebren a la vila, així com la 
col·laboració a les escoles bressol municipals, han contribuït 
a aquests fantàstics resultats i interès per l’educació musical i 
el centre. Amb tot, l’escola haurà de reorganitzar els horaris i 
la programació de classes per donar resposta a aquest volum 
d’alumnat. 

El passat 21 de juny, l’Escola de Música va celebrar a la plaça 
de l’Església el concert de final de curs amb el que posava 
punt i final a uns mesos molt intensos. 

Escola de Música Municipal
Pl. Doctor Salvans, 1 tf: 938910815

L’ESCOLA DE MÚSICA AUGMENTA 
UN 20% LES PREINSCRIPCIONS
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El Banc de Temps de 
Sant Sadurní: una 
nova iniciativa social 
a la nostra vila
El Banc de Temps de Sant Sadurní d’Anoia és una realitat. Tot va 
començar el 28 de març de 2014, després de cinc intensos me-
sos de treball, colze a colze entre diverses noies i l’Ajuntament 
de Sant Sadurní d’Anoia, per tal de tirar-ho endavant.

Amb una cartera de 62 sòcies i més de 300 ofertes i deman-
des, ja fa un any que estem immerses en un procés imparable 
d’intercanvis d’habilitats, coneixements i serveis...  Tot nou soci o 
sòcia rep tres hores de regal del Banc. El funcionament del Banc 
és totalment gratuït. No hi intervenen els diners, però cal abonar 
pels serveis rebuts amb temps: el soci que ofereixi un servei 
rebrà una transferència de temps, i tindrà dret a rebre d’un altre 
soci o sòcia del Banc un servei que li interessi.

Totes les persones que són sòcies han superat una entrevista 
inicial, i han signat les normes de funcionament i el full d’inscrip-
ció, on queden anotades les seves ofertes - què puc oferir o 
donar i demandes - què m’agradaria rebre. 

L’equip gestor del Banc dóna d’alta aquestes persones i intro-
dueix les seves ofertes i demandes en el programa gestor, de 
manera que tots els socis i sòcies poden consultar les ofertes 
i demandes accedint al programa o anant a cercar les llistes en 
paper a l’oficina del Banc.

La gent busca conèixer als qui viuen a prop, vol confiar en els 
altres, necessita sortir de l’aïllament i l’individualisme. El perfil 
del nostre Banc també respon a aquesta transformació social, a 
aquesta voluntat de construcció d’unes noves relacions socials.

Per promoure la coneixença i confiança entre sòcies, molts bancs 
organitzen trobades, xerrades, tallers, grups... El nostre també, 
i ja tenim un total de 65 activitats realitzades i unes 300 hores 
intercanviades: trobades de socis (una mensual), caminades, 
tallers (de ganxet, guitarra, creixement personal, interpretació 
de somnis...), xerrades (de seguretat informàtica, banca ètica, 
reiki, ayurveda, constel·lacions familiars...) o grups (de meditació, 
conversa en anglès). Molta feina feta en poc temps.

El Banc de Temps de Sant Sadurní està obert a tothom; només 
cal ser major d’edat i tenir ganes de compartir, intercanviar, 
ajudar i ser ajudat. La nostra oficina, situada al Casal d’Entitats 
(C/ de Marc Mir, 15), és oberta els dimarts de 18 a 20 h i els 
dijous de 10 a 12 h. Telèfon: 606 953 713. Correu: bdtsantsa@
gmail.com. També atenem les persones interessades en hores 
concertades.

Equip gestor del Banc de temps

Es podria pensar que els bancs de temps 
serveixen per cobrir necessitats bàsiques 

en temps de crisi, però més aviat s’estan 
configurant com a espais de sociabilitat 

i de noves relacions

”

“

El Casal Municipal 
de la Gent Gran, 
obert a l’agost
El Casal Municipal de la Gent Gran de 
Sant Sadurní romandrà obert el mes 
d’agost en horari de dilluns a diven-
dres de dos quarts de 4 de la tarda a 
dos quarts de 8 del vespre, a diferèn-
cia de l’any passat.

Tot i que la programació d’activitats 
es va tancar a finals de juny amb la 
festa de final de curs, el mes de juliol 
els espais relacionals del Casal con-
tinuaran en l’horari habitual, de 10 
del matí a tres quarts d’1 del migdia i 
de 3 a tres quarts de 8 del vespre. A 
més, del 15 al 17 de juliol es cele-
brarà un torneig de dòmino.
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nova edició de La 
quinzena solidària
El Consell Municipal de Cooperació ha 
impulsat aquests dies la 7a edició de 
la Quinzena Solidària, que ha presen-
tat un extens programa d’activitats de 
sensibilització i difusió de la tasca en 
matèria de cooperació i ajut al desen-
volupament, que realitzen les ONG’s i 
entitats solidàries del municipi amb el 
suport de la regidoria de Cooperació. 

A més de xerrades, tallers, la Quinzena 
ha englobat en el seu programa diverses 
iniciatives com el Festival de Cinema 
Social i Solidari, la tercera edició del Dia 
del Refugiat o una exposició a la biblio-
teca sobre la realitat de Síria. A principis 
de juliol la Quinzena Solidària s’acomi-
ada amb la recepció dels nens sahrauís 
que des de fa uns anys participen del 
programa Vacances en Pau. Aquest 
estiu, quatre nens han estat acollits per 
famílies sadurninenques. 

Catalunya vol fer-se escoltar i decidir el seu futur en 
llibertat. Exercir el dret a la llibertat d’expressió no 

ha estat res més que redactar un projecte d’una hi-
potètica constitució catalana que volíem 

traslladar a la ciutadania

Mai esperava que m’apartessin de la meva tasca com 
a jutge pel que faig fora de la meva feina. En aquests 

moments díficils per a mi a nivell personal i profession-
al, estic convençut que tornaré a  exercir com a jutge, 

espero que sigui a la futura república catalana

Santi vidal

Acompanyant al jutge, l’acte, que es va celebrar a la 
plaça de l’Ajuntament, va comptar amb la participació 
musical de la Coral Sant Sadurní i de Pep Picas, que va 
tancar l’acte. Representants del Club Esportiu Noia, del 
col.legi Sant Josep, amics i de les formacions polítiques 
de CiU, ERC i la CUP van volver adreçar unes paraules 
al jutge. Durant la seva intervenció, Vidal va avançar 
que oferirà una conferència al Parlament Europeu i va 
anunciar el propòsit d’exercir de nou com a jutge, es-
perançat en què ho pugui fer ben aviat en una repúbli-
ca catalana. L’ANC va obsequiar al jutge amb un llibre 
de signatures de suport recollides durant els darrers 
dies, a més d’un bonsai i cava. En una foto final mul-
titudinària es va desplegar un cartell amb el missatge 
“Sant Sadurní amb Santi Vidal”.

“

”“

Sant Sadurní 
homenatja 
Santi Vidal
L’Assemblea Nacional Catalana, amb 
el suport de diversos col.lectius, enti-
tats i partits polítics va organitzar un 
acte de suport al jutge sadurninenc 
Santi Vidal, qui a principis d’any va 
ser inhabilitat durant tres anys pel 
Consell General del Poder Judicial 
per haver redactat un esborrany de 
constitució catalana.

”
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Des de Nicaragua i Guatemala, tots dos formen part d’una 
comunitat informativa que connecta diversos països  cen-
treamericans, fent una important tasca divulgativa, formativa i 
de recuperació de la memòria històrica. 

“Des de la Fundación Lucièrnaga, que és on jo col.laboro”, 
diu Wendy Paiz, “realitzem una tasca de lluita contra la 
violència de gènere, d’empoderament del territori, de-
senvolupament, sobirania alimentària. Som 30 entitats en 
total de Nicaragua, Honduras, El Salvador i Guatemala, que 
fa uns anys vam configurar aquesta xarxa. Hi ha emissores 
de ràdio, agències, productores de vídeo. El nostra princi-
pal objectiu és esborrar les fronteres i les limitacions que 
tenim per tal de desenvolpar els nostres pobles germans”.

Arbizures forma part de Comunicarte, una associació de 
Guatemala, des d’on lluiten contra l’oblit. “Fa 25 anys que re-
alitzem documentals, formatius, però també de la memòria 
històrica. Intentem explicar a la gent perquè vam patir 
guerres tan crues, de més de tres dècades, motivades per 
la manca d’educació, de salut, la discriminació. No va ser 
només una lluita entre la guerrilla i l’exèrcit, també hi va 
prendre part la societat civil. Va morir molta gent innocent 
i amb la nostra tasca intentem contribuir a que no es torni 
a repetir mai més”.

Paiz recorda que “Els governs, les institucions controlen 
molt la informació que es difon i els mitjans de comuni-
cació estan en mans d’un únic empresari. La programació 
és molt comercial i d’entreteniment, no hi ha esperit crític 
i el paper dels mitjans en el control polític, de la corrup-
ció, és molt complicat. No tenim espais i els hem hagut 
de crear. Sobre tot funcionem amb xarxa d’intercanvi de 
continguts i informació, però arribar directament a la gent, 
a les comunitats, això encara és força difícil”, apunta. 

Tot i el gran desenvolupament tecnològic, d’internet i de les 
xarxes de comunicació, destaquen especialment el paper de la 
ràdio. 

“És un mitjà molt viu que ens permet arribar a tots els 
racons, fins al darrer poblet. Hi ha moltes zones dels nos-
tres països en les quals és impossible arribar amb els nous 
mitjans”, diu Paiz. “Ens recolzem molt en petites estacions i 
plataformes que tenen algunes comunitats, però sovint ens 
desplacem amb els nostres equips per a poder ensenyar 
els nostres materials i documentals”, afegeix l’Arturo.

També han aprofitat l’ús de formats enginyosos per tal 
d’incidir en el foment de valors i canvis d’hàbits en la seva so-
cietat. Un clar exemple és la producció d’una telenovel.la que, 
a través de l’humor i escenes iròniques incideix en assumptes 
com la violència i la igualtat de gènere o la llibertat sexual. 
“Aquesta telenovel.la, o culebrot que li dieu aquí, narra la 
típica història d’amor i desamor però s’exageren moltes 
situacions  i li posem un toc d’humor que convida a la gent 
a reflexionar i això enganxa molt”, assenyala Wendy Paiz.

Malgrat les limitacions, des d’aquesta xarxa estan implemen-
tant l’aplicació de les noves tecnologies, orientades especial-
ment als joves, una generació que consideren clau pel canvi. 
Ja han realitzat diverses formacions per a què amb un telèfon 
mòbil i un senzill editor d’imatges informàtic puguin crear 
vídeos i històries sobre el seu entorn.

Els governs, les institucions controlen 
molt la informació que es difon i els mit-
jans de comunicació estan en mans d’un 
únic empresari, La programació és molt 
comercial. el paper dels mitjans en el 
control polític, de la corrupció, és molt 
complicat

“

”

comunicació social 
i comunitària a 
centreamèrica

Una de les activitats destaca-
des d’aquesta Quinzena Soli-
dària va ser el taller col.loqui 
sobre els mitjans de comuni-
cació i les realitats silenciades 
protagonitzat per Wendy Paiz 
i Arturo Arbizures de la Xarxa 
Centreamericana de comuni-
cació social i comunitària. 

Es tracta d’un projecte que 
recolza Entrepobles, una 
de les ONG’s del Consell de 
Cooperació Municipal de Sant 
Sadurní.
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La regidoria de Cultura i la Comissió de Festes es troben 
aquests dies tancant els darrers serrells del programa de Fires 
i Festes 2015. I és que tornant de les vacances d’estiu, les 
Fires ja truquen amb força a la porta del calendari festiu de 
Sant Sadurní.

Un dels plats forts de les Fires i Festes d’enguany serà el 
retorn a casa d’Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien, que pre-
sentaran a la plaça de l’Església el seu darrer treball “Un pas i 
neu i un pas”. 

El pregó d’aquest 2015 anirà a càrrec del Foment Sardanista, 
entitat que commemora aquest any el seu 70è aniversari. 

A nivell musical hi haurà propostes per a tots els gustos i 
edats, des del concert familiar “Reggae per Xics”, passant per 
l’òpera amb l’espectacle Nus d’Opera Prima, la Nit electrònica 
o la Nit Revival o la proposta ska-punk de Talco. 

La cita amb l’humor arribarà amb Improshow, de la companyia 
Planeta Impro.
El groc de la Festa de la Fil.loxera donarà pràcticament el tret 
de sortida amb el primer dels seus actes, el 30 d’agost, al pati 
de la Casa dels Avis i que s’ha convertit ja en un tradicional 
aperitiu de les Fires. El 5 de setembre, d’11 a 13 hores, hi 
haurà la festa infantil a la plaça de l’Ajuntament, amb inflables 
i tallers. El 7 i 8 de setembre seran els dies grans de la Festa, 
amb l’escampada del dilluns i la doble cita del dimarts 8, amb 
la festa infantil al matí i la gran festa a la plaça de l’Església, a 
la nit. Els Diables Se M’n Refum seran els altres grans prota-
gonistes de les festes de foc de Fires, amb els seus tradicio-
nals correfocs. 

En definitiva, un intens programa que es presentarà pública-
ment el proper 14 de juliol, amb un gran assortit d’activitats 
durant el matí, tarda i nit i que és possible gràcies a la col.la-
boració i implicació de moltes entitats i associacions de la vila.

Fires i 
Festes
per a 
grans i 
petitsFE
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Festa major del 
barri vilarnau

L’Associació 1 i tots del barri Vilarnau torna a 
posar-se un any més al capdavant de l’organit-
zació de la festa major del barri, que es celebra-
rà del 10 al 12 de juliol. Aquest és el programa 
d’activitats previst:

Divendres 10 de juliol
17:30 Taller de reciclatge a càrrec del Centre 
Vilarnau
19:30 Veredicte i repartiment de premis del Con-
curs Literari Pere Planas
23:00 Festa del Barri Vilarnau. Sevillanes i week-
end dance a càrrec de Luis Clavijo i a continuació 
sopar de carmanyola amb música ambient. A la 
Plaça Germans Segura Viudas. 

Dissabte 11 juliol
17:30 Festa del Barri Vilarnau. Festa de l’escuma 
i xocolatada per a tothom. A la plaça Pere Ferrer i 
Bosch. 

22:30 Festa del Barri Vilarnau. Ball amb l’Or-
questra Montse&Joe. A la plaça Pere Ferrer i Bosch. 

Diumenge 12 juliol
13:05 Festa del Barri Vilarnau. Tabalots Infantils, 
Missa i a continuació vermut per a tothom. 
19:30 Festa del Barri Vilarnau. Duet d’ambient. 



                      CASA DE LA VILA  Juliol 2015  
                 
        

25

O
PIN

IÓ

No puc començar d’una altra forma sinó agraint sincerament a 
tots i cada un dels 553 veïns que heu fet confiança a la candi-
datura del Partit Popular que jo encapçalo. Heu fet possible que 
tingui l’honor de servir-vos des de la humilitat i l’esforç, sent 
regidor del poble que m’ha vist néixer, créixer i que tant estimo. 
Més enllà de les sigles i de les banderes està Sant Sadurní. No 
us fallaré i compliré amb rigor i responsabilitat el nostre progra-
ma electoral. 

En aquest mandat que iniciem, la nostra prioritat és la creació 
de llocs de treball al nostre municipi. Dit en altres paraules: sor-
tir definitivament d’aquesta cruel crisi econòmica sense deixar a 
ningú enrere. Hem d’atendre, amb especial cura, a totes aquel-
les persones i famílies que més acarnissadament estant patint la 
crisi. Per això és imprescindible que es gestionin amb austeritat 
les finances municipals i, alhora, que abaixem els impostos a les 
famílies. Elles són l’eix vertebrador de la societat més solidà-
ria  i més empàtica. No obstant, no em pararé ni un segon de 
pedalar al costat de les petites i mitjanes empreses, perquè 
les Pimes son les màquines de creació de llocs de treball i de 
riquesa de les famílies. 

Treballaré amb passió per fer de Sant Sadurní un destí enoturís-
tic de qualitat, perquè no només és l’essència de la nostra terra 
sinó que és la font de creació de llocs de treball. 

Posaré un especial èmfasi en tots els temes de caràcter social, 
em deixaré la pell per aconseguir obrir de nou el CAP 24H, 
perquè la salut no entén d’horaris ni de crisi econòmica. Lluitaré 
contra l’amiguisme, tothom té dret a  poder accedir a la borsa 
de treball de l’Ajuntament. Treballaré per un Sant Sadurní net i 
segur, amb mà dura contra l’incívic. 

Exerciré, per tant, una oposició constructiva i rigorosa, vet-
lant pels interessos de tots els ciutadans sense excepció, i no 
només pels nostres votants. Treballarem amb dedicació, em-
peny, transparència i una actitud oberta al diàleg per impulsar 
aquells projectes que el nostre municipi necessita. 

Estarem a l’alçada de les circumstàncies.

Gràcies, no defraudaré volem canviar les coses i les condicions socials

Primer de tot volem agrair la confiança a totes i tots les veïnes i 
els veïns de Sant Sadurní que ens han votat. Moltes gràcies.
Estem molt contents amb el resultat. No és fàcil començar de 
nou i de zero i aconseguir dos regidors. Però no estem del tot 
satisfets, per dos motius.

El primer és que tot i que la participació hagi pujat i fins i tot 
estigui per sobre de la mitjana catalana, la realitat és que l’abs-
tenció ha estat l’opció majoritària a la vila, més d’un 34%, el que 
vol dir que un de cada tres no vota. Això, tot i que sembla, que 
és bastant habitual no ens sembla normal. Si guanya l’abstenció 
perd la democràcia i des de ICV-EUA volem treballar per aug-
mentar la participació i que guanyi la democràcia.

El segon motiu és perquè nosaltres no ens hem presentat per 
tenir ni una ni dos cadires a l’ajuntament. Ens hem presentat per 
canviar les coses, per millorar les condicions socials i demo-
cràtiques de la gent del poble. Per fer de Sant Sadurní un poble 
més just, equitatiu, participatiu i verd. I ens sentirem satisfets 
en la mesura que ho aconseguirem. Ens sentirem satisfets quan 
els veïns i veïnes de Sant Sadurní puguin participar de manera 
directa i decisiva en les decisions importans que l’afecten. Ens 
sentirem satisfets quan tinguem espais culturals i d’oci cons-
tants i continus pels nostres joves. Ens sentirem satisfets quan 
les taxes i els preus públics siguin socials i progressius, i cap 
família a Sant Sadurní hagi de ser exclosa dels serveis munici-
pals per manca de recursos. Quan aconseguim aquestes coses, i 
moltes altres, llavors estarem satisfets.

Per això i entenent que la ciutadania de Sant Sadurní ha votat 
clarament una ampla majoria de partits d’esquerres, des de ICV-
EUA hem intentat fer de pont entre les diferents formacions d’es-
querres per tal d’aconseguir acords d’entesa que prioritzessin  
les polítiques socials i de servei a les persones. 

Malauradament això ha estat del tot impossible i per aquest 
motiu ens veiem en la obligació de restar a l’oposició i treballar 
amb responsabilitat i intensitat per mantenir el diàleg i arribar a 
acords puntuals, quan sigui possible, per fer polítiques que esde-
vinguin una millora i un benestar per els ciutadans i ciutadanes 
de Sant Sadurní.

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@carlesjimenezm 

ppsantsadurni@gmail.com santsadurni@iniciativa.cat

@ICVsantsadurni

facebook.com/icvsantsadurni



El passat 13 de juny es va constituir l’Ajuntament de Sant Sadur-
ní d’Anoia, amb la reedició d’un pacte de govern entre CIU i ERC, 
amb la incorporació de dues noves formacions polítiques i amb 
una renovació important dels càrrecs electes. 

Per als i les socialistes de Sant Sadurní comença una nova 
etapa. En aquest nou viatge, l’Albert Gual, la Cristina de la Cruz i 
jo mateixa, comptem amb el suport dels 1.093 ciutadans/es de 
Sant Sadurní d’Anoia que han confiat en nosaltres i en el nostre 
projecte per a la vila, als quals volem donar les gràcies de tot 
cor, i també tenim tot el suport de l’Agrupació Local del PSC, 
que està avui més unida i forta que mai. Aquest doble suport és 
el millor motor per continuar treballant per Sant Sadurní d’Anoia. 
En aquesta nova etapa, els socialistes serem el principal partit 
de l’oposició i el que liderarà les polítiques d’esquerres, com ja 
hem fet en aquests darrers anys, i ha quedat més que demostrat 
en la nostra extensa obra de govern. 

El nostre programa electoral tenia tres eixos principals: generar 
noves oportunitats de creixement econòmic i social per a Sant 
Sadurní d’Anoia; oferir una solució estable i definitiva a les grans 
inversions en equipaments i via pública que necessita Sant 
Sadurní d’Anoia; i defensar activament els serveis públics de 
qualitat, mostrant una tolerància zero amb el malbaratament dels 
recursos públics. 

Continuem defensant aquests tres eixos perquè estem con-
vençuts que són els que asseguren un futur de progrés per a la 
vila. Si el nou equip de govern treballa en aquesta direcció, tin-
dran tot el suport dels socialistes, però si es dediquen novament 
a pensar en petit, a no solucionar als grans impediments que té 
la vila per poder progressar, a gastar totes les seves energies 
en qüestions que s’allunyen dels interessos de tota la població, 
els socialistes realitzarem una oposició ferma en defensa del bé 
comú. 

Així que aquest és l’objectiu que els socialistes ens marquem 
per aquests pròxims quatre anys: liderar una oposició d’esquer-
res ferma i constructiva i defensar els eixos principals del nostre 
programa electoral. Tot plegat amb un únic objectiu: millorar la 
vida dels sadurninencs i de les sadurninenques!

www.susannamerida.cat

Entrem amb força:  753 vots i dos regidors!

Les eleccions municipals han suposat una rebregada important 
en el mapa polític  dels Països Catalans. A pobles i ciutats es pot 
detectar una tendència general en que l’electoral català ha virat 
cap a l’esquerra i que, al Principat, els partits independentistes 
segueixen guanyant en vots i regidores. Sant Sadurní no ha estat 
una excepció. Els sadurninencs i sadurninenques han volgut que 
tinguem un consistori més plural, més independentista i més 
d’esquerres que en la passada legislatura, malgrat que aquestes 
dos majories no són coincidents. Això, és evident, generarà una 
permanent tensió entre aquestes dues majories, que des de 
la CUP, amb un discurs inequívocament independentista però 
vinculat alhora a la transformació social com a element irrenun-
ciable, podem mirar de fer encaixar.

Des de CUP de Sant Sadurní ens hem compromès a dur a terme 
propostes de radicalitat democràtica que traslladin el poder de 
decisió als barris, volem que ciutadans i entitats puguin presen-
tar mocions al ple de l’ajuntament i proposarem que els grans 
projectes del poble siguin consultats al conjunt de la població. 
Treballarem amb l’horitzó d’elaborar els pressupostos municipals 
de manera participativa, proposarem crear una Assemblea Muni-
cipal Oberta, instarem al nou govern a convocar el Consell de la 
Vila i treballarem perquè les associacions de veïns hi tinguin un 
paper central.

Tenim clar que els ajuntaments són el mur de contenció de la 
crisi social a la que, l’actual model econòmic i els que l’han 
gestionat, ens han abocat. Des de la CUP ens proposem treballar 
perquè l’ajuntament estigui al costat dels treballadors i de les 
classes populars de Sant Sadurní. Per això, ens marquem com a 
prioritats frenar el drama dels desnonaments i oferir sortides a 
les famílies en risc de pobresa energètica. Volem establir criteris 
de progressivitat en el pagament de les taxes municipals i desti-
nar tots els esforços necessaris a polítiques socials.

Seguirem treballant perquè el moviment independentista s’arti-
culi des de la base i vagi intrínsecament lligat a una voluntat de 
regeneració democràtica i de recuperació de drets socials. El 
municipalisme ha estat, i segueix sent, un dels principals motors 
d’aquest procés, i per això els ajuntaments han d’ocupar un 
espai central per a la construcció nacional dels Països Catalans.

LIDERAR UNA OPOSICIÓ D’ESQUERRES FERMA I CONSTRUCTIVA

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@jordipl85

@SusannaMeridameridals@santsadurni.cat

cupstsadurni@gmail.com
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facebook.com/susanna.merida



erc@santsadurni.cat

ERCSantSadurni www.ciu.cat/santsadurni

@ciusantsadurni

ciu.santsadurni@gmail.com 
canalsva@santsadurni.cat

El passat 24 de maig, 1.264 electors van confiar en nosaltres. 
És la xifra més alta de vots rebuts per ERC des del 1979. Hem 
augmentat en 225 vots en relació a la legislatura passada. 
Cap altre partit dels que fins ara componien el consistori (CIU, 
PSC-PSOE i PP) ha aconseguit aquest fita. Hem mantingut els 4 
regidors; d’altres han perdut un regidor o dos, com és el cas del 
PSC-PSOE. I això, en un context de descrèdit de la política, en 
uns moments molt moguts en l’aspecte nacional i d’una terrible 
crisi econòmica, que també afecta els nostres vilatans.
Agrair la confiança  dipositada, també a totes aquelles persones 
que han treballat per assolir aquesta fita. Donar especialment  
les gràcies a l’Albert Prat i el Jep Bargalló per la tasca realitzada 
en la legislatura que acabem de tancar per la feina ben feta.
Fent una lectura simplificada i, a la vegada , una mica bar-
roera, de les eleccions deixa un consistori amb 11 regidors 
d’esquerres i 11 regidors independentistes, però que no són 
els mateixos 11 regidors, repartits en 6 grups municipals. 
Ens podem  queixar que això fragmenta el ple, que serà més 
difícil arribar a acords. O podem celebrar que la pluralitat de la 
societat està present en el nostre consistori i que és feina de 
tots nosaltres, de tots els regidors de tots els grups, mirar d’en-
tendre’ns, buscar acords i aconseguir majories, tot  enriquint 
d’aquesta manera el debat  polític a la vila. D’aquí a 27 mesos, 
segons l’acord establert, l’alcalde serà d’ERC. Però això no és el 
més important, sinó que aquest acord assegura un govern fort 
per a tota la legislatura, del tot necessari si hem de fer passos 
–esperem que decisius– cap a la República catalana. No serà 
gens fàcil, segur. Hi ha el risc de no sortir-se’n, com en tot en 
la vida. Per responsabilitat, no podem permetre que, en aquests 
moments decisius, el nostre ajuntament posi pals a les rodes al 
procés i als passos que el nou Govern  de la Generalitat deci-
deixi fer si aquest és el mandat de les eleccions plebiscitàries 
del 27 de setembre. 
Per nosaltres no quedarà. Tot el nostre esforç i tot el nostre 
compromís. I aquest Govern fort, a més, aplicarem polítiques, 
basades en la transparència i la participació, i orientades al 
foment econòmic i a les polítiques socials, d’una manera  clara 
i decidida. D’una manera il·lusionant. Volem que Sant Sadurní 
aprofiti al màxim els seus recursos, Volem prosperitat per a la 
gent de Sant Sadurní. I volem prosperitat per a Catalunya. Com 
hem dit en el  nostre eslògan de campanya, Pel teu poble,  pel 
teu país. Tan senzill com això.

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

locals.esquerra.cat/santsadurni
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Govern fort per al foment econòmic i les polítiques socials Protagonistes en la nova legislatura

Des de Convergència Democràtica de Catalunya  i Unió  Demo-
cràtica de Catalunya, encetem un nou mandat amb les forces 
renovades, amb les ganes i la il·lusió de donar continuïtat a la 
feina iniciada ara fa poc més d’un any i amb l’esperança posada 
en el proper 27 de setembre a favor d’una Catalunya més lliure 
i amb el dret a decidir com a principal bandera. A Sant Sadurní, 
CiU hem estat la força política més votada, amb cinc regidors 
que durant els propers quatre anys vetllaran perquè el municipi 
prioritzi i engegui les màximes polítiques socials i d’emprene-
doria possibles, tot controlant que hi hagi rigor i eficàcia en la 
prestació dels serveis que des del consistori s’ofereix a tots els 
veïns i veïnes de casa nostra. 
Podem dir que quan CiU ha tingut el govern municipal i ha pogut 
demostrar capacitat de gestió,  honestedat i compromís amb 
Sant Sadurní,  ha obtingut com a reconeixement la revalidació 
de ser la primera força. Des d’aquí volem donar les gràcies per 
aquesta confiança renovada. El resultat de les darreres eleccions 
locals a Sant Sadurní, han fixat un escenari diferent al mandat 
anterior. Aquest  escenari actual, més fragmentat, més plural,  
permet visualitzar un mosaic, una diversitat  de programes   
ofertats per les diferents opcions polítiques que hem concurre-
gut en aquestes eleccions municipals. 
El missatge que rebem del ciutadà és clar: ens obliga a l’establi-
ment de pactes per poder fixar un govern amb majoria suficient 
que disposi de capacitat per prendre decisions, que ara sí , són 
per a tots el sadunrninencs i sadurninenques.

Iniciem l’actual mandat assumint l’Alcaldia durant els propers 
27 mesos per part de la nostra cap de llista, Maria Rosell. La 
nostra principal meta està en mantenir aquelles iniciatives que 
podencrear caliu entre la població i donen vida a Sant Sadurní 
des dels àmbits esportiu, educatiu, social, etc. Però també volem 
anar més enllà i pensem en un futur molt proper més actiu si 
pot ser, on el poble disposi de més espais i eines per als joves, 
on tothom pugui gaudir d’un circuit -que nosaltres anomenem 
de salut- tot confluint un veritable pulmó verd que resseguirà 
racons emblemàtics de la nostra terra... Són moltes les propo-
stes que ens agradaria desenvolupar en aquesta legislatura que 
ara tot just comencem. Des d’aquí us convidem a que en sigueu 
partícips i us donem les gràcies, un cop més, per haver fet pos-
sible que Convergència i Unió segueixi essent la principal força 
política amb representació al consistori.   



Aquestes setmanes el Centre de Serveis a les empreses 
Nexes, seu del Servei de Promoció Econòmica municipal ha 
assolit la plena ocupació a l’espai de lloguer de despatxos 
i cowork adreçat a l’allotjament d’empreses i emprenedors. 

Després de tan sols dos anys de la posada en marxa d’aquest 
nou servei, el resultat supera amb escreix les previsions ini-
cials.

Són ja gairebé una desena de professionals i empreses de 
diversos sectors que han decidit impulsar les seves idees i 
negocis a través d’aquesta plataforma que ofereix Nexes. 

Les empreses allotjades a Nexes són: Carme Rossell (serveis 
d’arquitectura tècnica); Noubit (serveis informàtics); Opersec 
(consultoria d’enginyeria tècnica); Sempre al teu costat (serveis 
d’atenció domiciliària); Ideal logístic (serveis logístics per 
empreses); Abramet (comercialització producte metàl.lic); Raab 
Vitalfood (delegació comercial alimentació bio); Nosolovino 
(comercialització de vins i caves); a més de l’empresa domicili-
ada Arboleda Mediterranea, S.L. (bodega d’elaboració de vins 
i caves).

A banda dels espais de treball, sales polivalents i de reunió, 
Nexes ofereix als allotjats un ampli ventall de serveis, com: 
recepció, domiciliació de correu, auto-reprografia (impressió 
i enquadernació), recursos tecnològics per a presentacions o 
formació, connexió a internet, a més d’assessorament i acom-

panyament en el desenvolupament dels projectes empresarials.

Properes sessions formatives

Un altre dels serveis que ofereix Nexes és el de formació con-
tinuada, amb sessions i tallers que permeten introduir-se o 
ampliar coneixements en diversos àmbits de l’empresa i el ne-
goci. Així, durant el mes de juliol i també al setembre ja s’han 
previst algunes jornades: 

El divendres 10 de juliol s’organitzarà un seminari sobre 
fiscalitat, a càrrec d’Àlex Centelles, tècnic d’empresa del Servei 
d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf. 

El dijous 16 de juliol, Anna Viñals, de Lead Learning Lab, 
empresa dedicada a la formació i consultoria, oferirà una ses-
sió sobre avaluació d’idees de negoci amb el mètode Canvas 
Business Model. 

I el 25 de setembre, s’ha previst la sessió Start, que abordarà 
tots els aspectes a tenir en compte abans de materialitzar una 
idea empresarial, que anirà a càrrec d’Èric Enguita, emprene-
dor i fundador de l’empresa d’Art Cava. 

Per a prendre part en aquestes sessions cal inscripció prèvia. 
Podeu posar-vos en contacte amb el Centre de Serveis a les 
empreses Nexes. 

Nexes assoleix la 
plena ocupació

Centre de Serveis a les Empreses NEXES
C/ Doctor Barraquer, 3-5
Tel. 93 118 51 95
promeco@santsadurni.cat
www.santsadurni.cat
@promeco_SDN


