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Maria Rosell i Medall
Alcaldessa de Sant Sadurní

“L’Àngels és d’aquelles persones 
amb qui Sant Sadurní sempre hi 
tindrà un deute per tot el que 
ha contribuït al benestar de 
dels seus veïns i veïnes  “

L’ÀNGELS

Sempre he pensat que tothom hauria de dedicar alguns mesos de la 
seva vida al servei públic, a ajudar a la resta de veïns i veïnes. 

Fer i ser per tu, sense empatia pels demés, no és viure en societat. Per 
això defenso que, bé sigui des de les institucions, des de les entitats cul-
turals, cíviques, clubs esportius o des de la politica, tots hem de coope-
rar amb la nostra comunitat i amb el nostre entorn. Hem d’ajudar-nos. 

Tenim una gran sort com a societat que aquest esperit mogui a moltes 
persones a dedicar la major part de la seva vida a ajudar-ne d’altres. Són 
gent que, per vocació, volen destinar el seu temps a oferir recursos i 
oportunitats a aquells que no en tenen, a donar assistència social. 

Són persones com l’Àngels, una treballadora social que, després de 26 
anys ajudant a desenes de persones de Sant Sadurní, ara es jubila de 
la seva feina. Però, per a ella, el que l’ocupava no era només un treball: 
era una passió.

L’Àngels ha ofert tota seva professionalitat, el seu saber fer i la seva 
gran estima a les persones de Sant Sadurní. Ha ajudat tant i més com ha 
pogut. Sobretot, ha ajudat a les persones més necessitades en moments 
molt complicats de les seves vides. 

L’Àngels ha estat un exemple de què significa viure en comunitat i ha fet 
que tothom se senti amb orgull de pertànyer a la societat sadurninenca. 
I mai li sabrem agrair prou. 

L’Àngels és d’aquelles persones amb qui Sant Sadurní sempre hi tindrà 
un deute per tot el que ha contribuït al benestar dels seus veïns i veïnes. 

En nom de tots, moltes gràcies per la teva dedicació i que gaudeixis amb 
totes les ganes i forces la nova etapa que comences, que t’ho mereixes. 
A Sant Sadurní ens quedem la teva energia i la teva forma de fer per 
continuar ajudant a totes les persones, perquè la qualitat de vida i el 
benestar dels nostres ciutadans és la meva màxima prioritat i hauria de 
ser-ho per a tothom en qualsevol societat justa i humana.

Molta gent et recordarem i trobarem a faltar. Saps que sempre pots tor-
nar i col-laborar amb les activitats que es fan des de l’ajuntament.

Aquest agraiment també el faig extensiu a totes les persones que heu 
estat treballant a l’Ajuntament i ara ja us heu jubilat o esteu a punt de 
fer-ho. La vostra professionalitat i dedicació ha fet i fa de Sant Sadurní 
un poble viu i actiu, on vivim amb harmonia, solidaritat i generositat la 
gran majoria de la població.
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A finals de 2016 es va dur a terme una jornada de portes 
obertes i la inauguració oficial de la caldera de biomassa, ins-
tal·lació que des de fa uns mesos dóna servei a la zona esporti-
va, l’IEP Jacint Verdaguer i l’escola bressol Fil.loxereta.

L’acte va comptar amb la presència del diputat delegat d’Es-
pais Naturals i Medi Ambient, Valentí Junyent; l’alcaldessa de 
Canyelles i presidenta de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Rosa 
Huguet, representants de municipis veïns, a més de l’alcaldessa 
de Sant Sadurní, Maria Rosell; el regidor de Medi Ambient, Toni 
Sisternas; Josep Maria Ribas, primer tinent d’alcalde, acompan-
yats per diversos regidors de govern i veïns. 

Rosell va subratllar l’aposta de l’Ajuntament de Sant Sadurní 
per l’ús d’energies renovables i per la sostenibilitat. Toni Sister-
nas va posar èmfasi en que es tracta d’un projecte a llarg termi-
ni que permetrà millores en l’eficiència i els consums d’energia. 
Per la seva banda, el diputat Valentí Junyent també va posar en 
valor la col·laboració entre administracions i la suma d’esforços, 
que fan possible tirar endavant aquest tipus de projectes.

Tècnics municipals, acompanyats per representants de Veòlia, 
l’empresa instal·ladora de la caldera, van oferir una visita guiada 
per mostrar el funcionament d’aquesta xarxa que abasteix d’ai-
gua calenta als equipaments municipals amb una caldera que es 
nodreix d’estella i poda de vinya.

Inauguració 
oficial de la 
caldera de 
biomassa de la 
zona esportiva

A principis de febrer el regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas, acompanyat pels 
responsables tècnics del servei, van assistir al Congrés Wasteinprogress celebrat a 
Girona per presentar el model de la deixalleria municipal de Sant Sadurní, un servei 
gestionat per Ferrovial Servicios des de l’any 2012. 

En els darrers quatre anys s’ha aconseguit reduir en gairebé un 50% els quilos de 
residus voluminosos que recollia la deixalleria. Durant aquests anys s’ha passat a tenir 
50 tipus de residus acceptats, passant de prop de 470 mil quilos de voluminosos 
anuals a poc més de 244 mil l’any passat.  Des del primer moment, la proposta de 
la gestió va ser, per una banda, reduir la quantitat de residus que se n’anaven a volu-
minosos i que es podien gestionar correctament, i per una altra, ampliar la quantitat 
de residus que es podien acceptar, incrementant les fraccions per tal de valoritzar la 
major quantitat possible de residus.

També s’ha treballat en cercar noves vies per recuperar i donar una segona vida a 
tots aquells materials que els usuaris aportaven i estaven en bones condicions. Amb 
aquesta finalitat i per retornar al municipi aquest esforç, es va crear un acord amb 
Càrites de Sant Sadurní d’Anoia perquè el material que es podia aprofitar es pogués 
treure de la deixalleria, deixant a canvi aliments i creant, d’aquesta manera, un mer-
cat d’intercanvi. En aquest mercat d’intercanvi s’accepten mobles, llibres, CD i cintes 
de vídeo, joguines, material infantil (cotxets, llits), material de decoració i material 
electrònic que funcioni i estigui en condicions acceptables. Aprofitant l’entorn i la im-
plicació del personal de l’equipament, s’han dut a terme jornades amb nens en edat 
escolar de replantació de plantes autòctones i aromàtiques, tallers de sensibilització al 
reciclatge, jornades de recuperació de residus. S’ha fet també una tasca per convertir 
la deixalleria municipal en un espai agradable i respectuós, on a banda de dipositar-hi 
residus, es pot gaudir d’un lloc per recordar com es feien les tasques de cultiu de la 
vinya i l’obtenció del cava tot contemplant les eines i maquinàries antigues exposades 
al llarg del recinte.

La gestió de la deixalleria 
municipal, experiència d’èxit

en 4 anys s’ha reduït un 
50% la quantitat de 
voluminosos recollits 
a la deixalleria

Al 2016 els usuaris van 
fer 423 aportacions al 
mercat d’intercanvi

La deixalleria registra 
unes 12.000 entrades a 
l’any
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La superfície del solar és de 1.580 metres quadrats, en un immoble que compta amb gairebé 2.700 metres quadrats entre la casa 
pairal; el soterrani, que ocupava el celler; la planta baixa i tres plantes superiors, amb els porxos i les terrasses. Amb la rehabilitació 
de l’edifici, que tindria un cost que podria rondar els quatre milions d’euros, l’equipament podria ampliar la seva superfície útil 
a uns 4.000 metres quadrats. Can Guineu es troba en un punt estratègic i neuràlgic de la vida del municipi, al bell mig del nucli 
antic, al costat del Centre d’Interpretació del Cava i l’Ajuntament de Sant Sadurní.

Negociacions 
per Can Guineu
L’Ajuntament de Sant Sadurní ha 
reprès en els darrers mesos les con-
verses amb els propietaris de Can 
Guineu per tal d’explorar la possibi-
litat que aquest edifici, catalogat 
com a bé cultural d’interès local, pu-
gui passar a ser de titularitat munici-
pal o bé una cessió d’ús. El desig del 
govern és que aquest immoble, que 
fa dècades que es troba tancat i en 
procés de degradació, pugués desti-
nar-se a reforçar l’estratègia de pro-
moció econòmica, turística i comer-
cial del municipi.

Una vegada ja s’han completat les fases 
constructives d’aquest nou equipament, 
ara comença una fase intensa i laboriosa 
de condicionament de la biblioteca per a 
la posada a punt del servei a les noves 
instal·lacions. A banda d’enllestir tots els 
detalls dels diversos espais i sales, o la in-
stal·lació de mobiliari i equips informàtics, 
una de les tasques més feixugues però 
també imprescindible i fonamental en una 
biblioteca serà la classificació de tots els 
documents i materials del servei. Aprof-
itant el trasllat, la biblioteca incorporarà 
un nou sistema més complet de gestió 
i préstec, que suposarà una revisió dels 
xips identificatius de tots els llibres i doc-
uments.

També aquestes setmanes s’ha licitat ja 
la contractació del servei elèctric del nou 
equipament i de tot el mobiliari de la in-
stal·lació. Pel que fa a les obres, cal tenir 
present que en els propers mesos també 
s’abordarà l’arranjament de la plaça 
Nova, que es remodelarà allargant-la fins 
als peus de la façana del Centre Cultural.
La previsió és inaugurar l’edifici oficial-
ment al juliol, ultimar els darrers retocs 
durant l’estiu per tal que la nova bibliote-
ca pugui obrir portes al 100% al setem-
bre, amb l’inici del nou curs acadèmic ja 
a la cantonada.

la nova biblioteca 
enfila el tram final

L’Ajuntament de Sant Sadurní 
afronta en aquest inici de 2017 
la darrera fase d’un dels project-
es més destacats dels darrers 
anys a la vila: el Centre Cultural 
de la plaça Nova. 
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El ple municipal de desembre va aprovar el 
pressupost municipal per a l’exercici 2017, 
que serà de 13.634.311 euros.

La proposta, que incrementa el pressupost un 1,9% - uns 
253.810 euros - en relació a 2016 va comptar amb els 
vots favorables dels dos socis de govern CDC-ERC (9 vots), 
mentre que tots els grups de l’oposició (PSC,CUP, ICV i PP 
– 8 vots) van votar-hi en contra.

El regidor d’Hisenda Josep Maria Ribas va donar detall dels 
diferents capítols i partides que composaran el nou pres-
supost municipal, marcat per la prudència en la previsió 
d’ingressos malgrat la millora de la conjuntura econòmica,  
i per un capítol d’inversions que ascendirà a 420 mil euros 
i que es repartirà entre moltes regidories i serveis munici-
pals. Després de l’eliminació l’any passat de la majoria dels 
patronats municipals i l’absorció dels serveis per part de 
l’Ajuntament, només el patronat cultural Parera es manté 
amb un pressupost propi, tot i que d’una quantitat que 
ascendirà a 12.000 euros i que vehicularà unes beques 
econòmiques per a donar ajuts als estudis a joves de la 
vila.

el pressupost municipal CREIX UN 1,9% AL 2017

En l’apartat d’ingressos, es va assenyalar 
que el capítol 1 corresponent a impostos 
directes, suposarà el 49,77% dels ingres-
sos, mantenint-se pràcticament en la línia 
del 2016, com succeeix també al capítol 
de taxes i preus públics. 

A l’apartat d’impostos indirectes es pre-
veu un augment significatiu, d’uns 120 
mil euros, en relació a aquest any, moti-
vat per la reactivació de la construcció.
Les transferències corrents sí que ex-
perimentaran una notable pujada, com a 
conseqüència d’una nova regulació en les 
aportacions de l’estat.

Pel que fa a les despeses, el capítol cor-
responent a personal registra un lleuger 
increment, situant-se en el 46,34% del 
pressupost, amb una mica més de 6,3 
milions d’euros. Els béns i serveis s’incre-
menten en uns 260 mil euros per tal de 
millorar el funcionament i projectes d’al-
guns serveis municipals.

En aquest apartat, Ribas va apuntar l’em-
penta que rebran algunes partides, com 
les de noves tecnologies, salut o acció 
social i particularment cultura, degut a 
la posada en marxa de la nova biblioteca 
municipal al Centre Cultural de la plaça 
Nova, o participació ciutadana. Pel que fa 
a les subvencions, es va subratllar l’apos-
ta pel Festival Most o l’aportació extraor-
dinària a la Festa de la Fil.loxera.

REDUCCIÓ DEL DEUTE

La reordenació dels deutes i l’amor-
tització han permès a l’Ajuntament reduir 
en prop de 50.000 euros els interessos 
del deute en comparació al 2016. Josep 
Maria Ribas va remarcar l’esforç realitzat 
en els darrers anys per reduir el deute 
de l’Ajuntament i va situar el ràtio d’en-
deutament de la corporació local al tan-
cament d’aquest exercici en el 24,85% 
- uns 3,6 milions d’euros- , havent eix-
ugat en cinc anys més de la meitat dels 9 
milions de deute que arrossegava l’Ajun-
tament l’any 2011. L’impuls en inversió 
permetrà afrontar l’adquisició de nou 
mobiliari urbà, la reforma al Casal d’Avis, 
la compra de nou equip informàtic, 
nova senyalització viària i la renovació 
de maquinària de neteja per la brigada 
municipal, entre d’altres. Des del govern 
també es va subratllar que l’Ajuntament 
és a l’espera de concretar subvencions 
per a actuacions com les obres del carrer 
Sant Venat o l’ampliació del cementiri de 
Monistrol, entre d’altres.
Josep Subirana, en representació de CDC, 
es va sumar a destacar la reducció del 
deute i l’esforç per acollir-se a totes les 
subvencions d’altres administracions que 
permetin impulsar projectes d’enverga-
dura. Subirana també va mostrar-se confi-
at en donar a curt termini una injecció de 
recursos a qüestions com la recuperació 
del mercat municipal, la promoció del CIC 
Fassina o l’aparcament d’autocaravanes.

NO DE L’OPOSICIÓ

Els diferents grups de l’oposició van coin-
cidir en diversos arguments per justificar 
el seu vot negatiu a la proposta del go-
vern. Des del PSC, CUP i PP es va reiterar 
la manca de transparència i d’un pla d’ac-
ció de govern, que entorpeixen la tasca 
de seguiment i avaluació per part dels 
grups de l’oposició.
El portaveu del PP Carles Jiménez va 
qualificar la proposta de pressupost tèc-
nic, mancat de innovació i sense il·lusió 
per afrontar els grans reptes de la vila. 
També va sol·licitar més sensibilitat per 
tal d’atendre i incorporar bones idees 
plantejades per l’oposició. El regidor 
popular va recordar les grans prioritats 
que defensa el seu partit: major aposta 
per la promoció econòmica i turística, la 
reinserció social, les famílies, la seguretat 
i l’estat de la via pública. La reduïda par-
tida per a promocionar el CIC Fassina, la 
neteja dels carrers o la minva del mercat 
municipal van ser altres punts negatius 
assenyalats per Jiménez.

Des d’Iniciativa es va incidir en la neces-
sitat que el pressupost plantegi nous mo-
dels en la recaptació, reclamant nous cri-
teris per impulsar una tarifació social dels 
impostos. El portaveu Rafa Berlanga sí va 
aplaudir la rebaixa de l’endeutament mu-
nicipal, però va lamentar que la proposta 
de pressupost resultava molt previsible i 
continuista. I va demanar un major esforç 

Ingressos

Capítol 1 Impostos directes  6.698.811 Euros
Capítol 2 Impostos indirectes     300.351
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres 2.868.363
Capítol 4 Transferències corrents  3.561.715
Capítol 5 Ingressos patrimonials       30.065
Capítol 9 Pasius financers                175.000 

Despeses

Capítol 1 Personal   6.318.927 Euros
Capítol 2 Béns corrents i serveis  5.359.745
Capítol 3 Despeses financeres       73.769
Capítol 4 Transferències corrents     685.724
Capítol 5 Fons de contingència       50.000 
Capítol 6 Inversions      420.098
Capítol 9 Passius Financers     726.047
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en àrees com educació, joventut, via pú-
blica, promoció econòmica o esports, per 
tal de impulsar nous projectes, renovar 
equipaments, serveis o mobiliari urbà. 
També va criticar que la vila arrossega 
molts equipaments inacabats i va dema-
nar més esforços per impulsar el mercat 
municipal, la millora de la recollida de 
residus, l’oferta cultural i d’espais per als 
joves o les polítiques de participació ci-
utadana.També la CUP va ser molt taxati-
va a l’hora d’assenyalar la manca d’un pla 
de govern que permeti debatre el model 
de vila, el futur dels equipaments munic-
ipals i va lamentar l’immobilisme i la im-
provisació que exhibeix el govern.  

Des de la CUP es va recordar que apu-
jar impostos no és dolent i va advocar 
per cercar majors ingressos entre aquells 
que més tenen, mitjançant impostos com 
l’IBI o el d’activitats econòmiques, que 
permetin redistribuir la riquesa i millorar 
els serveis a la ciutadania. Pujol va dest-
acar tres assumptes en què va lamentar 
la manca d’interès del govern: la partici-
pació ciutadania, tot i valorar la partida 
que s’obre en el proper pressupost mu-

nicipal; la ràdio i l’escola Intermunicipal. 

El PSC va iniciar el seu torn assenyalant la 
manca de transparència i la dificultat de 
conèixer el rumb i prioritats de l’equip de 
govern. La portaveu Susanna Mèrida va 
mostrar el seu desconcert per l’evolució 
d’assumptes com l’edifici de Can  Guineu, 
el projecte del viver de cavistes, la pista 
coberta polivalent o la ruta saludable, i 
va qualificar la proposta de pressupost 
com a merament continuista i en què 
l’únic que posa èmfasi el govern és la re-
ducció del deute. 

A la segona part de la intervenció es van 
enumerar les principals propostes formu-
lades pel grup socialista, com: un estudi 
per donar un tomb a la situació del mer-
cat municipal; un projecte integral dels 
equipaments esportius; la neteja dels 
carrers; desenvolupar obres com als car-
rers Vilarnau i Sant Venat; un servei de 
bus nocturn per a joves a treballar des de 
la Mancomunitat; elaborar un pla d’inver-
sions consensuat; o resoldre el conveni 
amb l’Ateneu mitjançant una taula de ne-
gociació.

Principals partides de despesa
                 % pressupost total
Educació     1.475.000 Euros                10,82 %
Seguretat     1.165.000 Euros      8,54 %
Esports     1.125.000 Euros      8,25 %
Medi Ambient    1.122.000 Euros      8,23 %
Cultura i joventut   1.060.000 Euros      7,78 %
Via Publica         980.000 Euros      7,19 %
Benestar social                       946.000 Euros      6,94 %
Deute                         800.000 Euros       5,87 %
Turisme, comerç, 
promoció econòmica i ocupació     611.000 Euros      4,48 %
Neteja  viària                       530.000 Euros      3,89 %

El pressupost 
AUGMENTA en més de 
253.000 euros, un 
1,9%  més que al 2016

Les inversions per 
aquest any s’eleven 
fins als 420.000 
euros
El ràtio d’endeutament 
municipal se situa en 
el 24,85%

inversions Mobiliari nova biblioteca               175.000 euros
Inversions via pública   62.498 
Mobiliari urbà    24.600
Maquinària i utillatge brigada  23.500
Reforma edifici Biblioteca actual 20.000
Mobiliari serveis municipals  19.000
Vehicles policia local   18.200 
Renovació equips CIC Fassina  17.500
Equipament Escola de Música  12.300
App mòbil       5.000 

L’Ajuntament destinarà aquest 2017 un total de 
420.000 euros en inversions, una de les quan-
titats més importants dels darrers exercicis i que 
permetran afrontar la renovació o l’impuls de di-
versos projectes, tant dels serveis municipals com 
al carrer. La partida més destacada anirà destina-
da a condicionar la nova biblioteca del Centre Cul-
tural de la plaça Nova. Aquestes són les principals 
partides d’inversió previstes:
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Aquest 2017 està previst que s’iniciïn les 
obres de la rotonda d’enllaç amb la car-
retera de Gelida, una actuació que resol-
drà el perillós nus de circulació que ex-
isteix en la connexió del cinturó de ronda 
amb la carretera de Gelida. El pressupost 
de l’obra, competència de la Diputació 
de Barcelona, supera els 483.000 més 
IVA, als quals s’hi ha de sumar més de 
76.000 euros en concepte d’expropia-
cions de terreny.

Durant aquest inici de 2017 s’ha com-
pletat el procés d’expropiacions dels 
terrenys afectats per aquest obra que es 
preveu podria iniciar els primers treballs 
aquest mateix estiu.

Així serà la 
rotonda d’enllaç 
amb la carretera 
de Gelida

La Generalitat de Catalunya ja ha lliurat el projecte de remod-
elació de l’encreuament del cinturó de ronda amb el cementiri 
i el camí de Can Codorniu, per tal de convertir en una rotonda 
aquest delicadíssim punt negre de la circulació i mobilitat de 
la vila.  Aquesta nova rotonda incorporarà un pas de vianants 
i s’arranjarà i prolongarà la vorera i la zona de pas per reforçar 
la seguretat a l’hora de creuar el cinturó de ronda. A més, tant 
el pas de vianants com aquest vial comptaran amb il·luminació, 
que reforçaran la seguretat al vespre i nit. 

L’Ajuntament està negociant la possibilitat de comptar amb fi-
nançament privat que acceleri la construcció d’aquesta rotonda, 
cobrint una part del cost de l’obra. 

La Generalitat de Catalunya, tot i que no té inicialment una par-
tida consignada per a l’execució d’aquest projecte, sí ha trasl-
ladat al govern de Sant Sadurní el compromís de destinar uns 
recursos per afrontar la part restant de l’actuació una vegada 
s’aprovi el pressupost 2017.

La Generalitat lliura el projecte 
de la rotonda de Codorniu
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La Setmana de 
la Gent Gran, del 
17 al 21 d’abril
La regidoria d’Acció Social i la Comis-
sió de la Gent Gran ja han començat 
a treballar en els preparatius de la pr-
opera edició de la Setmana de la Gent 
Gran, que se celebrarà del 17 al 21 
d’abril. 

Aquesta festa d’homenatge als nos-
tres avis i àvis, que arribarà a la seva 
edició 101, tindrà en el dinar de ger-
manor un dels seus actes centrals. De 
nou hi haurà diverses activitats als 
llarg de tota la setmana, com l’exitosa 
desfilada de moda, en què la partici-
pació i la implicació de la gent gran, 
els protagonistes d’aquesta cele-
bració, serà clau. 

El proper 8 d’abril es presentarà a la Fassina de Can Guineu un 
llibre que recull els cent anys d’història de la festa d’homenatge 
a la vellesa de la vila, des dels seus orígens l’any 1915 fins l’ac-
tualitat, en què ha esdevingut en la Setmana de la Gent Gran. 
El llibre ha estat realitzat per Antoni Romeu, Montserrat Costa 
i Carme Ballesta, i Blai Carda s’ha encarregat de la maquetació.

El recull dedica una atenció especial als orígens d’una cele-
bració que va néixer com a “Grandiosa festa organitzada en 
celebració de l’ingrés de la vila de Sant Sadurní de Noya a la 
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Barcelona i 
del Primer Homenatge a la Vellesa”. Va ser l’inici d’una festa 
centenària d’àmbit local, però també el punt d’arrencada d’una 
tradició que de seguida es va estendre a d’altres indrets de 
Catalunya i que, amb el temps, arribaria a d’altres països i seria 
el germen per al naixement de l’Obra Social “la Caixa”. I tot, 
des de Sant Sadurní i gràcies a la decisiva contribució humana 
i material dels sadurninencs.

En aquest recorregut es destaca el paper d’algunes de les 
persones i institucions que d’una manera o altra formen part 
d’aquest passat: des del paper fundacional d’Oriol Marrugat 
a la contribució de Josep Rovira i Santacana als anys 20 o els 
lligams amb el llegat de Josep Ferrer i Sallés i l’Hospital, al qual 
es dedica un llarg capítol. També es parla de la Caixa Rural de 
Sant Sadurní, de l’arribada de la Caixa d’Estalvis i Pensions, de 
la seva biblioteca i de la creació del Museu de l’Obra dels Home-
natges a la Vellesa, avui desaparegut. També hi ha anècdotes i 
petites històries que reforcen els lligams d’aquesta celebració 
amb l’evolució de la vila de Sant Sadurní i la formació de la seva 
personalitat. Tot això amb material gràfic inèdit o poc divulgat 
fins ara.

Durant l’acte de presentació del llibre està prevista la projecció 
d’un petit document audiovisual sobre la Festa de la Vellesa 
celebrada el 1929.

S’edita un llibre sobre el centenari 
de la Festa d’homenatge a la Gent Gran
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Millores a la zona esportiva
A les darreres setmanes s’han dut a terme diverses inversions i millores a les 
instal.lacions de la zona esportiva municipal. Algunes de les més destacades 
són ben visibles al vestíbul d’accés a la piscina i al pavelló, on s’hi ha instal.
lat un nou desfibril·lador, que se suma al que ja hi ha al camp de futbol, i que 
reforça la zona esportiva com a espai cardioprotegit.

Des de finals del 2016 s’ha instal.lat també una monitor que ofereix informació 
sobre les activitats de la piscina, d’agenda i informació d’interès municipal.

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia està 
treballant en el projecte d´arranjament i tan-
cament dels espais exteriors de la Casa dels 
Avis, una actuació que es concretarà en les 
properes setmanes.

El tancament es farà efectiu mitjançant tres 
portes que se situaran al Carrer Torras i Ba-
ges, a la rampa que connecta l´Índex amb 
la Casa dels Avis i al carrer Cèsar Martinell.

Aquesta instal·lació, que consta de dues fa-
ses, permetrà a avis i famílies poder gau-
dir tranquil·lament de l’espai exterior de la 
Casa dels Avis i evitarà que sigui només un 
lloc pas, alhora que limitarà els accessos 
al recinte. L’obra està valorada en 15.000 
euros i s’inclou al pressupost anual que 
l’Ajuntament destina a la Casa dels Avis, de 
172.000 euros.

Està previst que la primera fase logística, 
durant la qual es fixaran les portes, finalitzi 
en les properes setmanes, mentre que la se-
gona, que dotarà l’espai de taules i cadires 
adequades, podria entrar en funcionament a 
partir del segon trimestre de 2017.

Projecte d’arranjament i tancament dels 
espais exteriors de la Casa dels Avis
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Fa prop de dues dècades que El Centre 
va decidir tancar les portes de la sala. La 
necessitat urgent de condicionar la instal.
lació i adaptar-la a la normativa de se-
guretat va deixar la vila sense un dels 
seus principals equipaments culturals.

Ara, coincidint amb una cojuntura 
econòmica de moderat optimisme i amb 
una situació legal resolta en relació al 
patrimoni de l’entitat, el Centre es tro-
ba en condicions per embarcar-se en l’il.
lusionant projecte de reobrir com a sala 
polivalent.
 
Jaume Sabaté, president de l’entitat, que 
compta amb una mica més d’una trenta 
de socis, explica que durant aquest temps 
“ens hem dedicat bàsicament a mantenir 
les instal.lacions, fent accions per evitar 
que l’estructura no caigués i estigués més 
o menys en bon estat. Hem actuat en l’es-
tructura, la teulada, per evitar que hi po-
guessin haver filtracions i goteres. A partir 
d’aquí es van dur a terme diverses reun-
ions i després d’una assemblea de socis 
molt moguda, es va arribar a la conclusió 
que havíem de fer alguna cosa amb El 
Centre. Vam fer unes obres a la teulada i 
també repassar els sostres de la sala de-
gut al negoci de restauració que s’ha ob-
ert recentment. Tots som conscients que 
és una gran llàstima que la sala es trobi 
tancada i vam començar a treballar en 
la possibilitat d’adequar el Centre com a 
sala polivalent, que pugui acollir concerts 
i molts altres tipus d’activitats”.  Sabaté 
subratlla que  que “Sant Sadurní té una 
gran manca d’espais coberts perquè les 
entitats o empreses puguin fer-hi certes 
activitats. La sala es va fer vella en qües-

tions de seguretat, es va quedar obsoleta, 
i no teníem capacitat per fer-hi reformes 
i rehabilitació. La instal·lació no es podia 
mantenir tal i com estava”.

La viabilitat del projecte passa per una 
obra que compti amb el suport de l’Ajun-
tament, mitjançant un conveni que reguli 
uns drets d’ús municipal i també per a les 
entitats a canvi de suport econòmic.  I re-
cursos del sector privat. “Hem trobat una 
predisposició ferma des de l’Ajuntament. 
Sense aquest compromís no ho podríem 
fer. I estem en condicions per anar a bus-
car finançament bancari ja que ara po-
dem acreditar els terrenys i locals de que 
disposa l’entitat.  Podrem treballar per 
aconseguir esponsorització d’empreses, 
com per exemple les caves, que puguin 
tenir també drets d’ús de la instal.lació”. 
A l’espera de la redacció del projecte exe-
cutiu que defineixi amb més precisió el 
cost de l’obra, aquesta primera fase de 

rehabilitació i condicionament de la sala 
es pot enfilar per sobre del milió d’eu-
ros. La sala disposaria d’un aforament 
aproxi-mat de 300 localitats. “No només 
hem de parlar de la possibilitat de fer 
teatre o concerts, si no de moltes altres 
tipus d’activitats, presentacions o balls”. 
El projecte, a més de la rehabilitació de la 
sala, contemplaria també un edifici auxil-
iar, amb lavabos i zona de despatxos a la 
planta baixa i a la planta superior un local 
social. “Els socis tenim ara molt il·lusió, ja 
hem fet una despesa important arranjant 
la teulada per poder obrir un restaurant. 
El que ens espera ara és de molta enver-
gadura i confiem en què això surti bé”. 

L’entitat confia en fer realitat el somni a 
mig termini i ja es marca alguns objecti-
us per aquest 2017. “Aquest any esper-
em tenir el projecte enllestit i els primers 
acords d’esponsorització i ajuts públics I 
privats acordats”.

La sala dEl Centre torna a bategar

Muntatge digital de com podria ser el futur interior de la sala de El Centre
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festa major, 
Nadal i 
CARNAVAL

La cercavila de balls populars, amb gegants, capgrossos, panderetes, gitanes i bas-
toners, van tornar a donar color a la Festa Major. En finalitzar l’Eucaristia Solemne 
de Festa Major, els gegants van ballar dins l’església per commemorar el seu 75è 
aniversari, i també es va beneir el ball dels capgrossos.

Els Diables Se M’n Refum 
van ser els protagonistes 
destacats del final de 
la Festa Major de Sant 
Sadurní, amb un corre-
foc, castell de focs i la 
tradicional lectura de 
versots. El millor moment 
va arribar amb una versió 
musical del tema “I want 
to break free” de Queen, 
amb què van denunciar 
la brutícia dels carrers i 
l’incivisme dels veïns.
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Podeu veure més 
imatges dels actes i 
esdeveniments de Sant 
Sadurní a la galeria de 
l’Ajuntament a Flickr

www.flickr.com/santsadurni

Un any més els Reis d’Orient van repartir màgia i il·lusió pels carrers 
de Sant Sadurni. El consistori els va rebre al balcó de l’Ajuntament i 
la cavalcada va finalitzar a l’Església, des d’on van començar a repar-
tir els regals per les cases de la vila.

La comparsa “Alta mar” del Barri Vilarnau es va endur el primer premi 
a la Rua de Carnaval que va comptar amb set grups i més de 320 
participants. Els Trolls del barri Sant Llorenç i els Mussols de l’AMPA 
La Pau van obtenir el segon i tercer lloc al concurs de disfresses.



La regidoria de Salut de l’Ajuntament de Sant Sadurní ha ende-
gat un projecte de sensibilització i de prevenció del consum de 
tabac entre els joves. Amb la col·laboració i implicació de tots els 
centres educatius del municipi i al qual s’adheriran properament 
altres espais i equipaments municipals, s’iniciarà una campanya 
per fomentar que les persones adultes més properes als infants 
no fumin i esdevinguin així referents positius; també es treballarà 
per evitar que es fumi en els entorns immediats dels centres es-
colars i instal·lacions municipals.

Mitjançant una nova retolació que s’incorporarà durant aquestes 
setmanes, s’identificarà les zones com a “Espai sense fum”.  A 
finals de maig, coincidint amb el Dia Mundial sense tabac, es du-
ran a terme diverses  activitats de conscienciació i sensibilització 
ciutadana, i se signarà formalment el conveni amb els centres 
educatius i equipaments adherits al projecte.

Espais sense fum
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A finals del 2016 la Policia Local de Sant Sadurní es va incorporar a la xarxa Rescat 
de Catalunya, un dispositiu que xarxa de radiocomunicacions de tecnologia Tetra -un 
protocol de ràdio digital- que es destina a cobrir les necessitats de comunicacions 
dels serveis d´emergències i seguretat de la Generalitat de Catalunya i d´altres ad-
ministracions locals i que està governada pel Departament d´interior de la Generalitat 
de Catalunya.
La xarxa facilita la coordinació entre els col·lectius d’emergències, té una major rend-
ibilitat d’ús i un alt grau de cobertura i disponibilitat, disposa d’una tecnologia molt 
avançada i segura, permet el posicionament geogràfic amb GPS i suposa una major 
seguretat gràcies al Xifrat i a la Autenticació. També s’han creat canals de comunicació 
directa amb Mossos d’Esquadra i Protecció Civil; tot plegat suposarà que hi hagi una 
resposta més ràpida a les incidències.

Cotxes patrulla equipats amb desfibril·ladors

Darrerament també s’han instal·lat al servei de la Policia Local i al cotxe patrulla dos 
desfibriladors (DEA), que se sumen als que ja hi ha en equipaments públics a Sant Sa-
durní, dos a la zona esportiva i un a la Casa dels Avis. En cas d’aturada cardiorespira-
toria el temps de reacció és fonamental, ja que les opcions de supervivència de la víc-
tima disminueixen un 10% cada minut que passa sense rebre l’assistència adequada.

La Policia Local s’incorpora 
a la xarxa Rescat

La Policia Local va impulsar al 2016 di-
verses campanyes de seguretat i control 
de diversos aspectes relatius al trànsit, 
civisme, educació viària o asistencial, en-
tre d’altres, que han comptat en alguns 
casos amb el suport del cos de Mossos 
d’Esquadra.

Pel que fa al trànsit es van dur a terme 
més de 250 controls durant l’any passat, 
d’alcoholèmia, seguretat passiva, trans-
port escolar o infraccions per estacion-
ament de vehicles particulars en les pa-
rades de bús.

Al carrer també ha estat molt notable 
l’actuació policial, vetllant pel compliment 
d’ordenances com la de gestió dels resi-
dus o la d’animals de compañía, així com 
en el seguiment i detecció de desperfec-
tes a la via pública, comunicant més de 
500 incidències a la brigada municipal.

En altres àmbits, també s’han organitzat 
sessions d’educació viària als centres e-
ducatius de la vila amb la participació de 
més de 300 alumnes, o intervencions en 
més d’una desena de casos de persones 
sense sostre.
 
Entre d’altres aspectes a destacar del 
cos de la Policia Local durant el 2016, 
cal esmentar la incorporació d’un nou ve-
hicle tot terreny, que se suma al que ja 
disposava el servei, a més d’un turisme i 
una motocicleta. També s’ha dotat a tot 
el parc móvil de material de primers auxi-
lis, i armilles antibales a tota la plantilla 
del cos. 

Balanç policial 
del 2016
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El web municipal registra gairebé 122.000 usuaris al 2016
El web municipal de l’Ajuntament de Sant Sadurní va renovar a finals del 2015 el disseny i l’estructura del seu portal , 
apostant per un web més funcional, accessible i atractiu per als usuaris que s’ha traduït també en un increment notable de 
visites i confiança per part dels visitants. Les seccions d’agenda, telèfons d’interès, equipaments i serveis i les notícies són 
habitualment els espais més visitats. Pel que fa a les àrees, les que reben major atenció són les de Joventut, Ràdio Sant 
Sadurní i Nexes - que són a la vegada les que disposen també d’un espai web propi personalitzat, amb més continguts - 
seguit per Esports, Urbanisme i Obres i Serveis Socials. També són habituals les consultes als continguts de serveis, com 
els horaris del transport públic, les farmàcies, o d’equipaments com la piscina municipal, i que des de la renovació del web 
compten amb accessos directes des de la portada del web.

DISPOSITIUS MÒBILS I XARXES

Cal destacar també la presència i adaptabilitat del web als dispositius mòbils. Al 2016 prop del 47% de les visites es 
van produir des del telèfon mòbil o la tablet, una tendència que ha anat creixent considerablement en els darrers anys. 
Pel que fa a les xarxes socials, tant la pàgina de l’Ajuntament a Facebook www.facebook.com/AjuntamentdeSantSadurni,  
com el compte a Twitter @santsadurni_cat i a Instagram www.instagram.com/santsadurni continuen amb una destacada 
progressió ascendent. Si voleu posar-vos en contacte amb l’àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Sadurní podeu 
enviar un correu a comunicacio@santsadurni.cat , trucar al 938910325 o utilitzar algun dels canals que l’Ajuntament posa 
a disposició de la ciutadania a les xarxes socials i al web municipal.

L’alcaldessa, Maria Rosell, i el regidor Jo-
sep Subirana van assistir a la presentació 
de Nexes Innova.  L’alcaldessa va desta-
car la necessitat d’innovació i de col·lab-
oració entre el sector públic i privat 
“Creiem en les empreses del municipi per 
portar Sant Sadurní al món, precisament 
ara que tindrem vegueria Penedès, hem 
de cooperar més que mai” però també va 
demanar complicitat amb l’administració 
per part de les empreses, alhora que va 
agrair la col·laboració i va felicitar la tas-
ca de Recaredo, “una empresa que ha tre-
ballat molt i que és fruit de l’esforç d’unes 
quantes generacions i d’una família”. 

Per la seva banda Josep Subirana, regidor 
de Promoció Econòmica i Turisme, va in-
sistir en la necessitat de diferenciar-se i 

de millorar constantment, un objectiu 
que des de Ne-xes s’intenta potenciar dia 
a dia: “És tasca de la regidoria facilitar 
eines, serveis a les empreses i als em-
prenedors, sensibilitzar-los de la necessi-
tat d’innovar i ajudar-los a fer-ho”.

L’experta en innovació d’Ànima Consul-
ting, Luisa Jimenez, va presentar el pro-
grama Nexes Innova amb la ponència 
“Les oportunitats de la innovació”, en què 
va parlar de transformar reptes en solu-
cions diferencials que aporten valor, de 
visionar per a inventar, de mites sobre la 
innovació i va exposar un seguit de con-
ceptes clau per convertir una empresa en 
innovadora. A la part final,  Josep Mata, 
tercera generació de la família Recaredo 
i Santiago Redondo, responsable de Co-

municació de les caves, van presentar  la 
filosofia de l’empresa i els trets més car-
acterístics que han volgut acentuar en la 
seva identitat, posant en valor elements 
com  el paisatge, el territori, el cava com 
a final d’un procés que comença sempre 
a la vinya, l’amor a la feina i l’esforç en-
caminat a l’excel·lència. L’aposta per la 
biodinàmica i la sosteniblilitat han estat 
claus per entendre l’evolució i l’avenç en 
la innovació que ha fet l’empresa. 

Nexes Innova se centra en presentar les 
principals tendències per innovar i en el 
coneixement del client emprant diferents 
tècniques de Design Thinking, a banda 
de tutories personalitzades per abordar 
els reptes individuals. 

Apostant per la innovació
El servei a les empreses Nexes, de 
la regidoria de Promoció Econòmica, 
organitza en aquest inici de 2017 un 
cicle formatiu de dues sessions per 
a fomentar i impulsar la innovació 
a les empreses. 

l’acte de presentació va tenir lloc 
a principis de febrer a les caves 
recaredo.
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Enguany es commemoren els 1100 anys 
d’història del Castell de Subirats, un 
dels més antics del Penedès. El Castell, 
construït primer com a torre de guai-
ta i després com a defensa davant dels 
atacs sarraïns, es va utilitzar també en 
els enfrontaments entre els comtes i els 
senyors feudals. Emplaçat en un punt es-
tratègic, tenia la funció de vigilància de 
la vall de l’Anoia, juntament amb d’altres 
fortaleses veïnes.

Sant Sadurní d’Anoia formava part de la 
parròquia de Sant Sadurní de Subirats 
fins que es va independitzar com a muni-
cipi l’any 1768. Aquesta història compar-
tida és el que ha fet que la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Sant Sadurní 
se sumi als actes de commemoració or-
ganitzats per l’Ajuntament de Subirats.

El tret de sortida va ser l’acte de present-
ació del programa commemoratiu, cele-
brat a finals del mes de febrer al mateix 
Castell de Subirats. 

Amb la voluntat d’apropar i fer conèixer 
la història del Castell de Subirats a toth-
om, els actes són molt diversos i inclouen 
un cicle de concerts a les esglésies de 
Subirats i Sant Sadurní, conferències a 
càrrec de destacats historiadors i espe-
cialistes medievalistes, recreacions tea-
trals, visites comentades, exposicions i 
també activitats esportives i actuacions 
dels diferents grups de balls populars 
d’ambdós municipis. 

Us animem a que aprofiteu aquesta opor-
tunitat per redescobrir la nostra història 
i el ric patrimoni cultural que tenim ben 
a prop.

1100 anys d’història del 
Castell de Subirats

Hi haurà fila zero i els diners recaptats serviran per rehabilitar l’església

L’Ajuntament de Sant Sadurní ha arribat a un acord amb la Fundació Pinnae que por-
tarà a Sant Sadurní l’Escolania de Montserrat, un dels cors musicals de més renom 
mundial i on actualment hi canten alguns escolans del Penedès, entre els quals tres 
nens de Sant Sadurní.

El concert serà el divendres 2 de juny a les 9 del vespre a l’església de Sant Sadurní i 
els beneficis que s’obtinguin aniran destinats a rehabilitar l’església del municipi. Les 
entrades tindran un preu de 15 euros i hi haurà una fila zero, formada per aquelles 
persones i empreses que vulguin fer un donatiu especial per aquesta causa.

La Fundació Pinnae va signar l’any 2006 un conveni amb l’Abadia de Montserrat que 
consistia en un projecte Cultural amb l’objectiu de construir un nou orgue per la Basíli-
ca de Santa Maria, que finalitzava aquest 2016 i que ha portat l’Escolania a diversos 
punts de Catalunya. La darrera de les actuacions de l’escolania fruit d’aquest conveni 
serà la de Sant Sadurní. A la reunió hi van assistir l’alcaldessa Maria Rosell, el director 
tècnic de Pinnae, Antoni Gistau, el responsable de Cultura i Patrimoni de la Fundació, 
Xavi Freixedas, i mossèn Carles Catasús en nom de la Parròquia de Sant Sadurní.

Escolania Montserrat

L’Escolania està formada per 54 nois de 9 a 14 anys de tot Catalunya. La majoria 
d’escolans comencen a 4t de Primària (algun comença a 5è), i acaben a 1r o 2n d’ESO 
en funció de la veu.

L’Escolania és un centre integrat d’ensenyament bàsic i artístic, reconegut pel Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat. Pel matí, els escolans reben l’ensenyament 
general de totes les assignatures. I dediquen tota la tarda a la música (llenguatge 
musical, assaig amb el Cor, estudi dels dos instruments, orquestra, etc.). Els escolans 
fan a través del cant un servei al Santuari de Montserrat, visitat per persones de tot 
el món que diàriament vénen a escoltar-los. I a Montserrat reben una formació global 
que els permeti créixer positivament en aquesta edat tan important.  

L’Escolania de Montserrat 
actuarà a Sant Sadurní 
el 2 de juny
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Objectiu
L’objectiu de l’acord és seguir treballant 
conjuntament per promocionar el VxL a 
Sant Sadurní promovent la participació 
en el programa de les persones vincu-
lades a la biblioteca i organitzant actes 
que difonguin la cultura catalana, dirigits 
a les persones que participen en el VxL, 
l’alumnat dels cursos de català i la po-
blació en general. 

La Biblioteca i el 
Consorci per a la 
Normalització 
Lingüística renoven 
l’acord de 
col·laboració 

Nova edició del 
Premi Literari 
Celler de Lletres

El termini de presentació d’originals 
s’obrirà de l’1 d’abril al 19 de maig i 
els treballs s’hauran de presentar a la 
Regidoria de Cultura, al Casal d’Entitats, 
carrer Marc Mir, 15. El veredicte el donarà 
a conèixer a l’octubre el jurat del cer-
tamen, que estarà format per membres 
del Club de Lectura de la biblioteca i per 
la regidoria de Cultura. Poden participar 
en el Premi de Novel·la Curta Celler de 
Lletres 2017 obres de narrativa inèdites 
i escrites en català. El gènere ha de ser el 
de novel·la, acceptant-se qualsevol sub-
gènere, i la trama o temàtica ha d’estar 
íntimament relacionada amb el món del vi 
o del cava. El premi consistirà en l’edició 
de l’obra guanyadora sota el segell de 
l’editorial Meteora, 25 exemplars del lli-
bre, un lot de productes de Sant Sadurní 
i una dotació econòmica de 500 euros.

La regidoria de Cultura i la Biblioteca municipal Ramon Bosch de Noya impulsen 
la tercera edició del Premi de Novel.la Curta Celler de Lletres, que enguany es 
presenta amb una dotació econòmica com a principal novetat del certamen. 

Josep Moya, president del Consell del 
Centre de l’Alt Penedès i el Garraf, 
Montse Medall, regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 
en representació de la Biblioteca Ramon 
Bosch de Noya, acompanyats per Lau-
ra Salvador, regidora de Normalització 
Lingüística, van signar un nou acord de 
col·laboració per promoure el programa 
Voluntariat per la llengua (VxL). La bibli-
oteca col·labora amb el VxL des de l’any 
2012 i aquesta és la segona vegada que 
es renova l’acord entre les dues parts.

la biblioteca tancarà portes al maig
Amb motiu del trasllat al nou Centre Cultural de la plaça Nova, la biblioteca mu-
nicipal estarà fora de servei durant algunes setmanes. La previsió és que aquesta 
situació es produeixi a partir del 15 de maig i es prolongui durant el juny. Tot i 
que bona part dels serveis i activitats quedaran aturats, s’habilitarà l’actual sala 
infantil com a espai per a estudi i treballs per a aquells usuaris i estudiants que 
ho necessitin. També es recorda que l’edifici de l’índex, al carrer Pompeu Fabra, 
també disposa de diversos espais per als estudiants. La intenció és que la biblio-
teca vagi recuperant la normalitat durant l’estiu i estigui funcionament plenament 
al setembre, abans de l’inici del curs acadèmic.

L’acord també estableix que la biblio-
teca és un punt d’inscripció de parelles 
lingüístiques.

Voluntariat per la llengua

Voluntariat per la llengua és un programa 
per practicar català a través de la con-
versa. Es basa en la creació de parelles 
lingüístiques formades per un voluntari, 
que parla català fluidament, i un apre-
nent, que té coneixements bàsics i vol 
adquirir fluïdesa, que es troben una hora 
a la setmana per conversar en català a 

l’hora i el lloc que convenen, a més de 
poder participar en activitats culturals i 
de coneixement del territori que s’organ-
itzen per al col·lectiu.

Per participar en el programa com a 
voluntari o com a aprenent, només cal 
inscriure’s en línia a www.vxl.cat/par-
ticipa-hi  o de manera presencial o per 
telèfon en el centre de normalització 
lingüística que es tingui més a prop (a 
Sant Sadurní: carrer de Marc Mir, 15; telè-
fon 93 891 03 25, extensió # 5054).
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‘La història del cava’, editat per l’Ajun-
tament, opta ara a ser el millor del món

L’escriptor i poeta Santi Borrell ha rebut 
el Premi al Millor Llibre d’Història sobre 
el Vi de l’Estat espanyol pel llibre “La 
història del cava. Sant Sadurní d’Anoia” 
i ha estat seleccionat com a un dels set 
millors del món en la seva especialitat. 
L’obra, editada per l’Ajuntament, es va 
presentar el passat mes d’abril coincidint 
amb la festivitat de Sant Jordi.

Aquest premi forma part dels Premis 
Gourmand Internacional, que reconeixen 
les millors publicacions sobre vins i gas-
tronomia del món. Fundats per Eduoard 
Cointreau el 1995, aquests premis estan 
considerats com els més prestigiosos so-
bre vins i gastronomia per la seva dimen-
sió internacional, organitzava, mediàtica 
i divulgativa. El lliurament de premis es 
farà a la Xina, els dies 27 i 28 de maig.

Santi Borrell guanya el 
premi al millor llibre 
sobre la història del vi

Una dècada de 
Música al Cava
A finals del 2016 el programa Música al 
Cava, l’espai més veterà de la graella de 
Ràdio Sant Sadurní, va celebrar el seu 
desè aniversari. Presentat per Josep Re-
nau tots els dimarts de 5 a 8 de la tarda, 
el programa compta amb una audiència 
molt fidel. Música al Cava obre el telèfon 
a les peticions musicals i felicitacions dels 
oients i regularment ofereix especials, 
monogràfics i programes d’homenatge a 
dècades musicals, commemoració de fes-
tivitats o artistes. En aquesta nova tem-
porada, l’emissora ha reforçat la progra-
mació matinal, amb butlletins informatius, 
entrevistes i seccions de La Xarxa de di-
verses temàtiques com cuina, agricultura, 
salut o noves tecnologies, entre d’altres.

Torna Xerrameques

Al febrer, després d’una pausa d’alguns 
mesos, ha tornat a la graella de la ràdio 
un altre dels programes més veterans de 
l’emissora, Xerrameques, un espai de ter-
túlia i entrevista dirigit per Lluís Esteva 
que s’emet en directe també els dimarts a 
les 8 de la tarda, prenent el testimoni de 
Música al Cava.Tota la informació relacio-
nada amb Ràdio Sant Sadurní la podreu 
trobar al seu web www.radiosantsadurni.
cat o bé a les xarxes Facebook i Twitter.

A finals de gener la Biblioteca municipal Ramon Bosch de Noya de Sant Sadurní va 
acollir la presentació de “El pirata Octavi”, un conte solidari amb textos d’Anna Bonet 
i les il.lustracions de Joan Ramon Buisan.

Acompanyats per la regidora de Cultura, Montse Medall, van donar a conèixer aquest 
projecte endegat per l’Anna i el Marc, la seva parella, pares de l’Octavi, un nen d’Av-
inyonet del Penedès de nou anys amb una pròtesi al seu peu dret, com a conseqüèn-
cia d’una aplàsia de tíbia que va obligar a practicar una amputació. El conte relata la 
història del pirata Octavi i el seu desig de convertir-se en cuiner.

Durant la presentació, l’Anna Bonet va repassar el procés de creació d’aquest llibre 
solidari per tal de recollir fons per cobrir els costos de renovació de la pròtesi que 
periòdicament haurà d’afrontar la família fins que el seu fill deixi de créixer, i que es 
calcula superarà els 300.000 euros en total. Durant la presentació, Buisan va pintar 
un dibuix de “El pirata Octavi” que es va sortejar entre els assistents a l’acte.

Podeu trobar el llibre a les botigues de la Cooperativa Abacus i via online, a les lli-
breries de la cooperativa Bestiari, online i als següents ‘Punts Pirates‘ i a les llibreries 
Cuscó i Odissea de Vilafranca. El conte va per la seva segona edició, es pot trobar en 
català i en castellà i té un preu de 10 euros.

Per a més informació podeu visitar el web www.elpirataoctavi.com

El pirata Octavi desembarca a Sant Sadurní

Un any més celebrarem la diada de Sant Jordi a la plaça de l’Ajuntament amb 
parades de llibres i roses i també amb diversos actes culturals i festius, com la 
ballada de sardanes, entre d’altres.

Hi haurà diversos actes culturals previs, destacant la presentació al Celler de la 
Fassina dijous 20 d’abril a les 20 h el llibre Nissaga Viader, 300 anys d’història 
de la medicina i de la farmàcia catalanes, una publicació sobre la història d’una 
família de metges i farmacèutics com a reflex de la història i l’evolució social de 
Catalunya al llarg de gairebé quatre segles.

Divendres 21 d’abril a les 20 h s’inaugurarà a la Capella de l’Índex una mostra 
de l’obra gràfica de la jove artista sadurninenca Laia Arnan.

Enguany Sant Jordi serà en diumenge. No deixeu passar l’ocasió per passejar, 
participar en els actes organitzats i regalar llibres i roses!

preparant la Diada de Sant Jordi
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El Servei Municipal d´Habitatge de l´Ajun-
tament de Sant Sadurní informa a totes 
aquelles persones que estiguin o creguin 
que poden estar afectades per clàusules 
sòl hipotecàries, poden adreçar-se al 
servei per tal de rebre assessorament i 
suport en la seva reclamació davant les 
entitats financeres. 

Prèviament caldrà sol·licitar hora. El 
Servei municipal d´Habitatge es troba 
al carrer Sant Antoni, 21 baixos, els dil-
luns, dimarts, dijous i divendres d’11 a 
14 hores, o bé trucant al 9389810325 
ext 5013. Caldrà aportar una còpia de 
l´escriptura de la hipoteca i el DNI origi-
nal. Les visites es gestionaran mitjançant 
el Servei d´Intermediació del Deute Hi-
potecari i el Servei d´Orientació Jurídica.
L´assessorament en clàusules sòl està 
relacionat amb una sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea que ha de-
terminat la retroactivitat de la devolució 
d´aquestes clàusules i també amb la con-
fusió que ha generat entre les persones 

afectades el Real Decreto-ley 1/2017, 
de 20 de enero, de medidas urgentes de 
protección de consumidores en materia 
de cláusulas suelo, aprovat pel Consell de 
Ministres.

CONSELLS PER ALS AFECTATS

L’Agència Catalana de Consum assenya-
la que els afectats per les clàusules sòl 
declarades abusives, tenen dret a que els 
retornin els diners pagats de més en con-
cepte d’interessos, des del moment de la 
signatura de la hipoteca. Per tal que es 
procedeixi a la devolució de la diferència 
entre el tipus d’interès pactat i el realment 
cobrat per raó de l’aplicació de la clàusu-
la sòl, cal que hi hagi una sentència ferma 
que determini la manca de transparència, 
i per tant, l’abusivitat de la clàusula.

Per saber si la clàusula té sentència que 
la declara abusiva, el consumidor s´ha 
d’adreçar a la seva entitat financera i/o 
demanar assessorament a una organitza-

ció de persones consumidores. Els consu-
midors que disposin de sentència poden 
exigir el pagament a l´entitat financera.

Els consumidors que no disposen de 
sentència poden:

• Fer una demanda civil -amb caràcter in-
dividual o col·lectiu- i sol·licitar l’aplicació 
retroactiva. O bé adreçar-se a una organ-
ització de persones consumidores o als 
Serveis municipals d´Habitatge.
• Anar a un procediment extrajudicial 
de resolució de conflictes, que és volun-
tari per a les entitats i els consumidors. 
L’Agència Catalana del Consum contac-
tarà amb el sector bancari i en cas que 
l’entitat accepti aquestes vies ho comu-
nicarà oportunament.

Per a més informació podeu adreçar-
vos al Servei municipal d’Habitatge, 
c/Sant Antoni, 21 baixos, o trucant 
al 938910325, els dilluns, dimarts, 
dijous i divendres d’11 a 14 hores

Assessorament a persones afectades 
per les clàusules sòl hipotecàries

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
ha posat en marxa noves mesures per 
lluitar contra la pobresa energètica al 
municipi, en la qual ja fa temps que 
treballen conjuntament els serveis 
d’Acció Social i de Medi Ambient. Des 
de fa temps l’Ajuntament està oferint 
el seu suport a aquelles persones i 
famílies que tenen dificultats per pagar 
els subministraments de la llar, ja sigui 
fent front a les factures impagades o 
fent informes acreditatius de pobre-
sa energètica per evitar talls de sub-
ministrament, tant si ho sol·liciten els 
mateixos usuaris com la companyia de 
subministre.

També des de fa unes setmanes un 
agent energètic, contractat per mit-
jà d’un pla d’ocupació amb l’empresa 
Nouset, visita les llars que evidencien 
problemes de pobresa energètica. 

L’agent estudia les factures i els con-
sums dels usuaris d’Acció Social per in-
tergrar-hi millores, fa visites a domicili 
amb un kit de material que li permet 
comprovar si es compleixen mesures 
d’estalvi energètic, els ofereix consells 
i recomanacions d’estalvi, com el canvi 
de bombetes o el tancament de fin-
estres, si poden accedir a la tarifació 
social i com poden demanar-la, entre 
altres accions.

 ‘Més a prop’

Aquest seguiment també s’iniciarà amb 
les persones majors de 75 anys del 
municipi que viuen soles o en parella 
i que no són usuàries de Serveis So-
cials, i que permetrà també detectar 
aquelles situacions de vulnerabilitat de 
persones que encara no són usuàries 

del departament d’Acció Social. 

Agents energètics en el marc del PAES

L’Ajuntament de Sant Sadurní es va 
adherir al pacte d’alcaldes pel canvi 
climàtic l’any 2010 amb l’objectiu d’as-
solir el 2020 una reducció del 20% 
dels gasos d’efectes hivernacle. Aquest 
objectiu es desenvolupa amb el PAES 
(Pla d’Agents energètics), que consis-
teix en un pla d’actuacions, entre les 
quals algunes van destinades a reduir 
les emissions en el sector domèstic. 

Així mateix, des del 2010 s’ha anat 
contractant periòdicament, per mitjà de 
plans d’ocupació i en coordinació dels 
serveis de Medi Ambient i Acció Social, 
personal per desenvolupar les tasques 
d’agent pel civisme, en aquesta ocasió 

Noves mesures per lluitar contra la pobresa energètica
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La primera iniciativa va ser penjar una 
pancarta a la façana de l’Ajuntament du-
rant tot l’any amb el lema “Sant Sadurní 
d’Anoia contra la violència masclista. Per 
la Igualtat de Gènere”, per tal de donar 
visibilitat al problema i contribuir a la 
sensibilització de la població. 

Des del 2001, Sant Sadurní d’Anoia im-
pulsa polítiques d’igualtat, apostant per 
un treball professional en xarxa per tal de 
combatre la violència masclista, a través 
d’una comissió on hi assisteixen els cos-
sos de seguretat, professionals de sani-
tat, orientació jurídica, serveis socials i 
igualtat. Mitjançant una comissió es tre-
balla en el seguiment i valoració del pro-
tocol i el circuit a seguir en cas de violèn-
cia masclista, coordinació de les accions 
dutes a terme en els diferents casos i la 
seva efectivitat. També es posen al dia les 
accions de prevenció, protocol interns i 
actuacions de cada servei.

TAULA X LA IGUALTAT

Com a accions de prevenció i sensibilitza-
ció, des de l’any 2004 existeix la comis-
sió d’igualtat, actualment anomenada 
taula per la igualtat, en la que hi partici-
pen grups polítics, entitats de dones i al-
tres entitats socials i des de la qual es 
preparen accions per dur a terme al vol-
tant de les diferents diades.

Enguany, les diferents reunions de la 
taula han girat al voltant de la violèn-
cia masclista amb l’objectiu de prepa-
rar aquelles activitats que permetessin 
combatre qualsevol forma de violència, 
no només a partir del tractament de la 
mateixa sinó de fomentar la igualtat de 
gènere, mecanisme que permet dotar 
d’eines tant a dones com a homes per 
eradicar la violència. Durant l’any passat 

es va nodrir d’activitats la commemoració 
de diades com el Dia Internacional de la 
Dona (8 de març), el Dia Internacional de 
la Salut de les Dones (28 de maig) i el Dia 
Internacional per l’eradicació de la violèn-
cia masclista. 

En paral.lel també s’està avançant en la 
posada en marxa d’un protocol d’actu-
ació entre els serveis municipals i els cos-
sos de seguretat al voltant de les agres-
sions sexuals en actes festius, i que es va 
iniciar amb una campanya promocional i 
de sensibilització durant la passada Festa 
Major. 

Durant aquest 2017 aquest programa es 
reforçarà amb sessions formatives per a 
entitats i professionals. 

Les entitats i serveis municipals que han 
participat en aquest projecte de sensibi-
lització contra la violència masclista han 
estat: Associació de dones, La Sina Rebel, 
Fòrum de dones progressistes, Espai del 
Kor, KO digital, Tast de paraules, Taba-
lots, cor Etnosons, Banjara, Unió Espor-
tiva Sant Sadurní, Coordinadora 25N, 
Ampert, Escola El Carme, Institut Jacint 
Verdaguer, Cicles formatius Intermunici-
pal, regidoria de Salut, Biblioteca Ramon 
Bosch de Noya i regidoria d’Esports. 

El compromís es ferm en el rebuig a la 
violència masclista, però també en l’elimi-
nació de les desigualtats, els estereotips, 
i en àmbits com l’entorn laboral. 

Diversos informes sindicals publicats 
demostren que la diferència de sous no 
disminueix en el temps, si no que s’ha 
intensificat a causa de la crisi econòmi-
ca, mantenint-se la taxa de desocupació 
femenina gairebé dos punts per sobre de 
la masculina. L’ocupació femenina és del 
45,59%, gairebé nou punts per sota de 
l’ocupació masculina. El 2014 només el 

43,59% del total de contractes van ésser 
per a dones. La taxa de temporalitat fe-
menina supera en més de sis dècimes la 
masculina. Creix l’ocupació a temps par-
cial femenina, mentre que es redueix la 
masculina. 

El 2014 més de deu mil dones van aban-
donar el mercat laboral. I, finalment, l’es-
querda salarial es va fent més ampla: les 
dones guanyen anualment 5.745 euros 
menys que els homes.

Aquestes discriminacions no són les 
úniques que pateixen les dones en 
l’àmbit laboral, ja que també hi són pre-
sents els estereotips de gènere, que pres-
suposen que les dones tenen més capac-
itat per a fer unes tasques concretes. 
Caldria afegir-hi els prejudicis que sovint 
dificulten la contractació de les dones en 
determinats cicles vitals, com la materni-
tat, la manca de coresponsabilitat en les 
tasques domèstiques i uns horaris que no 
permeten una veritable conciliació de la 
vida laboral i la familiar.

Cal continuar reivindicant el treball per a 
aplicar mesures legislatives, i també de 
control i transparència salarials, dirigides 
a combatre la discriminació en l’accés a 
l’ocupació i en la retribució econòmica, la 
segregació ocupacional, la discriminació 
en la promoció professional i la concili-
ació de la vida familiar i la laboral.

A finals d’any es va celebrar una sessió 
de balanç a la sala de plens de l’Ajunta-
ment, amb la presència de representants 
polítics i de les entitats, en què es van 
repassar les principals accions dutes a 
terme durant l’any.. En aquesta sessió es 
va expressar també el rebuig unànime a 
uns versots de contingut sexista que els 
Diables Se M’n Refum van dedicar a una 
regidora de l’Ajuntament en la darrera 
Festa Major.

contra la 
violència 
de gènere
L’any 2016 Sant Sadurní va impulsar 
diverses accions de sensibilització 
contra la violència de gènere, des-
prés d’un acord de ple aprovat per 
unanimitat l’any anterior. 
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Jana Suau millor esportista i els prebenjamins d’hoquei Sant Josep 
millor equip de l’any per votació popular

El pavelló de l’Ateneu va acollir un any 
més la Festa de l’Esport Sadurninenc, 
que per tercer any consecutiu va reunir 
el bo i millor del panorama esportiu del 
municipi; un pavelló ple i dues hores de 
celebració en les quals es va reconèixer 
la feina dels professionals, amateurs i es-
portistes de base que han brillat espe-
cialment en aquest darrer any.

La Festa va premiar la tasca de l’esport 
base sadurninenc en totes les seves dis-
ciplines i, a més, va posar en valor la tra-
jectòria d’esportistes destacats com Xavi 
Caldú, Sergi Aragonès, Berta Tarrida, 
Jesús Puchol, Javi del Amor, Marc Gual, 
Pedro Gil entre d’altres. L’acte també va 
reconèixer la tasca d’Esteve Pérez, dele-
gat del primer equip del Noia durant 25 
anys o de Santos Maturana, 30 anys al 
capdavant del servei d’esports de l’Ajun-
tament i que es jubila aquest any.

En l’apartat d’esportista i equip sadurni-
nenc de l’any per votació popular, una 
novetat d’aquesta edició, el veredicte va 
recaure sobre la jove esquiadora Jana 
Suau, campiona d’Espanya de slalom i de 
combinada i, pel que fa a l’equip de l’any, 
el prebenjamí d’hoquei del Sant Josep es 
va endur el màxim guardó per la conse-
cució del campionat de Barcelona. 

Els finalistes a esportista de l’any, a ban-
da de la guanyadora, que no va poder as-
sistir a l’acte a causa dels entrenaments i 

el premi de la qual li van recollir les seves 
germanes, també esquiadores, eren: Ma-
ria Arrabal Gil, del Club Natació Sant Sa-
durní, Campiona de Catalunya en 100 i 
200 braça i tercera d’espanya; Andrea 
Gómez Alarcon amb Taekwondo, Tercera 
Open Espanya; Ruben Ortega Batista, 
amb Tir amb arc, Campió de Catalunya 
Aleví (bosc 3d i round 900) Instintiu i 
Xavi Del Amor, amb motociclisme Campió 
d´Espanya Superstock 1000. Pel que fa al 
millor equip, a banda del Sant Josep, eren 
finalistes el Futbol Sala Sant Sadurní, “A” 
Ascens a 3ª Divisió Nacional; el Conjunt 
Aleví «A» Club Rítmica Sant Sadurní Cam-
piones de Catalunya de Gimnàstica Rít-
mica de conjunts a nivell escolar; la Unió 
Esportiva Sant Sadurní Futbol, Debutants 
Campió de la categoria; i l’Equip de Mon-
itors/es A.E. L’Esquitx, per la seva entrega  
i compromís.

Valors, salut i treball en equip

La 3a Festa de l’Esport Sadurninenc va 
estar presidida per l’alcaldessa de la vila, 
Maria Rosell, acompanyada pel Secretari 
General de l’Esport, Gerard Figueras; la 
regidora d’Esports, Laura Salvador i una 
àmplia representació del consistori. Tots 
ells van felicitar els esportistes, per la 
seva feina, així com els seus entrenadors, 
entitats i totes les persones que fan pos-
sible l’esport al municipi.

La regidora Laura Salvador va parlar de 

l’esport com una eina que ajuda a sen-
tir-se millor, a créixer saludablement i a 
desenvolupar valors com l’autoestima i 
la perseverança, la voluntat, la constàn-
cia, la il·lusió i l’esperit de superació, a 
més de contribuir a millorar les relacions 
interpersonals i a fomenar el treball en 
equip. Així mateix l’alcaldessa, Maria 
Rosell, va destacar el mèrit dels espor-
tistes i de les nombroses persones que hi 
contribueixen i va desitjar poder tenir en-
llestit l’any vinent un nou equipament per 
dur a terme la pràctica esportiva. També 
va felicitar els organitzadors de la festa, 
en especial al servei d’Esports, que fan 
possible un esdeveniment de i per la gent 
del poble.

La vetllada va estar amenitzada amb di-
verses actuacions musicals dels gimnasos 
i escoles de ball del municipi: Cascavells, 
Estemxtu, l’Esquitx, Gimnàstica rítmica 
i Banjara. La Festa de l´Esport Sadurni-
nenc és d´entrada lliure i durant el lliura-
ment de premis es va celebrar un sorteig 
solidari de diferents articles esportius, 
com una samarreta i un estick signats 
per Marc Gual; un lot de productes de la 
Unió Esportiva, una samarreta signada 
pel sadurninenc Àlex Moreno i els seus 
companys del Rayo. La recaptació, d’uns 
250 euros, va  anar destinada a l´entitat 
local Tots Som Un, Associació de Lleure i 
Esports de Famílies amb fills/es amb Di-
versitat Funcional i Trastorn del Desen-
volupament.

L’Esport de la vila torna a ser una festa
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Com ha estat la teva evolució en el món de l’esquí?
Jana: Vaig començar a Andorra amb dos anys. Els meus 
pares em van apuntar a un club i esquiava amb els meus 
amics, m’ho passava molt bé. A primària ja podíem apun-
tar-nos a competicions i aquell ambient m’agradava molt. 
Al principi no tenia bons resultats però vaig anar creixent 
i amb uns 10 anys vaig quedar primera en una cursa. To-
thom es va sobtar molt i jo també perquè no era conscient 
que tenia el nivell per guanyar. Allò em va fer pensar que 
si treballava i m’entrenava fort podria optar a fer-ho més 
vegades. A partir d’aquí em vaig començar a preparar més 
bé i crec que he anat assolint els objectius que m’he pro-
posat”.

Quina és la teva preparació i la temporada de compet-
ició i com ho compagines amb l’escola? 
J: De setembre fins a principis de desembre estudio al col·le-
gi Sant Josep i em preparo amb un pla d’entrenaments, vaig 
al gimnàs Equip 4, per estar bé físicament. Des de desem-
bre fins a Setmana Santa aproximadament ja m’instal·lo a 
la Vall d’Aran per fer entrenament específic a la neu i par-
ticipar a les proves. Un cop finalitza el calendari de curses 
i competicions torno a Sant Sadurní per acabar el curs i 
seguir entrenant-me com faig a l’inici de la temporada.Als 
campionats d’Espanya hi ha molta rivalitat i allà ho has de 
fer molt bé, esquiar al teu millor nivell i també estar molt 
concentrada”

I la vida a l’Institut de la Vall d’Aran?
J: Vaig i classe com qualsevol altre alumne, però tres matins 
per setmana entrenem a pistes, més els caps de setmana. 
Marxar tot un trimestre a la Vall d’Aran és un gran esforç 
perquè se m’acumula la feina i haig d’estudiar molt i això 
es fa força més difícil quan arriben les competicions a partir 
del gener, perquè has de viatjar i marxar uns dies, però 
penso que ho compagino força bé”.

Passió per l’esquí
jana suau, esportista sadurninenca de l’any
La Jana Suau té 14 anys i des que en tenia dos viu 
amb els esquís calçats als peus. Aquesta jove sadurni-
nenca ha fet de l’afició familiar pels esports d’hivern 
una autèntica passió i un estil de vida. És la gran de tres 
germanes que també li segueixen els passos, les bessones 
Berta i Bruna. Aquests primers mesos de l’any, coincidint 
amb l’auge de la temporada, la Jana s’instal.la a la Vall 
d’Aran, per entrenar-se, preparar les competicions i comple-
tar tot el segon trimestre del curs escolar. Integrant del club 
aranès CAEI i participant del programa de tecnificació de 
la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, al 2016 la Jana 
ha seguit ampliant el brillant palmarès que ja acumula en 
les darreres temporades, proclamant-se campiona absoluta 
de la Copa Pyrenees; Campiona de Catalunya d’eslalom i 
sotscampiona en Gegant, Campiona d’Espanya d’Eslalom i 
combinada (slalom i supergegant) i 3a classificada de la 
Copa d’Espanya. 

En aquest inici de la temporada 2017 ja ha recollit més 
premis i trofeus, guanyant la cita inaugural d’eslàlom i com-
binada de la Lliga Catalana i un tercer lloc a la primera 
prova de gegant a la Copa d’Espanya, celebrada a Sierra 
Nevada.

Marxar tot UN trimestre a la 
Vall d’Aran és un gran esforç 
perquè se m’acumula la feina i 

haig d’estudiar molt. Però 
penso que ho compagino 

força bé

“

”
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Es fa molt difícil fer el curs a dos llocs diferents?
J: Els professors i el col·legi Sant Josep són sensibles a la meva 
situació i la veritat és que m’ajuden molt. Tenen en compte el 
meu calendari de competicions. Durant el segon trimestre a la 
Vall d’Aran em passen tota la feina de les assignatures perquè 
quan torni no es faci tan complicat. Tot i així el tercer trimestre 
és molt sacrificat, haig de posar-me al dia per recuperar i pràc-
ticament no tinc temps lliure”.

Costa molt sortir de casa sent tan jove?
J: Des de primer d’ESO ja vaig començar a marxar de casa du-
rant la temporada d’esquí. He viscut a diversos llocs. La primera 
vegada sí que ho passes una mica malament perquè era molt 
petita i enyorava molts els pares i la família. Però a mida que vas 
coneixent la nova escola et fas també el teu grup d’amics, els 
companys d’esquí; la situació canvia. Ja no trobo a faltar viure 
aquí, m’ho passo molt bé, és molt divertit i intento aprofitar al 
màxim el temps allà. Tots els esquiadors i professors del pro-
grama de la federació convivim en un aparthotel que ens facilita 

el Consell de la Vall d’Aran. Allà estem compartint moments 
amb els més grans i aprenem molt”.

La Berta i la Bruna també competeixen
J: Les meves germanes s’han iniciat a la categoria U14. És una 
etapa dura perquè marca molt si tens qualitats per fer-ho bé, si 
pots seguir progressant. I jo les animo moltíssim”

Com et veus d’aquí a un parell d’anys?
J: Els meus objectius són clars, arribar a quart d’ESO i superar 
les proves de la Federació per passar a formar part de l’equip 
de grans. Això suposaria passar tot l’any a la Vall d’Aran, és 
un programa de tecnificació molt més intens que es pot al-
largar fins als 21 anys. És clar que seria molt dur perquè no 
tornes a casa en tot l’any, però per l’altra banda esquiar és el 
que més m’agrada i compensa tots els sacrificis. És gairebé una 
obsessió, visc molt l’esquí. Necessito practicar aquest esport 
perquè m’encanta i, si no puc, doncs estic pensant-hi molt, en 
la competició o preparant el material. Aquest és el meu món”.

L’escola bressol municipal l’Espurna cele-
bra aquest 2017 el seu desè aniversari. El 
centre obrí les seves portes el setembre 
de 2006. Una dècada després, l’escola 
continua acompanyant amb molta il·lusió 
els alumnes en el seu desenvolupament 
emocional i afectiu, físic i motor, social i 
cognitiu en col·laboració amb les seves 
famílies. 

Els inicis de l’escola van arrencar als 
mòduls de Les Formigues de l’AMPA La 
Pau fins que, pocs mesos més tard, es van 
inaugurar les noves instal·lacions. Durant 
aquests anys l’escola ha anat adaptant-se 
a les noves tendència i millorant la peda-
gogia, inspirant-se en la vida quotidiana. 

La formació del personal, el manteniment 
i actualització dels materials i entorn amb 
els quals es relacionen els més petits són 
cabdals per fomentar espais agradables i 
una convivència i interacció feliç dels in-

fants. Els alumnes, les famílies i el per-
sonal educatiu treballen conjuntament 
per seguir avançant en un model en què 
“l’escola la fan les persones”. La consoli-
dació de l’equip educatiu dóna riquesa als 
nostres projectes en constant evolució, ja 
que fan que les propostes es consensuïn, 
madurin i es portin a terme. L’Ajuntament, 
per la seva banda, aposta sempre per la 
qualitat de les seves escoles bressol i des 
de la regidoria d’Educació, encapçalada 
per la regidora Àngels Canals, ens recol-
zen en tots els projectes que volem por-
tar a terme.

Amb motiu d’aquest desè aniversari, l’es-
cola organitzarà una gran festa, previs-
ta per al 19 de maig, oberta a alumnes 
i exalumnes, en què hi haurà espectacle 
infantil, berenar i tallers d’activitats.

Direcció Escola bressol municipal L’Espurna

10 anys de l’escola 
bressol L’Espurna

El 26 de març veu la llum el projecte 
d’Orquestra integrada, una iniciativa im-
pulsada per l’Escola de música municipal 
i la regidoria d’Igualtat, amb la participa-
 ció de les entitats locals Qui té Qui Am-
ics de la capital del Cava, i Tots Som Un, 
dues associacions de la vila dedicades a 
l’atenció i millora de la qualitat de vida 
de persones amb discapacitat.

L’objectiu és el de sumar esforços i mun-
tar una gran orquestra en que hi pren-
guin part de manera conjunta alumnes i 
exalumnes de l’escola i membres d’amb-
dues associacions. El projecte compta 
amb l’assessorament  i coordinació d’AR-
Transforma: d’una banda, Albert Gumí, 
compositor de l’obra que s’interpretarà 
, “Camins”, i director de l’orquestra in-
tegrada; i Queralt Prats, directora d’Ar-
transforma.

L’obra ofereix algunes pinzellades mu-
sicals de les festes de Sant Sadurní i 
també recupera diversos fragments de 
les composicions que van oferir alguns 
dels alumnes en la mostra musical del 
curs passat.

Música 
integradora
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A finals del 2016, la Regidoria de Joventut va realitzar un seguit 
d’actuacions relacionades amb els Joves i el consum d’alcohol. 
Les dinamitzadores de l’Índex, mitjançant el “Programa Index als 
IES” van realitzar una activitat al pati dels  instituts per sensibil-
itzar i informar els joves sobre els riscos del consum d’alcohol, 
en la qual es va poder recollir la opinió que els nostres joves i 
es van repartir materials informatius. També es va organitzar una 
xerrada adreçada a pares i mares d’adolescents sobre què es pot 
fer des de casa per prevenir i reduir el consum dels joves, així 
com reflexionar sobre les noves emocions i desitjos que viuen els 
adolescents, per tal d’afavorir un apropament a la seva realitat.

L’activitat va ser conduïda per Otger Amatller, formador del Pro-
grama Conecta amb els teus fills, del Departament de Salut de la 
Generalitat i hi van assistir prop de 40 pares i mares.

També es van iniciar uns tallers de Prevenció de Consum d’Alco-
hol pels alumnes de 3er i 4rt d’ESO i Batxillerat dels instituts de 
la vila i que tenen continuïtat durant els primers mesos de 2017. 
En total es faran una vintena de sessions que aniran a càrrec 
d’Energy Control, i que han estat fruit de la col.laboració del 
Servei de Joventut i el Departament de Salut de l’Ajuntament de 
Sant Sadurní d’Anoia, l’Oficina Jove de l’Alt Penedès i la Diputació 
de Barcelona.

Fòrum Jove
Seguint amb el desenvolupament del 
Pla local de Joventut, durant el mes de  
març la regidoria de Joventut ha organ-
itzat una sessió adreçada a joves entre 
12 i 18 anys i una altra per als majors 
de 19 anys, en què es farà un retorn de 
les propostes i la diagnosi realitzades en 
aquesta primera fase del projecte. 

A més, es farà una sessió de treball per 
definir les línies de treball per als propers 
anys. 

La Regidoria de Joventut ha incorporat recentment nou mobiliari a la sala d’estudi de 
l’Índex i disposa de 14 taules i 24 cadires noves. La distribució i característiques del 
mobiliari està pensat per a què els usuaris puguin disposar d’un espai on estudiar i 
realitzar els seus treballs amb més comoditat.

L’horari de la sala d’estudi és de dilluns a divendres de 16 h a 20 h i els dimecres de 
10 h a 13 h. (consulteu disponibilitat d’espais fora d’aquests horaris)

MILLORES A LA SALA D’ESTUDI DE L’ÍNDEX
Dins el Programa de l’Índex als instituts 
de la vila, el Servei de Joventut realitza 
la Campanya “I Després de l’Eso...què?”. 
Aquesta campanya inclou tres tipus d’ac-
tivitats diferents. 

D’una banda xerrades adreçades a joves 
de 3r i 4t d’ESO, oferint informació i as-
sessorament sobre les diverses opcions 
formatives. Enguany aquestes sessions 
treballaran aspectes més relacionats amb 
l’autoconeixement, afavoritn la presa de 
decisions. 

El programa té previst realitzar 11 xer-
rades als centres educatius, sis a l’Escola 
Internmunicipal, tres a l’Escola El Carme i 
dos al IE Jacint Verdaguer. Aquesta activi-
tat es realitza conjuntament amb l’Oficina 
Jove de l’Alt Penedès.

I DESPRÉS DE L’ESO ... QUÈ?

Del 19 al 28 d’abril s’obrirà al termini d’inscripció al Casal 
d’Estiu municipal. El servei s’adreça a infants i joves nascuts 
entre els anys 2003 i 2013 i les activitats es duran a terme 
entre el 26 de juny i el 21 de juliol.

Tota la informació i documentació necessària per a fer la sol.
licitud i inscripció la podreu trobar al web www.indexjove.cat. 

Inscripcions al Casal d’Estiu 2017

Els Joves i el 
consum d’alcohol
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facebook.com/icvsantsadurni

El passat mes de desembre, CIU i ERC va aprovar el Pressupost 
municipal de 2017. En aquell moment ja vam manifestar la ne-
cessitat de conèixer quin era el full de ruta del govern municipal; 
un full de ruta que passa per treballar i apostar per: la promoció 
econòmica i el comerç de la vila, la reinserció social, la promoció 
de les famílies, la seguretat ciutadana i la lluita contra l’incivisme 
i la promoció turística com a destí enoturístic. Aquest full de ruta, 
línies bàsiques de l’actuació per fer un Sant Sadurní millor, no 
es troba reflectit ni en les despeses ni tampoc en els ingressos 
del pressupost municipal  i es dóna l’esquena a les necessitats 
bàsiques de la vila.

Hem reclamat més neteja i més planificació en l’actuació als car-
rers i les places; com bé sabeu el sistema porta a porta aporta 
a les finances municipals més de 230.000 Euros. No obstant, 
aquets diners fruit de l’esforç dels veïns i veïnes no reverteixen 
a la via pública. Hem demanat una bonificació de la taxa de les 
escombraries i aconseguir que realment és destinin més recursos 
al carrer, per tal de tenir-los nets i endreçats, amb bones places 
amb elements de joc en bon estat. 

Hem reclamat inversió en accessibilitat, eliminant les barres ar-
quitectòniques. Creiem en el comerç i la promoció econòmi-
ca de la Vila. Un dels elements dinamitzadors és l’entitat SOM 
Sant Sadurní, i veiem amb preocupació com torna als nivells de 
2014, quan l’Ajuntament destinava només 19.000 euros a aque-
sta entitat dinamitzadora del comerç i l’economia de Sant Sadur-
ní. Sempre hem defensat el mercat municipal i veiem amb gran 
preocupació la falta de dinamisme i impuls. En particular, que 
s’estiguin perdent les parades a la plaça de l’Ajuntament, espai 
estratègic per fomentar tot l’eix comercial. 

Tenim a les nostres mans la possibilitat d’apostar per la promoció 
econòmica, el comerç, la capitat de Sant Sadurní com Capital 
Mundial del Cava, la lluita contra l’incivisme, premiar l’esforç dels 
veïns/es i sobretot les famílies de Sant Sadurní. Creiem que ja és 
hora que els esforços es dediquin cap aquesta direcció deixant 
de banda qüestions que no ens afecten i no fan millor el nostre 
poble. El PP seguirem donant batalla per tal d’aconseguir donar 
resposta a totes les queixes, suggeriments i millores que ens feu 
arribar, ja que només al vostre costat podrem fer un Sant Sadurní 
apassionant.  

Tot el que tenim a les mans per fer un Sant Sadurní apassionant OPTIMITZAR RECURSOS DEMOCRÀTICAMENT

Suposem que totes i tots heu sentit rumors sobre la possibilitat de 
construir o adquirir nous equipaments municipals, construir una 
pista polivalent o comprar Can Guineu. Malauradament, nosaltres, 
igual que la resta de grups de l’oposició, ens hem assabentat de 
per la mateixa via que vosaltres. Per rumors, pels diaris o per de-
claracions a la premsa.

No entrarem a criticar la manca de transparència d’aquest govern 
i el veto a la participació. Tant a la resta de partits que també for-
men part del consistori i representem la majoria dels votants, com 
a les veïnes i veïns de Sant Sadurní. Que ja és prou greu de per sí.

El que volem és utilitzar aquest petit espai que ens almoina el 
govern per expressar el nostre rebuig a la proposta de crear o 
adquirir nous equipaments fins que no s’arrangin de manera defi-
nitiva i satisfactòria els actuals equipaments municipals. Que estan 
ruïnosos, desaprofitats o mal acabats: el “Castell dels Moros”, Can 
Mas de la Riera, les “casetes dels mestres”, els vestidors, grade-
ries i accessos al camp de futbol, les pistes, etc.

No podem permetre que els nostres diners, els de totes i tots, es 
gastin sense ni tan sols preguntar quines són les necessitats, els 
gustos o les preferències de les veïnes i veïns de Sant Sadurní. 
No podem continuar construint Sant Sadurní al caprici del govern 
de torn.

Des d’ICV-EUiA-E proposem acabar, restaurar i reutilitzar els equi-
paments per tal d’optimitzar l’ús i el funcionament amb solucions 
eficients, creatives  - ja n’hem aportat alguna - i necessàries, com 
un auditori o un espai pel jovent, prioritàriament.

Però aquesta és només la nostra opinió. El que exigim és que es 
faci un veritable procés participatiu on es recullin totes les opi-
nions, tant dels partits com dels particulars, i es decideixi entre 
totes i tots quines són els nostres gustos, les nostres necessitats 
i les nostres prioritats. I crear un projecte comú i futur de poble a 
llarg termini, més enllà d’interessos partidistes i de legislatures.

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@carlesjimenezm 

ppsantsadurni@gmail.com

santsadurni@iniciaiva.cat

@ICVsantsadurni



Un any i set mesos després que CIU i ERC formessin govern 
encara no han fet públiques les seves prioritats, compromisos 
i full de ruta del seu mandat. Sort en tenim que cada any, quan 
el govern celebra l’esmorzar amb els periodistes, ens assaben-
tem d’alguna cosa!. L’any passat vam descobrir sorpresos que 
volien fer una pista esportiva descoberta, i enguany que CIU 
i ERC van darrere de l’adquisició de Can Guineu, un immoble 
que el cost d’arranjar-lo supera els 5 milions!!! La manca d’un 
full de ruta d’aquest govern els porta a canviar de rumb en fun-
ció de com bufa el vent. Avui, de la gran proposta de construir 
un viver de celleristes a la Casa Pairal de l’Escola d’Espiells, 
solament en queda la realització d’un informe que ens digui 
que no és viable, com ja va anunciar el Conseller d’Agricultura. 
Tampoc sabem per a què va servir aquell conveni amb l’Ate-
neu que la Sra. Rosell ens va fer firmar a corre-cuita el 2015.  I 
què dir del famós “Teatro de los Sentidos”? Una obra de teatre 
que havia de revolucionar Sant Sadurní i ser un atractiu turístic 
i cultural de primer nivell. Després d’una molt costosa posada 
en marxa i de no complir els objectius que s’havien establert, 
enguany han aparcat el projecte per no continuar mostrant la 
seva ineficàcia. Tampoc ens han mostrat cap planificació de la 
posada en marxa de la gran aposta de la legislatura de CIU 
per a Sant Sadurní: fer una ruta saludable per fer un pa amb 
tomàquet -paraules literals de l’Alcaldessa-. 

De fet, no sabíem que liquidar els Patronats i externalitzar la 
Casa dels Avis fossin una prioritat. Tampoc que, ara, per l’Al-
caldessa i el Sr. Ribas, ho és traspassar l’Escola Intermunicipal 
del Penedès a la Generalitat. Mourem cel i terra per evitar-ho!.
Les qüestions que sí ens han quedat clares és que arranjar les 
instal·lacions del camp de futbol, dinamitzar el mercat munici-
pal, arranjar el c/Vilarnau amb Sant Venat, finalitzar les inver-
sions en la senyalització viària, fer un replantejament urgent de 
la neteja de places i carrers o un bus nocturn per als joves del 
Penedès Nord, no són cap prioritat per a CIU i ERC.

CIU i ERC no tenen cap voluntat de diàleg, ni d’arribar a con-
sensos, que defineixin un full de ruta comú sobre les prioritats 
i inversions que realment necessita Sant Sadurní d’Anoia, per 
tornar a ser un referent territorial i una vila de creixement i 
d’oportunitats per a tots els seus ciutadans/es.

www.susannamerida.cat

QUIN MODEL DE POBLE VOLEM?

Des que la CUP vam obtenir representació al consistori hem anat 
reclamant insistentment la necessitat de tenir un debat de fons 
sobre el model de poble que volem per Sant Sadurní, que ha de 
transcendir el que és estrictament la lògica institucional i implicar 
no només els partits polítics, també les entitats i el conjunt de la 
població. De moment, els partits que formen l’equip de govern 
han utilitzat la seva majoria com un martell per no haver de de-
batre i per imposar les seves propostes i la seva manera de fer.
La manca de debat no és res més que l’evidència de la manca 
d’un projecte de poble. Debatre implica aportar idees i confrontar 
projectes; és òbviament complicat si no en tens! La CUP fa dies 
que demanem un pla local d’equipaments per tal, precisament, 
de poder debatre entre totes (partits, entitats i conjunt de la po-
blació) el model de poble que volem i quines prioritats tenim 
en matèria d’equipaments, detectant les necessitats de la vila i 
oferint mecanismes de participació ciutadana per conèixer l’opi-
nió de la gent abans de fer grans inversions que condicionin els 
pressupostos durant els propers anys. Actualment ja anem tard. 
En els darrers mesos, s’han obert amb força debats sobre equipa-
ments concrets que impliquen inversions importants i condicionen 
clarament el model de poble que s’ha d’anar construint en el futur. 
Aquests debats s’han obert sense haver fet els deures abans i ara 
agafa a aquest equip de govern amb els pixats als ventre, sense 
planificació ni projecte.
Des de la CUP, però, creiem que encara hi som a temps. Per 
això hem proposat l’aprovació d’un pla local d’equipaments que 
ens permeti precisament encetar aquest debat començant per fer 
una radiografia acurada de quins usos es fan dels equipaments 
que ja tenim i quins espais tenim disponibles per a satisfer les 
mancances i les necessitats que detectem. Però, sobretot, la part 
més important d’aquest pla d’equipaments ha de ser la que obri 
un procés de debat i de participació ciutadana que permeti fer 
propostes i establir les prioritats. El que volem és consensuar una 
política d’equipaments a llarg termini que eviti improvisacions i 
partidismes i que defineixi un model de poble àmpliament acordat 
que serveixi de guia durant els propers anys. Només d’aquesta 
manera podrem afrontar seriosament debats sobre les grans in-
versions que se’ns plantegen i que ens hipotecarien econòmicam-
ent durant molts temps, com per exemple una possible compra de 
l’antiga casa de Can Guineu.
Per això la CUP vol portar aquesta proposta al ple i fer-ho després 
de treballar-la conjuntament amb tots els partits, tant del govern 
com de l’oposició, per tal que comencem a posar sobre la taula 
el debat polític essencial en clau municipal; quin model de poble 
volem i quins equipaments necessitem per fer-lo possible.

UN GOVERN QUE VIATJA SENSE BRÚIXOLA

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@jordipl85

@SusannaMeridameridals@santsadurni.cat

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



erc@santsadurni.cat

ERCSantSadurni www.mariarosell.cat@PDeCATSANTSADURNI

santsadurnidanoia@partitdemocrata.cat

Recentment, després de molts anys de reivindicació, de dema-
nar-ho milers de ciutadans i gairebé la majoria dels ajuntaments 
de la zona, el Parlament ha aprovat la vegueria del Penedès, 
àmbit territorial que inclourà les comarques del Penedès històric 
(Alt, Baix Penedès i Garraf) i una part de l’Anoia.  

La resposta i la implicació durant aquesta dècada del món local i 
de la societat civil han estat clars i contundents, 66 ajuntaments 
adherits, els 4 consells comarcals, 13 associacions empresarials 
(5.250 empreses), 132 entitats (7.950 associats) i més de 
12.500 particulars.

És un acte de justícia històrica i de reconeixement d’una realitat, 
però sobretot una eina per construir el futur: planificar infrae-
structures, coordinar serveis, donar impuls a la cultura, al turi-
sme..., acostar els serveis al ciutadà mitjançant la descentralitza-
ció de la Generalitat. I també per resistir la pressió de les dues 
grans àrees de Tarragona i Barcelona, preservant la identitat del 
gran espai penedesenc com a pulmó verd. Els penedesencs tin-
drem, doncs, més possibilitats de decidir què volem, així també 
més responsabilitat. 
 
Tot i això no serà possible fins que no assolim l’estat propi, l’E-
stat Espanyol i la seva  Constitució no ens dóna cap possibilitat 
de posar-ho en pràctica. Cap novetat: el mateix Estat que ens 
espolia fiscalment, el que ens retalla la llei del comerç, la de 
pobresa energètica, el que juga amb els diners de les beques, el 
que no paga la llei de dependència, el que limita l’ús del català, 
el que se’n fot de les rodalies... ens encotilla el desenvolupament 
territorial. 
 
Una raó més, doncs, per tirar endavant la desconnexió i sortir 
d’una Espanya borbònica sense llibertat ni perspectives de futur: 
l’única solució és guanyar-nos l’autodeterminació i construir la 
República. També per la vegueria del Penedès. Vindran mesos 
decisius per aconseguir-ho. No serà fàcil. Caldrà mobilitzar-se i 
superar lleis que són presons, obeint les del nostre Parlament. 
Des d’ERC hi som i hi serem. Amb totes les conseqüències. És el 
nostre compromís.

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/PDeCATSTSADURNI
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VEGUERIA I REPÚBLICA CONTRA LES DESIGUALTATS

Més que mai, ara que el món sembla una mica més misogin, no 
podem abaixar la guàrdia. Preservar l’objectiu d’assolir la igualtat 
efectiva entre els homes i les dones vol dir continuar treballant en 
tots els flancs possibles: atenció, foment de la igualtat i prevenció.
Des de l’Ajuntament seguim apostant per un treball professional 
multidisciplinari i en xarxa per combatre i atendre els casos de 
violència masclista. Des de l’any 2004 existeix la comissió d’i-
gualtat, actualment taula per la igualtat, en la que hi participen 
grups polítics, entitats de dones i altres entitats socials i des de la 
qual es preparen accions per dur a terme al voltant de les diferents 
diades reivindicatives, per tal de fomentar la igualtat de gènere. El 
primer d’enguany serà el 8 de març- Dia internacional de la Dona. 

Un camp fonamental per evitar futures violències de gènere és el 
de la prevenció entre els joves. Es continuarà la campanya ano-
menada “combatem les agressions sexistes a les festes”. També 
a través de la regidoria de Salut es va contractar una entitat per a 
fer educació a l’entorn dels consums i també reforçar la campanya 
parlant amb els i les noies joves i informant dels diferents recursos 
que poden optar a Sant Sadurní. Aquest és el primer pas de la 
campanya que seguirà durant el 2017, i que anirà acompanyada 
de formació per entitats i professionals així com l’adequació del 
protocol i el circuit a seguir. Una altra desigualtat contra la qual cal 
lluitar, és la que pateixen les persones amb diversitat funcional. 
Les regidories d’Igualtat i de l’Escola de Música, amb el suport 
de la Diputació I Codorniu, estan impulsant un projecte dirigit per 
l’entitat Arts transforma que fomenta la cohesió social, cultural i 
artística valorant la riquesa de la diversitat humana. L’objectiu és 
fer participar de la música a persones amb diversitat funcional, 
i a aquests efectes el projecte preveu un concert de l’orquestra 
integrada el pròxim 26  de març al Celler Gran de Can Codorniu

In memoriam VICTOR URETA
El Víctor ens va deixar el passat 9 de febrer amb només 52 anys. 
Va treballar a l’Ajuntament durant 26 anys com a responsable 
d’informàtica. Volem reconèixer la seva dedicació professional i la 
seva senzillesa i afabilitat personal. Recordarem les seves ganes 
de viure, de com gaudia dels èxits aconseguits en el dia a dia, i 
la seva lluita per encarar les dificultats. Mai va perdre el somriure. 
Se n’ha anat discretament, sense fer soroll, com era ell, però el 
buit que ens deixa és molt gran. Des d’aquí, el nostre condol i una 
sentida abraçada a la seva família que ell tant estimava.



El CIC Fassina de Sant Sadurní va acol-
lir a principis d’aquest 2017 la jornada 
“Conjuntura Econòmica i palanques de 
futur al Penedès Nord” organitzada per 
la regidoria de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament i l’ADEPG (Associació d’Em-
presaris del Penedès i Garraf), que ha re-
unit a la majoria d’alcaldes de la demar-
cació, així com a representants del sector 
empresarial i econòmic comarcals.

L’acte va comptar amb la participació de 
l’alcaldessa Maria Rosell i el regidor de 
Promoció Econòmica, Josep Subirana. 
Rosell va apel·lar a la necessitat de su-
mar esforços i a la bona voluntat d’entesa 
dels municipis i els diversos sectors per 
contribuir al creixement i desenvolupa-
ment del Penedès Nord. 

També van intervenir-hi Isidre Also, secre-
tari general de l’ADEPG, a més de David 
Moreno, de la consultoria Activa Prospect 
que ha estat l’encarregat de presentar 
l’informe de la conjuntura econòmica del 
Penedès Nord, a més del Sotsdirector de 
Política Industrial de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Carbonell, qui va oferir 
una visió de la zona en clau industrial. 
A més de l’elaboració d’aquest informe, 
durant el darrer mig any, l’ADEPG, amb 
el suport dels Ajuntaments, ha impulsat 
un exhaustiu treball de camp, realitzant 
diverses sessions amb els agents socials 
i econòmics dels municipis per tal de 
copsar inquietuds, necessitats i recollir 
informació molt valuosa per al desenvo-
lupament del projecte. 

Dades econòmiques i socials

David Moreno va brindar una intensa i in-
teressant radiografia del Penedès Nord, 
posant de manifest les interessants po-
tencialitats d’aquesta zona. Va destacar 
algunes dades com per exemple el creix-
ement de la població en un 16% en la 
darrera dècada, situant la demarcació en 
gairebé 35.000 habitants l’any 2015. 
També s’ha detectat un important mús-
cul pel que fa a la taxa d’ocupació, situ-
ant-se en el 76,4%, 4,5 punts per sobre 
que la mitjana de Catalunya, així com una 
incidència menor pel que fa als índexs 
d’atur.

Pel que fa a l’activitat econòmica, el sec-
tor industrial de l’àmbit d’alimentació, 
begudes i tabac és el més rellevant, gen-
erant més de 2.100 llocs de treball, el 
21,2% del total. 

Tot i la davallada experimentada als dar-
rers anys, les arts gràfiques i el paper 
es presenta com a segon subsector en 
volum. També va evolucionar negativa-
ment als darrers anys el sector primari, 
però es constata una recuperació en la 
creació de llocs de treball. Pel que fa al 
sector serveis, representa el 52,6% de 
l’ocupació, molt per sota del 78% que 
s’assoleix a Catalunya.

També es va apuntar la baixa qualitat de 
l’oferta hotelera, encara que s’està con-
solidant el creixement de l’allotjament de 

turisme rural. En l’apartat més social, va 
subratllar el creixement als darrers anys 
de la població jove de 12 a 16 anys tot 
i el procés d’envelliment general, fruit de 
l’arribada a la demarcació de població en 
edat reproductiva i de la generació del 
baby boom.

Visió industrial

Al seu torn, Jordi Carbonell va aportar de 
manera molt pràctica alguns aspectes a 
tenir en compte per analitzar i desenvolu-
par el sector industrial del Penedès Nord. 

El Sotsdirector de Política Industrial va 
insistir en la necessitat de posar en valor 
el territori amb millores en les comuni-
cacions, serveis, formació, així com la re-
visió de la pressió fiscal a les empreses 
i l’acceleració de la tramitació adminis-
trativa, fomentant un major diàleg entre 
l’Administració i les empreses per tal de 
dotar-les d’eines per a què els sectors es 
desenvolupin cap a una major diferenci-
ació i especialització.

Al web www.penedesnord.cat podeu 
consultar més informació sobre el Pla 
Estratègic d’Activitat Econòmica del 
Penedès Nord, que impulsa l’Ajuntament 
de Sant Sadurní amb el suport de la Di-
putació de Barcelona i amb la implicació 
de la resta de municipis de la demarcació: 
Gelida, Mediona, Pla del Penedès, Sant 
Llorenç d’Hortons, Sant Pere de Riudeb-
itlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sa-
durní d’Anoia, Subirats i Torrelavit.

Diagnosi de la situació econòmica i social i 
les oportunitats de futur per al Penedès Nord


