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Com és costum, a finals d’any surt l’últim número de la Casa 
de la Vila. Es fa el repàs de tot el que s’ha fet durant l’any, dels  
projectes acabats, del nous projectes i de les novetats per l’any 
vinent, això seria si hagués estat un any normal, però aquest, ha 
estat diferent.

Poc ens podíem pensar l’any passat que a principis del  2020 
canviaria les nostres vides un maleït virus que porta per nom 
COVID-19. En sentíem a parlar, però estava molt lluny, de fet es-
tava a l’altra punta de món, sense parar a pensar que allò que 
estava tan lluny, ho teníem entre nosaltres.

A finals del primer trimestre, arribava la noticia de la primera 
persona positiva del virus de la Covid-19 a Sant Sadurní d’Anoia 
i, malauradament, també la notícia de la primera persona de la 
vila que no aconseguia superar el virus. Enmig de la pandèmia 
ens vam haver de confinar, fet que va suposar reduir al màxim la  
presencialitat, tancar empreses, negocis i tancar tots els es-
tabliments de la vila, llevat del que es consideraven essencials.  
Des d’aquí, vull mostrar un sentit agraïment a totes les persones 
que han estat a primera línia durant la pandèmia garantint el bon 
funcionament dels serveis essencials, com els i les treballadores 
dels supermercats, establiments d’alimentació i personal de la 
neteja, entre altres. Així com a, tot el personal sanitari que dia i nit 
ha lluitat i està lluitant contra el virus i salvant vides.

A Sant Sadurní, la Covid-19 ens ha fet mal. Va entrar a la Casa dels 
Avis de forma molt agressiva i dotze dels seus residents no van  
aconseguir superar el virus. Aprofito aquestes línies  per expres-
sar les més sentides de les condolences de part de tot el consis-
tori i transmetre una forta abraçada a les famílies que han perdut 
un ésser estimat aquest any.

Però en anys adversos, també descobrim bondats. Descobrim 
la nostra part més humana que tenim. Aquí, un agraïment molt 
efusiu a tots i totes que heu ajudat als vostres veïns en aquest 
moments tan difícils. Un agraïment al grup de voluntariat que va 
sorgir - i que encara està en actiu- fruit de la crida que va fer l’Ajun-
tament per ajudar i atendre a qui no es podia moure de casa seva 
o ajudant a confegir EPIs per la Casa dels Avis i hospitals. A tots i 
totes vosaltres, moltes gràcies.

L’Ajuntament hem intentat estar al costat de tots els sadurninencs 
i sadurninenques, no podria ser d’una altra manera. El consistori, 
per unanimitat, va aprovar un pla de xoc dotat amb 500.000  
euros per intentar ajudar econòmicament als ciutadans i em-
preses que la COVID-19 ha estroncat els seus ingressos. De ben 
segur que haurem de impulsar més ajudes, per sort tenim un 
Ajuntament sanejat.

Ara ens toca elaborar el pressupost per l’any vinent. Malaurada-
ment serà un pressupost amb menys ingressos del que seria un 
any sense una pandèmia mundial, ja que pel pròxim any s’han 
congelat alguns impostos i taxes. Però tenim el convenciment de 
destinar una part del nostre romanen a ajudar a la ciutadania.

Enguany l’Ajuntament també ha aconseguit encarrilar els  
projectes que teníem sobre la taula. S’ha acabat el projecte 
de l’Arxiu Municipal i de l’Escola d’Adults, ubicat al Centre  
Cultural de la plaça Nova. També s’han posat en marxa les noves de-
pendències dels Serveis Socials, ara situades  al carrer  Sant  Pere.  
I, a finals d’any, posarem  punt i final a una assignatura pendent, 
la urbanització del Passatge Santa Eulalia, l’últim carrer de Sant 
Sadurní que quedava per urbanitzar. Tanmateix, s’ha iniciat la  
remodelació del pavelló de l’Ateneu, retirant la coberta d’amiant 
per tal d’instal·lar-ne una de nova i condicionar l’històric pavelló a 
nous esdeveniments.

L’any 2021 també ens espera amb nous projectes. Caldrà dur a 
terme la reestructuració dels vestidors i la remodelació de la zona 
del camp de futbol. Així com rehabilitar la plaça Parellada, la plaça 
del Pont Romà i la posada en marxa del pis tutelat, entre d’altres 
fites.

Abans d’acabar vull posar en valor que, malgrat la pandèmia, a 
Sant Sadurní hem pogut celebrar les nostres festes tradicionals. 
Respectant les mesures de prevenció i de seguretat hem po-
gut gaudir dels Barris, les Fires i Festes i la Festa Major. Així com 
d’altres esdeveniments importants per a la nostra vila com és el  
Cavatast. Posant pel davant la voluntat, hem aconseguit trobar 
nous formats que s’han adaptat a les circumstàncies i així hem 
pogut garantir les festivitats.

De nou, estem immersos en la segona onada de la pandèmia. 
És necessari que tots i totes siguem responsables i tinguem la 
convicció de lluitar contra el virus. És important seguir totes les 
mesures de prevenció i seguretat i no oblidar el lema DISTÀNCIA, 
MANS, MASCARETA. El nostre comportament farà que ens en po-
dem sortir més aviat.

Per últim, vull recordar que s’acosten les festes nadalenques i us 
animo a gaudir del Nadal, guarnint l’arbre, posat les llums, fent la 
carta dels Reis... Regalem-nos amor. Us proposo un brindis per 
tota aquella gent que no hi és, pels qui no poden-ser-hi, per tota 
aquella que no defalleix tot i els entrebancs, i també pels que es 
trenquen i després es recomposen, malgrat tot el que està pas-
sant.

Molt Bones Festes a tothom

Salutació
de l’alcalde 

Josep Maria Ribas
Alcalde de Sant Sadurní 



L’Ajuntament de Sant Sadurní va aprovar en el ple ordi-
nari del mes d’octubre la revisió de les ordenances fiscals i 
taxes per l’any 2021, amb els vots a favor dels dos grups al 
govern – ERC i Junts per Sant Sadurní – l’abstenció del PSC 
i el PP i el vot en contra de la CUP i En Comú.

La proposta presentada per l’executiu local recupera la tendèn-
cia mantinguda en molts dels exercicis dels darrers anys, amb 
una congelació generalitzada dels impostos i taxes municipals.

La sessió es va celebrar en un format híbrid a causa del con-
text sanitari, amb un representant de cada grup, a més de l’al-
calde, presents a la sala de plens i la resta de regidors per via 
telemàtica.

A l’inici del ple es va donar llum verda a l’aprovació definiti-
va del conveni entre l’Ajuntament de Sant Sadurní, l’Agència  
Catalana de l’Habitatge i l’Institut Català del Sòl, que per-
metrà desenvolupar una promoció d’habitatges de protecció 
oficial en règim de lloguer a una parcel.la de l’esplanada del 
CAP. També va prosperar l’aprovació d’un nou expedient de  
contractació per al servei de neteja de les escoles i edificis mu-
nicipals, i que va comptar amb el suport de tot els grups i el vot 
contrari de la CUP.

El govern va trobar l’abstenció en bloc de l’oposició a una  
modificació de crèdit per a diverses inversions de mobiliari i 
d’altres necessitats per al futur arxiu que s’ubicarà al Centre 
Cultural i per a la biblioteca.

Ordenances fiscals sense canvis
El ple municipal d’octubre va ser de contingut eminentment 
econòmic, en bona part pel debat de les ordenances fiscals i 
taxes municipals per l’any vinent.

Atenent al complex any pel qual estan atravessant moltes 
famílies i sectors econòmics a causa de la crisi sanitària, el  
govern va presentar una proposta de congelació de la gran 
majoria de taxes i impostos municipals, a excepció de la que 
regula el servei de recollida de residus. Carles Del Amor, 
regidor d’Hisenda, va ser l’encarregat de presentar els  
aspectes més destacats d’aquesta revisió. Es prolongarà, a 
més, la suspensió de pagament de diverses taxes que van 
quedar sense efecte a l’inici de la pandèmia, com la d’ocupació 
de via pública per a la instal·lació de terrasses, durant el primer 
semestre de l’any vinent.

Servei de recollida de residus
La taxa de recollida de residus sí variarà, augmentant cinc eu-
ros en relació amb la tarifa del 2020, quedant-se en 119,93 €. 
Aquest petit increment respon a la necessitat de compensar el 
desequilibri cada vegada major entre el cost del servei i el que 
cobreix la taxa dels ciutadans, com a conseqüència de la gran 
pujada que aquests darrers anys està experimentant el cànon 
del rebuig - l’impost que grava els residus que no se separen 
correctament i, per tant, no es reciclen-.

Amb tot, la taxa de residus a Sant Sadurní continuarà  
mantenint-se com una de les més baixes de la comarca – a 
Vilafranca, per exemple, és de 143,51 € - . Sí s’harmonitzen 
les taxes pel que fa als residus comercials i industrials, per tal 
d’adequar-les segons el volum i tipologia de residus que ge-
neren.

La deixalleria municipal deixarà d’oferir bonificacions i tam-
poc en tindrà l’autocompostatge. Una de les raons és la de 
incentivar l’ús de la deixalleria mòbil. Del Amor va subratllar 
que aquests canvis no tenen una voluntat penalitzadora per al 
ciutadà, si no per intentar introduir millores i canvis en el siste-
ma de gestió. També va recordar que l’any vinent està previst 
impulsar una prova pilot amb la instal.lació de xips als cubells 
de recollida i s’impulsarà la licitació de la gestió de la deixalleria 
municipal.

Ton Amat, portaveu de Junts per Sant Sadurní i soci de  
govern, va defensar una proposta d’ordenances que s’adapta 
a la situació actual, va dir, i va justificar que la bona situació 
i sanejament financer de l’Ajuntament permetrà mantenir els 
serveis tot i la congelació impositiva. Va descartar l’opció d’in-
crementar les taxes més enllà de l’augment que s’ha aplicat 
al servei de recollida de residus i va deixar la porta oberta a 
noves mesures i la revisió del pla de xoc aprovat a la primavera 
per tal d’adaptar-se als canvis i situacions que es derivin en els 
propers mesos.
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ORDENANCES 

taxa de recollida 
de residus 2021   

119,93€
(+5€ tarifa 2020)



  

Zona blava amb rellotge horari

Entre les novetats per al 2021, cal incloure la supressió de la 
taxa que regulava les zones blaves, ja que a partir de l’any vi-
nent s’establirà un sistema de regulació i rotació de les places 
d’aparcament a través d’un rellotge horari, que permetrà esta-
cionar durant 30 minuts de manera gratuïta. Després caldrà 
obligatòriament moure el vehicle de la plaça.

La proposta recull petites modificacions i canvis menors en les 
ordenances. És el cas de l’Impost de Béns Immobles (IBI), un 
dels més importants en el balanç d’ingressos municipals, en 
què es revisa la bonificació d’un 50% per aquells que acreditin 
tenir-lo arrendat en condicions de lloguer social – ja no caldrà 
incloure’l a la bossa de mediació de lloguer de l’Ajuntament -.

També es regula el tall de carrer a través d’una taxa, per  
diferenciar-lo de l’ocupació de via pública sense necessitat de 
tallar la via. En d’altres taxes menors, com la d’expedició de 
documents administratius, s’actualitzen també alguns con-
ceptes i necessitats dels serveis.

Se n’ha revisat d’altres, com el preu dels nínxols, tenint en 
compte la darrera ampliació de places del cementiri munici-
pal, amb el sorteig de les noves concessions a 50 anys. També 
es reduirà en un 30% la quota per als usuaris actuals i fu-
turs del centre de serveis a les empreses Nexes. I en l’àmbit  
d’habitatge, s’han ajustat també les condicions de bonificacions i  
exempcions en el cas d’habitatges buits.
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Imatge del nou rellotge horari   
que regularà la zona blava 

a partir de l’any vinent

Grups de l’oposició

Cap dels grups municipals de l’oposició va donar 
suport favorable a la proposta. La majoria van coin-
cidir en mostrar la seva discrepància en l’augment de 
la taxa de residus,  però sí hi va haver matisos en la 
resta d’assumptes.

Des del PP, Carles Jiménez va agrair la congelació 
d’impostos tot i que va demanar més ambició per fo-
mentar el dinamisme social i econòmic, proposant la 
supressió absoluta d’algunes taxes, com la d’ocupació 
de la via pública, o la revisió d’alguns impostos. Va in-
sistir en el foment de l’ocupació i fer més atractius al-
guns serveis, com el centre de serveis a les empreses, 
o l’espai de la brigada municipal i serveis comunitaris.

Rafa Berlanga, portaveu de Sant Sadurní En Comú, va 
lamentar que se suprimeixin bonificacions en l’àmbit 
ecològic i tot i reconèixer el gest social en moltes de 
les ordenances, va tornar a recriminar la manca de 
voluntat del govern per avançar seriosament en una 
proposta de tarifació social.

En una línia similar es va manifestar la CUP.  
Jordi Pujol va qüestionar la congelació d’impostos, 
qualificant-la de conservadora i mancada de projecte 
polític. Va insistir en un model de progressivitat fiscal, 
en què aporti més qui més té, amb taxes baixes i una 
revisió impositiva que permeti a l’Ajuntament recap-
tar més per destinar-ho a projectes socials, precisa-
ment en una situació en què es fa evident la caiguda 
d’ingressos i la necessitat d’atendre més necessitats a 
conseqüència de la crisi econòmica.

El PSC, per la seva banda, va tornar a recordar la  
voluntat d’estendre la mà i fer un front comú de tots 
els grups polítics per lluitar contra la crisi. Pedro 
Campos va recordar que cal fer front a un futur in-
cert, però que els recursos de l’Ajuntament no poden 
sortir de les butxaques dels veïns.

La segona part del ple es va resoldre amb força  
agilitat, amb l’aprovació de la declaració de bé d’in-
terès social a l’Ateneu Agrícola per a l’aplicació de la 
bonificació de l’IBI, el reconeixement extrajudicial de 
crèdit de diverses factures o l’aprovació del pla anual 
de contractació per l’any 2021.
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Festa de l’Esport confinada
El complex any que, entre d’altres sectors ha viscut 
el món de l’esport, sumat a les obres en què es troba 
el pavelló de l’Ateneu, equipament que ha acollit les  
darreres edicions d’aquest acte d’homenatge, ha motivat 
el Servei d’Esports a ajornar l’edició 2020 de la Festa de 
l’Esport sadurninenc.

Tot i així, des de l’Ajuntament s’enviarà un record  
commemoratiu a totes les entitats i esportistes de la vila, 
malgrat que moltes competicions i tornejos de tot tipus 
de disciplines s’han vist molt afectats per la pandèmia.

Millores a les instal·lacions esportives
Aquestes setmanes s’estan duent a terme a la Zona Espor-
tiva uns treballs de millora de les instal·lacions. L’actuació 
preveu la substitució de dues calderes i la renovació del 
circuit d’aigües. També s’abordarà una important remod-
elació del circiut de dutxes dels vestidors principals, per tal 
d’adequar-los a la normativa. 

El Servei d’Esports recorda que tots aquells abonats i usu-
aris de la piscina, podran sol·licitar una reserva o el retorn 
de les quotes durant el termini en què les instal·lacions 
romanguin tancades per les mesures i restriccions esta-
blertes a causa de la COVID-19. 

Una vegada s’ha reprès l’activitat a la zona esportiva, s’ha 
activat de nou el sistema de cita prèvia, un model que per-
met una gestió i control molt eficient de l’aforament en els 
diversos espais i instal·lacions de l’equipament.

A principis d’octubre es va dur a terme una de les fases més 
sensibles d’aquesta primera actuació de remodelació del 
pavelló de l’Ateneu, que consistia en la retirada de les plaques 
de fibrociment, que inclouen amiant, de la teulada del pavelló. 
Durant uns dies es van realitzar controls dels índex de con-
taminació de l’aire i es va demanar als veïns propers que evi-
tessin obrir portes i finestres durant els treballs dels operaris.

Les obres van començar al setembre i han de finalitzar abans 
del 31 de desembre. El pressupost supera el mig milió d’euros 
i compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. 

Aquesta intervenció permetrà donar compliment a la normati-
va de prevenció d’incendis, així com el reforç de l’estructura del 
pavelló. A més de substituir la coberta de fibrociment i també 
s’instal.laran diversos sistemes de seguretat i senyalització, així 
com per a l’evacuació i sortides d’emergència. L’obra també 
contempla millores en matèria d’eficiència energètica i qualitat 
ambiental, amb la instal.lació de lluernaris que afavoreixin l’en-
trada a l’interior de la instal·lació de llum natural.

Una vegada es completi aquesta primera fase d’obres, es  
plantejarà una segona actuació per tal de condicionar el 
pavelló per a la celebració d’activitats socials i culturals.

                         A finals d’any 
es completarà la primera fase 
de les obres de rehabilitació 
del pavelló de l’Ateneu

Aquest era l’impressionant aspecte del pavelló 
sense la coberta.



Sant Sadurní recicla menys,  
a raó d’un punt cada any
En el darrer informe anual del Servei d’Iniciatives  
Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf, la 
recollida selectiva de residus als domicilis ha baixat el 
darrer any fins al 64%, el que suposa una reducció d’un 
punt percentual anual pel que fa a una correcta separació 
d’aquelles fraccions que es poden reciclar (orgànica, enva-
sos, paper i cartró).

I és que, segons estimacions de l’àrea de Medi Ambient 
i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 
cada dia es recullen, de mitjana, unes 200 bosses de 
residus domèstics amb incidència, bé perquè són de 
rebuig o per un error de la fracció que toca aquell dia.  
Això suposa a l’any una xifra que s’eleva a les 100.000 
bosses. Traduït en domicilis, implica que més d’un 8% de la 
població no participa de la recollida porta a porta.  

Aquesta tendència té un impacte econòmic notable per 
l’Ajuntament, degut al servei extraordinari que regular-
ment ha de fer la brigada municipal i l’empresa de gestió 
de residus, recollint totes aquestes bosses amb incidèn-
cies que no s’han recollit a la nit o bé que s’han deixat a pa-
pereres o d’altres espais de la via pública. Són residus que 
se sumen a la fracció de rebuig i que, per tant, disparen 
encara més els costos, amb un cànon que està pujant ex-
ponencialment els darrers anys.

Prova pilot de recollida de la 
brossa amb xip
L’Ajuntament té previst impulsar la propera primavera una 
prova pilot en el sistema de recollida de la brossa porta a 
porta, incorporant uns cubells que aniran provistos de xip.

Aquesta tecnologia permetrà avaluar la gestió i la  
generació de residus per part de les famílies participants, 
amb l’objectiu d’analitzar futures millors i canvis en el  
model de recollida.

La prova pilot suposa només un estudi dels hàbits i de 
la separació domèstica dels residus i no implicarà la im-
posició de sancions en cas d’una gestió deficient dels  
habitatges participants.

Sant Sadurní va implantar el servei de recollida porta a por-
ta fa més de 15 anys. Després de la implantació i la posada 
en funcionament, els resultats han estat força satisfactoris, 
Amb tot, sí s’ha evidenciat un cert relaxament i augment de 
l’incivisme, fet que ha provocat que els percentatges de la 
recollida selectiva hagin baixat en els darrers anys, per sota 
del 75% quan fa poc més de 10 anys el municipi es movia 
al voltant del 84%.

La taxa de residus cobreix aproximadament 

un 82% del cost total del servei.

 Per cobrir tota la despesa de la gestió, la taxa 

hauria de situar-se per sobre dels 

147 € per domicili.     

Els xips permeten monitoritzar  
el servei de recollida de residus,  
buscant la màxima eficiència i  
participació en els esquemes de  
recollida selectiva. La introducció de 
les noves tecnologies als cubells de 
recollida serveix com a base per a 
desenvolupar actuacions d’inspec-
ció-sanció i/o per aplicar sistemes de 
pagament per generació.
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Cursa de Nadal al teu aire
El difícil context actual incidirà en el desenvo-
lupament de la cursa de Nadal, que organitza  
l’entitat Sansa sua tot i el servei d’Esports de l’Ajun-
tament. El format habitual d’aquesta festiva cita  
esportiva canviarà per un model no cronometrat.  
 
Cada participant podrà cobrir individualment qual-
sevol de les dues distàncies del recorregut mar-
cat, de 5 i 10 quilòmetres, al llarg del cap de set-
mana del 19 i el 20 de desembre. L’organització 
farà un sorteig de material entre tots els qui  
publiquin una fotografia a Instagram amb l’etiqueta  
#cursadenadalsantsadurni

· MEDI AMBIENT ·
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Des de la Regidoria de Cultura, amb l’arribada de la pandèmia, 
teníem dues opcions. El camí fàcil era oblidar-nos de les Fires: 
anul·lar-ho tot i fer un comunicat dient que ens retrobaríem el 

2021. El camí difícil era treballar de valent, assumir responsabili-
tats i rumiar de quina manera podíem seguir programant cultura 
de manera segura. Vam escollir el segon camí; un camí gens fàcil 

però que avui podem constatar que va ser el camí correcte.

“

Es van exhaurir entrades en la majoria d’espectacles i tothom, 
absolutament tothom que hi va assistir va respectar totes les 

mesures de seguretat. En resum, vam apostar per la cultura i vam 
demostrar que la feina ben feta dóna pas a resultats  

espectaculars. I així ho seguirem fent.

Estic convençuda que, amb aquestes Fires, hem fet història.  
Sant Sadurní ha fet història: vam fer la feina amb molta prudèn-
cia, amb un gran sentit de responsabilitat i amb tota la il·lusió 

que us pugueu imaginar, i la ciutadania va respondre d’una 
manera exemplar. Les Fires 2020, les Fires que podrien no haver 
existit mai, són les Fires que marquen un abans i un després a 

Sant Sadurní.

Marta Castellví Chacón
5a Tinent d’Alcalde
Regidora de Joventut, 
Cooperació i Cultura

“
“

LA CULTURA 
ÉS SEGURA

L’Ajuntament de Sant Sadurní va impulsar l’organització d’una 
edició especial de les Fires i Festes sense precedents, per tal 
de reforçar la seguretat sanitària i el control d’aforament.

La programació també donava en important salt de qualitat, 
amb un cartell de luxe que va comptar amb propostes infantils 
com el concert d’El Pot Petit i Dàmaris Gelabert, l’humor amb 
l’espectacle d’En Peyu i espectacles musicals per a totes les 
edats.

Tot i les complexitats logístiques, es va habilitar a l’esplana-
da del CAP un espai còmode i que permetia garantir totes les  
mesures preventives del públic assistent, amb un escenari 
principal de grans dimensions i la instal·lació de diverses pan-
talles gegants.

Les entitats de cultura popular, els grups de ball i els Diables, 
així com la Festa de la Fil.loxera, també van adaptar les seves 
activitats per encabir-les en aquest difícil context i poder par-
ticipar de les Fires i Festes 2020 en les millors condicions pos-
sibles.

Un dels actes més emotius va ser, sense dubtes, el pregó, que 
va anar a càrrec de diversos testimonis femenins locals pre-
sents en la primera línia contra la pandèmia. Representants de 
la Unió Esportiva Sant Sadurní, que commemora el seu cente-
nari, van ser els encarregats de fer la lectura del Manifest amb 
motiu de la Diada Nacional de l’11 de setembre.
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Edició 
especial 
del Cavatast

Sant Sadurní d’Anoia va acollir el primer cap de setma-
na d’octubre una nova edició del Cavatast, la mostra 
de caves i gastronomia referent del sector a Catalunya.  

La mostra, que es va celebrar en un format especial, va 
aplegar una trentena d’expositors entre elaboradors de 
cava i empreses de restauració, xarcuteria, xocolata i 
prop de 1.300 visitants. 

Les diferents activitats es van repartir en quatre es-
pais singulars de Sant Sadurní: Caves Codorníu, Caves  
Freixenet, Caves Vilarnau i les Caves Canals & Munné. 
Aquesta distribució va permetre controlar l’aforament i 
garantir totes les mesures i protocols de seguretat, da-
vant el context sanitari actual.

Al llarg de tot el cap de setmana els visitants van poder 
gaudir d’una gran selecció de caves d’alta gamma, espe-
cialitats gastronòmiques de proximitat de restauració, 
xarcuteria i xocolates, així com d’actuacions musicals 
d’artistes penedesencs en directe a cadascun d’aquests 
espais. Durant l’esdeveniment es van dur a terme un to-
tal de setze sessions de tast, 4 divendres, 8 dissabte i 4 
diumenge, distribuïdes entre els quatre cellers.
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Tenim un públic molt fidel i les 
entrades es van vendre al 100%. 

La valoració és molt positiva. 
Els expositors estan contents per-
què han pogut interactuar molt 
més amb el visitant i en aquest 

sentit el format nou ha estat 
satisfactori

Ton Amat
1r Tinent d’Alcalde 
Recursos Humans,  

Noves Tecnologies, Promoció 
Turística i Comerç

“

L’any passat ja vam presentar 
algunes novetats pel Cavatast. 
Volem recuperar en la propera 
edició el format més popular, 

però el disseny especial d’aquest 
2020 ens permet obrir camí cap 

a noves idees i propostes.

“

Hem donat una imatge d’uni-
tat que fa anys que no hi era, 
amb quatre cellers que han 

obert les seves portes perquè 
totes les caves treballin 

plegades. Volem que el cava 
es valori amb la qualitat que 
mereix i contribuir a posar-lo 

al mercat en les millors  
condicions.

“
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SATISFACCIÓ DEL PÚBLIC
I DE L’ORGANITZACIÓ
Tot i que la mostra es va celebrar en un format completament 
diferent de l’habitual, el Cavatast ha mantingut la mateixa es-
sència que les edicions anteriors. La nova disposició ha tingut 
una molt bona acollida per part dels visitants i les empreses 
participants.

Els expositors coincideixen que, gràcies a aquest nou format, 
han pogut oferir un tracte molt més professional i personalit-
zat als visitants, els quals valoren molt positivament el fet d’ha-
ver pogut adquirir productes molt més còmodament.

Des de l’organització, un cop finalitzada la mostra i avaluada la 
bona acollida d’aquesta edició especial, es conclou que el for-

mat ha satisfet molt a tots els agents implicats, tant expositors 
com assistents.  Durant les properes setmanes es valorarà la 
possible continuïtat dels aspectes organitzatius de cara a fu-
tures edicions.

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va ser la con-
vidada en l’acte d’inauguració de la mostra. D’altres repre-
sentants del govern i de la política catalana, com la consellera  
d’Agricultura Teresa Jordà, també van visitar el Cavatast al llarg 
del cap de setmana.

Des de l’Ajuntament s’ha valorat positivament l’experiència, 
com una prova per recollir informació i tastar nous formats 
que poden servir per implementar-los en el model tradicional 
de la fira.
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Comerç de Vila, 
comerç de Vida

L’Ajuntament de Sant Sadurní, a través de la regidoria de  
Comerç, i l’entitat SOM Sant Sadurní han impulsat aquesta 
tardor la campanya de sensibilització del comerç local i de  
proximitat “Comerç de Vila, Comerç de Vida”. 

L’acte de presentació va comptar amb la participació de  
Josep Maria Ribas; el regidor de Comerç i Turisme, Ton Amat i 
la vicepresidenta de SOM Sant Sadurní, Núria Domingo. També 
va assistir-hi la gerent de SOM Sant Sadurní, Susana Duaso, i 
alguns regidors i regidores del consistori.

SENSIBILITZACIÓ CAP AL COMERÇ LOCAL
I DE PROXIMITAT

L’Alcalde, Josep Maria Ribas, va reiterar que el comerç local és 
qui “ens coneix, ens pot assessorar i atendre millor, per això des 
de l’administració els hem de donar tot el suport”. En aquest 
sentit Ribas va avançar que en la proposta d’aprovació de les 
Ordenances fiscals, es proposaria la inclusió de noves mesures 
en suport del comerç, en la línia de les ja aprovades en el Pla 
de Xoc municipal, com la supressió de la taxa de terrasses du-
rant els primers mesos de la pandèmia, ajudes de Promoció 
Econòmica i una major flexibilitat en el model de gestió de la 
Zona Blava.

Es tracta d’una campanya de sensibilització de la ciutadania 
sobre els avantatges de comprar al comerç de proximitat: 
El comerç de la vila, tal com s’explica a la campanya, dóna vida 
als carrers, ofereix productes km0, així com un tracte proper, 
personalitzat i especialitzat; és el model econòmicament més 
sostenible, perquè genera riquesa i fomenta el treball local, 
contribueix a l’equilibri territorial i a l’economia domèstica; 
El regidor de Comerç i Turisme, Ton Amat, va recordar que 
“sempre hi són quan més els necessites i quan més els hem 
necessitat, són al costat de casa i al costat de les veïnes i veïns 
i s’adapten a les persones i als nous temps”:

Amat també va afegir que la campanya posa l’accent de la 
persona al carrer, donant una imatge positiva en un moment 
difícil: “L’Administració ha d’acompanyar els comerciants en els 
moments difícils i aquest és un dels nostres objectius. El comerç 
de la vila i de vida està al nostre costat i hem de defensar-lo 
davant del comerç insostenible, que mata la vida al poble”. En 
aquest sentit, va assegurar que es mantindrà el mercat amb 
totes les parades i les màximes mesures de seguretat, mentre 
sigui possible i atenent a les restriccions sanitàries.

DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA

La campanya s’ha fet molt present al carrer amb la instal·lació 
d’opis i banderoles, cartelleria als aparadors de botigues i  
establiments comercials, a més de falques radiofòniques i a 
xarxes socials; també es va idear un element de marxandat-
ge amb la imatge de la campanya que es converteix en un  
portamascaretes i es va repartir casa per casa.

També es va editar un vídeo promocional on cinc testimonis 
de la vila expliquen els principals beneficis del comerç local: la 
importància de la proximitat i de l’eix comercial, el mercat, la 
targeta de fidelitat i el servei “T’ho portem a casa”.

Des de SOM Sant Sadurní, s’ha agraït la feina dels voluntaris 
que han participat en la campanya i ha posat l’èmfasi en el fet 
que siguin els vilatans i vilatanes qui tinguin veu per parlar del 
comerç local.

El comerç de proximitat ens 
va salvar a moltes famílies 

quan més els vam necessitar 
en plena pandèmia i ho  

continuen fent.

Ton Amat

“

COMERÇ

DE SANT SADURNÍ

Amb el suport de

Organitzen
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Un any més SOM Sant Sadurní ha impul-
sat la campanya promocional amb motiu 
de les festes de Nadal. Si ja ha estat ha-
bitual en les darreres edicions reforçar 
un missatge de suport al comerç de 
proximitat, els esdeveniments d’aquest 
2020 carreguen encara de més raons a 
aquesta associació que representa un 
grup destacat dels comerços, serveis i 
empreses del municipi.

Fins al 6 de gener, tots aquells que fa-
cin les seves compres a les botigues ad-
herides a SOM Sant Sadurní, entraran 
en el sorteig d’un premi de 250 euros 
setmanals, per destinar a regals i l’ad-
quisició d’articles als establiments del 
municipi.

Hem d’estar al costat dels nostres 
botiguers i botigueres. 
Fem #COMERÇDEVILA.

PER 

NADAL,

COMPRA  

LOCAL
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Conveni amb l’Institut Català del Sòl
L’Ajuntament de Sant Sadurní ha signat un conveni amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del 
Sòl (INCASOL) per a impulsar una promoció d’habitatges 
de protecció oficial, en règim de lloguer, a una part de la 
parcel.la situada a l’avinguda Francesc Macià, al costat del 
CAP, l’àrea bàsica de salut.

L’Ajuntament cedirà uns terrenys d’una mica més de 
2.000 metres quadrats de superfície, amb sostre edifica-
ble d’un màxim de 2.464 m2, per a un màxim de 32 habi-
tatges i places d’aparcament.

El compromís de l’acord és que INCASOL iniciï l’execució 
de l’obra abans de 3 anys. El cost total de la construcció 
s’estima al voltant dels tres milions d’euros.

Conveni amb la SAREB
Aquesta tardor l’Ajuntament de Sant Sadurní ha signat un 
conveni de col·laboració amb la SAREB que permetrà dis-
posar de diversos immobles per a lloguer social. 

Segons l’acord, aquesta societat gestora de immobles 
procedents d’entitats financeres facilitarà per posar-los al 
mercat en règim de lloguer assequible. Amb una quan-
titat que oscil·larà entre els 75 i els 125 euros mensu-
als, depenent de si la casa es troba ocupada o buida, 
l’Ajuntament podrà gestionar aquests habitatges. També 
es regula l’aportació màxima que ha d’assumir la SAREB 
i l’Ajuntament en cas de ser necessària una reparació a 
l’immoble. 

Rebuig a les 
violències 
contra les  
dones

Coindicint amb el 25 de novembre, Dia Internacional  
contra la violència envers les dones, la regidoria d’Igualtat, 
en col·laboració amb diversos col·lectius i la participació de la 
Taula x la Igualtat, va dur a terme activitats reivindicatives i de 
commemoració d’aquesta data. Precisament en una situació 
com l’actual en què la crisi sanitària, econòmica i social ha aug-
mentat encara més el risc de patir agressions, assetjament o 
estigmatització, i en un context de gran complexitat per acce-
dir als serveis públics.

Un grup d’alumnes dels diversos centres de secundària de la 
vila van llegir el Manifest del 25N a la plaça de l’Ajuntament, i 
també es va repetir a la tarda, a la sala de plens, amb la par-
ticipació de regidores del consistori i membres de la Taula x la 
Igualtat. Aquests actes es van poder seguir en directe a través 
de les xarxes socials de l’Ajuntament, i també el magazine ma-
tinal Penedès en Xarxa va realitzar una connexió en directe.
Les agressions que cada dia pateixen les dones es van  
simbolitzar i denunciar durant la jornada pintant de vermell un 
banc del carrer Raval, i la col·locació de sabates vermelles a la 
plaça de l’Ajuntament.

El 25 de novembre va ser d
eclarat  

Dia internaci
onal contra 

la violència 
de  

gènere dura
nt el primer Encuentro  

Feminista de La
tinoamérica y del 

Caribe  

celebrat a B
ogotà (Colòmbia) l’any 1

981.

En aquesta t
robada, les 

dones van d
enunciar la 

 

violència de
 gènere en 

l’àmbit domèstic i la 

violació i l’a
ssetjament sexual e

n l’àmbit dels 

governs, inc
loent-hi la t

ortura i els 
abusos que 

patien moltes preson
eres polítiqu

es.
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Els  Diables  Se M’n  Refum van oferir en 
streaming una   versió  molt  especial i 
amb un gran treball d’edició audiovisual, a 
través del seu canal de Youtube i que es va  
poder veure també des del web municipal. 
Un cop més, els sers de l’infern van fer ser-
vir els seus versos satírics i àcids per fer un 
repàs a diverses qüestions de l’actualitat 
local - però també a nivell nacional i inter-
nacional - no se’n van escapar els regidors i 
regidores de l’Ajuntament, la recollida de resi-
dus o els efectes de la COVID sobre l’econo-
mia, així com les eleccions catalanes o la dels  
Estats Units.

FESTA
MAJOR 
2020

Per tancar el dia 29 de novembre, un castell de 
focs que es va llençar des de diversos punts de 
la vila per tal que molts veïns i veïnes poguessin 
gaudir dels focs des dels seus balcons o finestres. 
La pluja va obligar a ajornar a dilluns l’Autocinema 
infantil que es va dur a terme a l’esplanada del 
CAP.

Les mesures i restriccions 
sanitàries han impedit pro-
gramar aquest 2020 la Festa 
Major de Sant Sadurní, però 
durant el cap de setmana 
sí es van celebrar diverses 
activitats adaptades a les  
circumstàncies.
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Pla local de Salut

Es poden sol·licitar fins a l’exhauriment de la dotació  
pressupostària o fins al 31 de desembre. 

L’Ajuntament ha obert el termini per sol·licitar ajuts de caràcter 
econòmic amb caràcter urgent per a persones afectades 
per a la implantació de mesures de contenció destinades a fre-
nar la propagació del COVID 19, fent especial èmfasi en totes 
aquelles persones que han vist reduïts considerablement els 
seus ingressos i que no disposin dels recursos suficients per a 
fer front a les necessitats bàsiques.

Es tracta d’ajuts que s’atorgaran per a atendre situacions 
d’urgència, principalment d’habitatge, necessitats bà-
siques i subministraments, s’atorguen en règim de concur-
rència no competitiva per la qual cosa disposen d’un crèdit 
pressupostari limitat i s’ordenaran les sol·licituds amb criteris 
de prelació o preferència en funció de la urgència i la neces-
sitat.

La partida pressupostària és de 60.000 euros i és una de les 
mesures del Pla de xoc de més mig milió d’euros impulsat 
per l’Ajuntament amb l’objectiu de pal·liar l’impacte econòmic 
i social provocat per la COVID19; un pla que compta amb un 
paquet d’ajuts directes, subvencions i bonificacions consensu-
at i aprovat per tots els grups municipals del consistori en un 
ple extraordinari celebrat el 10 de juny d’enguany.

Com es pot sol·licitar?

  Descarrega’t la sol·licitud al web municipal o  
  bé a la seu electrònica. Un cop recollida cal  
  sol·licitar hora al telèfon 938913029 per   
  presentar tota la documentació.

Ajuts per a persones en situació 
d’especial vulnerabilitat econòmica i 
social derivada de la COVID19

L’Ajuntament ha iniciat el procés d’elaboració d’un Pla  
Local de Salut per dotar el municipi d’entorns més se-
gurs i saludables.

L’Ajuntament de Sant Sadurní convida a tota a la ciutadania, 
a partir dels 15 anys, a participar en l’elaboració d’un Pla  
Local de Salut, eina per dotar el municipi d’entorns més se-
gurs i saludables, i contribuir a la millora de la salut de la 
ciutadania.

En aquesta fase de diagnosi s’ha elaborat un breu  
qüestionari, que ens servirà per conèixer millor els hàbits i 
estils de vida de la població, i analitzar així l’estat de salut i 
els estils de vida de la ciutadania.

Podeu contestar l’enquesta i consultar més informació a:
www.santsadurni.cat/plalocalsalut 

Què és

El Pla local de salut parteix d’un abordatge integral en salut 
i és una eina imprescindible per planificar les actuacions 
que es duran a terme a Sant Sadurní d’Anoia en matèria 
de salut durant els propers anys, tant a nivell de prevenció, 
protecció, com promoció de la salut.

Aquest pla es basa en una concepció positiva de salut, que 
entén que no es tracta tan sols d’evitar les malalties, sinó 
que cal treballar per un benestar global, tant físic, mental, 
com social.

El Pla segueix la perspectiva integral de l’Organització Mun-
dial de la Salut coneguda com “Salut a Totes les Polítiques”, 
que planteja que l‘Ajuntament ha d’actuar en tots aquells 
àmbits de la vida que poden afectar la salut de la ciutada-
nia. En aquesta línia, el Pla té l’objectiu d’incidir en els hàbits 
i estils de vida, la salut mental, la salut sexual i afectiva, les 
desigualtats socials, el medi ambient, la mobilitat, la se-
guretat alimentària o la protecció de la salut, entre altres. 

La primera fase d’elaboració del Pla, que s’ha iniciat fa po-
ques setmanes, consisteix en l’elaboració d’una anàlisi so-
bre l’estat de salut i els estils de vida de la ciutadania.
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Augment dels ajuts en el lloguer i alimentació a causa de la COVID-19

El departament d’Acció Social atén moltes famílies vulnerables 
i en risc d’exclusió social. Els efectes que està comportant la 
crisi sanitària de la COVID-19 i l’impacte que està tenint en les 
condicions econòmiques de molts vilatans s’evidencia en l’aug-
ment de les sol·licituds d’ajuts i subvencions.
 
Només en els deu primers mesos de l’any 2020, que van de ge-
ner a octubre, les subvencions per ajudar a pagar les despeses 
de lloguer s’han incrementat en un 51% en relació a tot l’any 
passat, fins a assolir els 8.030 euros.
 
També fins a l’octubre d’aquest any, s’han atorgat ajuts per a 
l’adquisició d’aliments bàsics per un valor de 9.830, que supo-
sa un augment de gairebé el 63% en comparació amb tot l’any 
2019.
 
Durant els mesos d’estiu, l’Ajuntament va cobrir les necessitats 
infantils de menjador, amb una aportació que va superar els 
11.000 euros.
Des de la regidoria de Serveis Socials també s’han tramitat 
ajudes extraordinària per aquelles persones afectades per la 
COVID-19 a nivell laboral, sigui per la pèrdua de feina o un 
expedient temporal d’ocupació (ERTO). Des de l’estiu, quan es 
va obrir el termini per presentar la documentació, i fins a fi-
nals d’octubre, s’han presentat una quarantena de sol·licituds, 
que han suposat una aportació total d’ajuts, fins al moment, 
de 5.550 euros.

 
2019

 
2020 

(de gener  
a octubre)

 Ajuts en lloguer 5.380 €
 

8.030 € 

 Alimentació
 

6.052 €
 

9.830 €

Arriba Nadal als carrers  
i al comerç de Sant Sadurní
Des del passat dijous 26 de novembre els llums de Nadal  
llueixen als carrers de Sant Sadurní, elements que s’han anat 
adquirint en els darrers anys per part de l’associació Som Sant 
Sadurní, amb l’aportació dels establiments col·laboradors i 
amb el suport de l’Ajuntament.

La campanya de Nadal d’enguany estarà centrada a mantenir 
l’esperit de Nadal i donar visibilitat al comerç local, i més en un 
context tan incert i complex com l’actual.

Una de les novetats d’enguany ha estat la renovació de l’arbre 
de Nadal que s’instal.la a la plaça de l’Ajuntament. En aquesta 
ocasió s’ha apostat per un model de grans dimensions, artifi-
cial, però amb una estètica molt natural i realista,

Des de la regidoria de Comerç i SOM Sant Sadurní també  
s’aprofitarà la megafonia dels carrers del centre per acompan-
yar amb un fil musical i consells promocionals.

Amb el lema «Per Nadal, compra local» es portarà a terme una  
planificació publicitària amb anuncis a la premsa comarcal, 
falques de ràdio i fulletons que s’enviaran a totes les llars.  
En el marc d’aquesta campanya, SOM Sant Sadurní he creat 6 
vídeos narratius on es pot veure una mostra de la diversitat i 
riquesa de tots els comerços i serveis associats.

L’associació també aposta, un any més, per incentivar la com-
pra local i l’ús de la targeta client amb 5 sortejos setmanals de 
xecs regals per valor de 250€.
A més es durà a terme entre els establiments associats, amb 
el suport de la Confraria del Cava, el concurs d’aparadors 
de la setmana del Cava, on es premiarà la millor decoració i  
ambientació de Nadal en diferents categories.

La situació de crisi sanitària ha impedit la celebració del tradi-
cional Tió Solidari que organitza cada any SOM Sant Sadurní, 
per això des de l’Ajuntament s’ha organitzat per al dissabte 19 
de desembre l’activitat: Troba el tió de Nadal.

Es tracta d’un joc d’enigmes per als adults i un joc didàctic per 
als infants que hauran d’anar creant una història buscant les 
pistes als aparadors dels establiments participants amb un 
premi final valorat en 250€, que se sortejarà entre els adults 
que resolguin l’enigma, i un obsequi per als més petits.

 · NADAL ·
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El nou Arxiu i l’escola d’adults, a punt
El passat mes de juny es van endegar les obres de la segona fase del Centre Cultural de la 
plaça Nova, on s’hi ubicaran el futur Arxiu municipal i l’Escola d’Adults.

Aquesta actuació permet completar el programa de remodelació de l’edifici de les antigues es-
coles, el Centre Cultural, i donar solució a dues demandes també històriques, com són reunir 
en un sol equipament la conservació i consulta de l’arxiu, que actualment es troba repartit 
en diverses dependències i edificis; i també facilitar un espai propi a l’Escola d’Adults, que ara 
mateix està ubicada a l’equipament de l’IES Jacint Verdaguer.

Aquests dos nous serveis s’ubicaran a la planta inferior de l’edifici del Centre Cultural, a l’àrea 
situada sota la sala de lectura de la biblioteca. Aquesta planta inferior està en aquests mo-
ments parcialment ocupada per despatxos i espai de magatzem. El pressupost d’aquesta 
d’obra és de 621.330 euros, IVA inclòs, i les obres han quedat enllestides aquestes darreres 
setmanes.

L’Arxiu comptarà amb una superfície d’una mica més de 250 metres quadrats, dels que més 
de la meitat els ocuparà el dipòsit de paper i documents. S’habilitaran dues sales de consul-
ta, a més d’un espai de treball, així com un magatzem que farà també les funcions de taller. 
Disposa també de tres sales tècniques especials, entre d’altres, per al tractament fotogràfic i 
la conservació de documents. Una de les sales principals compta amb capacitat per a 1.500 
metres linials de prestatgeries on es guardaran el gruix de documents i arxius. Aqueste espai 
està dotat d’equipament per al control d’humitat, de temperatura i també en cas d’incendi.
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Ampliació del cementiri municipal
Aquest 2020 s’han completat les obres d’ampliació del cemen-
tiri municipal, amb la construcció de 80 nous nínxols. 

Durant el mes de desembre, fins al dia 16, s’ha obert un ter-
mini de de sol·licitud per a totes aquelles persones empadro-
nades al municipi que vulguin adquirir-ne un. 

De moment, l’Ajuntament en sortejarà 30 d’aquests 80 que 
s’han construït, corresponents als pisos 1r, 2n i 3r (serie A151 
a C160). Els 10 nínxols del 4t pis es reserven per a l’empresa 
funerària, que els destina als enterraments immediats de per-
sones sense nínxol els caps de setmana.
Després de rebre totes les peticions, se celebrarà un sorteig 
d’adjudicació.

Pel que fa a l’Escola d’Adults, que s’estén en uns 230 metres 
quadrats, el projecte ha previst tres aules docents polivalents 
i multimèdia, d’entre 30 i 37 metres quadrats de superfície ca-
dascuna, així com un vestíbul, zona de secretaria, sala de pro-
fessors i tutoria. Alguns dels espais compten amb separadors 
movibles que permetran ajustar la capacitat de les sales. L’esco-
la d’adults tindrà en total capacitat per acollir uns 80 alumnes. 

Cada espai comptarà amb un accés independent des del carrer 
Pau Claris.

A principis de 2021 està previst que l’escola d’Adults pugui ja 
dur a terme les classes al nou equipament. Pel que fa a l’Arxiu 
la seva posada en funcionament a les noves instal.lacions serà 
més lenta, degut als treballs de classificació, ordenació i trasllat 
del gran volum de documents que en aquests moments es tro-
ben repartits en diversos equipaments.

Urbanització del Passatge Santa Eulàlia

A finals del 2020 s’han posat en marxa les obres al Passatge 
Santa Eulàlia, una de les reivindicacions històriques dels veïns 
ja que es tracta d’un dels darrers carrers de la vila pendents 
d’urbanitzar. A principis de l’any vinent l’actuació quedarà en-
llestida.

Arranjament de la plaça Jaume Rosell i Roig
Aquesta tardor també s’està treballant en l’arranjament i condi-
cionament de la plaça Jaume Rosell i Roig, al carrer Girona, 
seguint amb el pla de millora i remodelació de places i parcs 
infantils, que s’ha dut a terme durant aquest 2020 malgrat les 
dificultats ocasionades per la pandèmia.



Anuari Socieconòmic
La Mancomunitat Penedès-Garraf, a travéss del  servei d’Ini-
ciatives Econòmiques (SIE) publica anualment l’Anuari de 
dades socioeconòmiques dels municipis de les comarques 
del Penedès-Garraf, un detallat informe que ofereix una  
radiografia de la situació dels municipis d’ambdues co-
marques. 

Pel que fa a les dades de població, la xifra d’habitants 
es va situar en 12.887, un tímid increment del 0,16% en  
relació a l’any anterior i per sota de la mitja comarcal.  
La taxa de creixement anual de població, del 0,54%, se situa als  
mateixos nivells que a principis del segle XXI, molt lluny de la 
xifra registrada en anys com el 2011, quan la taxes va enfilar 
al 2,33%.

En el padró municipal hi figuren inscrites 1.109 persones 
d’origen estranger, el 9% del total, el 54% dels quals són afri-
cans, el 22% europeus i el 17% americans. Durant el 2019, els 
estrangers han augmentat en 54 persones (+5%) respecte al 
2018.  L’edat mitjana de la població se situa als 42,77 anys, 
un punt per sota de la mitjana catalana (43 anys). La distribu-
ció de la població per grups d’edat està en equilibri i indica 
que la proporció de persones de 14 o menys anys (17%) és 
igual que la de persones de 65 o més anys (17%). 

Pel que fa a l’informe de l’any 2019, en relació a Sant Sadurní 
cal dir que el municipi va tancar l’any passat amb una taxa 
d’atur registral del 7,82%, inferior a la comarcal (10,39%), a la 
catalana (10.64%) i molt per sota de l’estatal (14,02%). Es van 
formalitzar 4.629 contractes durant l’any 2019, 406 menys 
(-8%) que l’any 2018. La taxa de temporalitat contractual se 
situava en el 87%. El 23% dels nous contractes van ser de 
menys d’un mes de durada. L’anàlisi del mercat de treball 
ens aporta que a Sant Sadurní d’Anoia, en el quart trimestre 
de 2019, hi havia 4.714 assalariats, un 4% menys que en el 
mateix període de l’any anterior. D’aquests, el 51% s’ocupa 
en el sector serveis i el 44% en la indústria. Pel que fa als 
autònoms, en són 857 en el quart trimestre de l’any 2019, un 
1,5% més que en el mateix període de l’any anterior, englo-
bats majoritàriament als serveis (69%). 

A desembre de 2019, també s’assenyala que la taxa d’atur 
en la franja de 55 a 64 anys és del 14,78%, amb un 20,66% 
entre les dones. 

El parc de vehicles del municipi va experimentar un augment 
que sumava un total de 9.243 vehicles (dades de l’any 2018), 
un 2% més que l’any anterior.

Un altre dels àmbits que suposen un bon termòmetre de 
l’activitat econòmica és l’evolució de la construcció d’habitat-
ges iniciats. L’any 2019 s’iniciaven 30 habitatges - seguint la 
tendència a l’alça ja dibuixada al 2018 -  i es van sol·licitar 189 
llicències d’obra, entre majors i menors.

Podeu consultar més dades i informació a: 
www.santsadurni.cat/bancdedades 

Ajuts a autònoms, microempreses o petites 
empreses

El servei de Promoció Econòmica ha impulsat els darrers 
mesos diversos ajuts directes que es van incorporar al Pla 
de  de Xoc aprovat el passat mes de juny. Del mig milió d’eu-
ros amb què es va dotar aquesta partida, un total de 60.000 
euros s’han destinar a ajuts directes a autònoms, micro-em-
preses o petites empreses del municipi, davant la reducció 
de l’activitat a causa de la COVID-19.

Subvencions a empreses que hagin contractat 
personal i nous autònoms

L’Ajuntament també va obrir convocatòria de les subven-
cions a la contractació per aquelles empreses o autònoms 
que haguessin formalitzat un contracte laboral, a partir de 
l’1 de desembre de l’any 2019, i fins el 30 de novembre d’en-
guany. També ofereix subvencions a nous autònoms del 
municipi que s’haguessin donat d’alta en el règim especial 
de treballadors autònoms de la Seguretat Social [RETA] du-
rant el mateix període.

Nou Pla de Xoc pel 2021

El servei de Promoció Econòmica està redactant unes noves 
bases de Pla de xoc per donar suport als autònoms i em-
preses que hagin hagut de cesar temporalment la seva ac-
tivitat econòmica, o hagin patit una reducció dels ingressos 
en més d’un 60% durant el darrer trimestre de l’any,  com a 
conseqüència de la segona fase de l’estat d’alarma decretat 
pel govern de l’Estat. S’espera que les bases d’aquesta nova 
convocatòria i els requisits de la sol·licitud es publiquin el 
mes de gener de 2021.

Ajuts a empreses, comerços i autònoms

Entre les mesures del Pla de Xoc, l’Ajuntament de Sant Sa-
durní  va activar un paquet d’ajuts des de l’àrea de Promo-
ció Econòmica adreçat al sector empresarial, comercial i 
d’autònoms, per tal d’aportar una altra subvenció en cas de 
tancament o per la minva d’ingressos durant diverses fases 
de la pandèmia. La quantia dels ajuts es mou entre els 200 i 
400 euros per sol·licitant, d’una partida que compta amb una 
dotació de 60.000 euros.

Fins a mitjans de novembre s’havien rebut unes 116  
sol·licituds. Des del servei s’està tramitant i validant la  
documentació i durant aquestes setmanes s’està comple-
tant la tramitació i aprovació definitiva per tal de satisfer els 
imports el més aviat possible, davant la complexa situació 
econòmica i social que ha deixat la crisi sanitària.

 · PROMOCIÓ ECONÒMICA ·| 20



 · ACTUALITAT ·| 21

Adéu, Rafa
El 2020 acaba amb d’altres pèssimes notícies com el comiat al por-
taveu del grup municipal Sant Sadurní En Comú, Rafa Berlanga, que 
a finals de novembre moria a l’edat de 53 anys. 

Berlanga era regidor de l’Ajuntament de Sant Sadurní des de l’any 
2015. Psicòleg i educador social, havia mantingut un estret vincle 
amb la vida associativa sadurninenca. 

El ple de l’Ajuntament va celebrar el passat 20 de novembre una sessió 
extraordinària i urgent en què es van decretar tres dies de dol oficial. 
Tots els grups van coincidir a destacar el seu caràcter obert i tarannà 
dialogant i conciliador. Companyes del seu grup municipal també van 
intervenir per agrair les mostres d’afecte i recordar la seva memòria. 

També es va celebrar un emotiu minut de silenci davant l’Ajunta-
ment, que va comptar amb la presència de la seva família i amics.

PSC Sant Sadurní: Rafa has arribat al final del 
camí amb la teva bicicleta, la que tant et feia 
gaudir . Desitgem que des d’allí on ara et tro-
bis continuïs pedalejant en pau. Gràcies pel teu 
compromís i treball per Sant Sadurní d’Anoia , 
SEMPRE AMB NOSALTRES RAFA!!

ERC Sant Sadurní: Sempre és difícil perdre 
un company, però questa pèrdua ens colpe-
ja massa sobtadament,tu marxes massa aviat, 
i nosaltres encara no estàvem preparats per 
dir-te adéu.  Trobarem a faltar les teves ja es-
perades intervencions al final de totes les juntes 
de portaveus, trobarem a faltar el teu tarannà 
conciliador, just i objectiu. La teva coherència i 
la defensa dels teus ideals ha fet que et guanyis 
el nostre respecte. 
Rafa ens has deixat, però no et diem adéu, et 
diem fins sempre. Et trobarem a faltar molt en 
aquesta casa. 

Junts x Sant Sadurní: Del temps que hem com-
partit amb el Rafa a l’Ajuntament n’hem après la 
lliçó que el compromís ideològic ha d’estar sem-
pre al servei de l’interès de Sant Sadurní d’Anoia 
i que el diàleg és la millor eina per fer política. 
Gràcies i una abraçada, Rafa.

CUP: En Rafa deixa valors com compromís,  
voluntat d’aprenentatge i serenor. Defensava la 
seva postura des d’una posició ferma però tran-
quil·la. Amb la honestedat de preguntar allò que 
no entenia i la voluntat d’arribar a acords per 
allò que defensava. Que la terra et sigui lleu.

Sant Sadurní en Comú: Des de Sant Sadurní en Comú i en nom de tota la 
família volem agrair totes les mostres de condol que ens han fet arribar 
tant en persona com a través de les xarxes socials. En Rafa era una per-
sona molt especial, era generositat, humilitat, amic dels seus amics, un 
gran company, un gran pare, un gran fill, un gran germà. Era d’aquelles 
persones que en tenia prou amb un somriure per dir que tot anava bé, 
que tot anava endavant. Ell deia últimament sovint la paraula resiliència, la 
capacitat d’afrontar les adversitats, que és el que ens toca a nosaltres ara 
amb aquesta. Rafa era resiliència, era amistat, era amor i era vida. 



Rosa Maria Prat guanya 
el Premi Celler de Lletres 2020 
La sadurninenca s’endú la sisena edició d’aquest  
certamen de novel.la curta que impulsa la Biblioteca mu-
nicipal Ramon Bosch de Noya amb l’obra “Terra de vinyes”

En el mes d’octubre es va anunciar l’obra guanyadora de 
la 6ena edició del Premi Celler de Lletres 2020, “Terra de 
vinyes” de l’escriptora sadurninenca Rosa Maria Prat, es-
crita sota el pseudònim d’Alba González Aguado.

El jurat del certamen va destacar en l’obra el desenvolupa-
ment molt reeixit sobre els temes de superació personal i do-
lor, així com la descripció dels paisatges de les terres de l’Ebre 
i de Sant Sadurní d’Anoia, així com del retrat de l’emigració 
durant la postguerra. 

Durant l’acte es van llegir diversos fragments de les sis obres 
presentades a concurs, amb la veu de la Natàlia Colet, mem-
bre del club Celler de Lletres. 

El Jurat del premi estava composat per Dolors Coloma i 
Joan Guilera (membres del club de lectura Celler de Lletres),  
Francesc Gil-Lluch (editor d’edicions Saldonar, amb veu 
però sense vot); la regidora de Cultura, Marta Castellví; Sílvia 
Romero (escriptora, moderadora dels clubs de lectura de la  
biblioteca i presidenta del Jurat) i Giulia Bellisai  
(representant de la biblioteca). A l’acte també van assistir-hi 
Josep Maria Ribas, alcalde de Sant Sadurní i Olga Font, en rep-
resentació de les caves Fonpinet, celler col·laborador de la 
biblioteca.

“Terra de vinyes” de Rosa Maria Prat serà editat per edicions 
Saldonar i veurà la llum a principis d’any. També està previst 
celebrar l’acte de presentació de l’obra entre els mesos de 
març i abril del 2021.  A principis d’any es faran públiques les 
bases de la 7ena edició del certamen. 
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El Projecte “Educació vital” ha estat reconegut als Premis Es-
cola Agricultura i Alimentació Ecològica d’enguany. Aquest cer-
tamen que impulsa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha recone-
gut la iniciativa que va endegar el centre farà uns dos anys i en 
el qual han començat a participar també d’altres centres de la 
vila, com el Sant Josep, l’Intermunicipal i properament també 
el Jacint Verdaguer. 

Aquest projecte s’integra en el marc conceptual de la Nova 
Escola 21 i les Escoles al Bosc europees. Consisteix a crear 
un espai natural amb bosc mediterrani, bosc de ribera, hort i 
matollar a partir d’un espai degradat del municipi, on l’alumnat 
podrà aprendre habilitats, coneixements, experiències i vivèn-
cies a través de la convivència intergeneracional i interesco-
lar. A més, permet desenvolupar l’aprenentatge fora de l’aula 
i aplicar multitud de conceptes i coneixements que aprenen a 
diverses assignatures. 

El projecte es duu a terme a uns terrenys situat a un dels 
marges de la zona de Can Mas de la Riera, amb una exten-
sió màxima d’unes 4 hectàrees, cedits per l’Ajuntament de 
Sant Sadurní. El premi està dotat amb 1.000 euros i es des-
tinaran a inversió als terrenys on es desenvolupa el projecte.  
Els alumnes, amb el suport del professorat, l’AMP i l’ADF, han 
anat condicionant els terrenys i habilitant dues casetes per 
guardar-hi les eines del camp i altre material logístic.

A la foto, Xavier Xortó, en representació de l’AMPA Vedruna 
Sant Saduní, la Maria Florido i el Roger Mata, dos alumnes del 
centre de segon d’ESO i participants del projecte.

L’Escola Vedruna, guardonada a la 8a edició  
del Premi Escola Agricultura i Alimentació Ecològica
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Taller d’escriptura creativa 
a la biblioteca
Aquesta tardor la biblioteca municipal ha posat en marxa una altra 
iniciativa, un taller d’escriptura creativa per a adults. Es tracta d’una 
iniciació molt pràctica a les eines i recursos per aprendre a escriure 
petits textos literaris, contes, novel·les, poemes, amb assessorament 
i acompanyament

El grup que hi participa es reuneix els dimecres, presencialment o vir-
tualment segons el context sanitari i les restriccions establertes.

El curs durant aquest primer trimestre ha estat gratuït, consta de 20 
hores de durada i va a càrrec de Muriel Villanueva,  escriptora, llicenci-
ada en teoria de la literatura i literatura comparada amb 14 anys d’ex-
periència com a professora d’escriptura (Ateneu Barcelonès, Catorze,  
Universitat de Lleida...) www.murielvillanueva.com

Aquelles persones interessades poden adreçar-se a la biblioteca.

La biblioteca impulsa  
un club de lectura juvenil
La iniciativa s’adreça a joves de primer a quart curs d’ESO. 
El termini per inscriure’s finalitza el 3 de novembre

La biblioteca municipal Ramon Bosch de Noya reprèn el pro-
jecte de crear un Club de Lectura juvenil, una iniciativa que es 
va començar a cuinar fa alguns mesos però que es va aturar a 
causa de la crisi sanitària. 
Es tracta d’una espai de trobada literària per a joves de 1er a 
4t d’ESO. 

INCENTIVAR EL GUST PER LA LECTURA 
ENTRE ELS ADOLESCENTS

El Club de Lectura Juvenil té com a objectiu despertar i alimen-
tar el gust de la lectura entre els adolescents i motivar-los a 
compartir els llibres que més els han agradat. Cada mes par-
laran de llibres i també debatran, si volen ,sobre cinema, músi-
ca, i d’altres temàtiques que els puguin ser d’interès.

Les inscripcions al Club es mantenien obertes fins a principis 
de novembre. Només cal adreçar-se a la biblioteca i sol·licitar 
informació. L’estrena del Club de Lectura juvenil es va dur a 
terme el passat dimarts 17 a les 18h.
Un dels punts forts d’aquest Club de Lectura Juvenil és la par-
ticipació d’una moderadora molt especial, la booktuber espe-
cialitzada en literatura juvenil, la Mixa.

MIXA

La Mixa Participa a la plataforma de foment lector “Què 
llegeixes?”, és blogger literària, booktuber  i participa a pre-
sentacions de llibres, taules rodones, xerrades i entrevistes. 
També és mestra d’anglès, reportera cultural i col·labora amb 
vàries emissores de ràdio com Ràdio4, Ràdio Sant Boi, Ràdio 
Castelldefels o Teen Buzz Radio.
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Aquest 2020 l’Ajuntament de Sant Sadurní i l’emissora 
municipal han renovat la seva imatge corporativa, amb 
l’elaboració d’un Manual corporatiu que ha de permetre 
unificar els criteris i homogeneïtzar la identitat gràfica.

L’Ajuntament ha apostat per un nou logotip que adapta 
l’escut amb línies més senzilles i simplificant el conjunt, 
situant un únic raïm i les quatre barres com a elements 
principals de la nova imatge. També es reforça el verd 
com a color corporatiu, la marca “Sant Sadurní” i es  
dilueix una mica la presència de la corona heràldica, do-
nant continuïtat a les barres.

Aquesta renovació permetrà als diversos serveis  
municipals disposar d’unes normes d’ús i un catàleg 
d’arxius i adaptacions digitals del logo.

Pel que fa a la ràdio, també des de mitjans d’any  
compta amb un logotip renovat, que ha donat el relleu a la  
imatge que es va aplicar amb la recuperació de l’emisso-
ra i que estava vigent des de l’any 1999. El nou logo juga 
també amb els tons verds tan identificats del territori i 
del paisatge de vinya. L’element central són unes ones 
sonores que dibuixen una doble “s” en referència a Sant 
Sadurní.

Nou web municipal

També aprofitant aquesta renovació de la imatge 
corporativa s’han introduït canvis al web municipal 
www.santsadurni.cat, per tal de fer-la més accessible 
i intuïtiva. 

A banda d’alguns canvis estètics , el web incorpora 
a la portada noves seccions, com els enllaços més 
buscats així com banners directes als continguts 
més populars o d’interès, que facilitaran la cerca i la 
navegació dels usuaris. 

Nova temporada 
del Magazine Penedès en Xarxa

Aquesta tardor s’ha posat en marxa una nova temporada del magazine radiofònic Penedès en Xarxa, projecte comarcal en 
què Ràdio Sant Sadurní hi participa, al costat de Ràdio Vilafranca, Canal 20 Olèrdola i Domenys Ràdio.

El programa d’informació, entrevistes i entreteniment s’emet de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia i es pot sintonitzar 
des de qualsevol de les emissores que hi prenen part. Des de Sant Sadurní, a través del 107.2 de la FM i via online a  
www.radiosantsadurni.cat.

El programa està presentat per la periodista vilafranquina Sílvia Delgado i com a periodista de referència a la capital del cava 
i editora del programa, la sadurninenca Eli Jiménez. Aquest és un projecte que compta amb el suport de La Xarxa de Ràdios 
Locals, amb la voluntat de impulsar els projectes de ràdio local i de proximitat al territori.

Ràdio Sant Sadurní també col·labora amb La Xarxa de Ràdios Locals oferint tota l’actualitat de Sant Sadurní i el Penedès Nord, 
a través de cròniques i reportatges, així com la informació esportiva i connexions en directe amb els partits del primer equip 
del Noia Freixenet.

L’emissora municipal cerca col·labodores i persones interessades en el món de la ràdio i els projectes de comunicació. Si hi 
estàs interessat/da, envia un correu a comunicacio@santsadurni.cat o envia un whatsapp al 606 50 22 69.

L’Ajuntament i Ràdio Sant Sadurní renoven la seva imatge corporativa



ppsantsadurni@gmail.com 

@carlesjimenezm

Ens hauria agradat poder votar a favor de les noves  
ordenances fiscals, si més no continuar amb l’abstenció.  
Això voldria dir que l’abstenció de confiança donada als  
actualspressupostos avança en la línia de progressivitat i equi-
tat que sempre hem defensat.

Desgraciadament no és així. No tant pel que s’ha aprovat - 
compartim la majoria d’acords - , si no pel que no s’ha fet.
Sempre hem defensat uns impostos progressius i que  
bonifiquin a qui realment ho necessita. Per la situació excep-
cional que patim entenem que s’hagin congelat les ordenances.  
A excepció de la petita pujada de residus,  haguéssim preferit 
aplicar-ho a l’IBI, que és més progressiu.

Estem d’acord amb l’eliminació de zones blaves per a fer més 
segura i sostenible la mobilitat al nostre municipi, i potenciar 
el comerç, les zones de vianants i la vida a la vila. Compartim 
totalment la necessitat de prorrogar les bonificacions de ter-
rasses del sector de la restauració tan perjudicat per aquesta 
crisi.

I sobre les escombraries, hem d’assumir i reconèixer que el 
problema dels residus és una de les majors amenaces i reptes 
pel futur del planeta, i el nostre sistema de reciclatge porta a 
porta és la millor eina per afrontar-ho. Però s’ha d’optimitzar, 
és imprescindible una revisió total de l’ordenança de residus. 

El cost ambiental dels residus és cada vegada més gran, i no 
només són diners, per això el preu de la taxa ha de ser su-
ficient per contrarestar aquest cost. És necessari ajustar el 
preu del servei però no just abans d’una actualització total del 
model. No és moment de fer petits pedaços i molt menys de 
reduir bonificacions d’iniciatives més sostenibles com el com-
postatge, en tot cas s’ha de potenciar.

Com deia, hem votat en contra no pel que s’ha fet, si no per 
allò que no s’ha fet. No s’ha avançat cap a unes ordenances 
justes i progressives on pagui més qui més té, es bonifiqui qui 
més ho necessiti i tots els serveis estiguin a l’abast de tothom. 
La millor eina per aconseguir aquesta equitat és la tarifació 
social i desgraciadament no hem avançat prou, no en la direc-
ció ni a la velocitat que ens agradaria i és necessari.

Tot allò que no s’ha fet

santsadurni@iniciativa.cat

@ICVEUiASantSa

facebook.com/santsadurniencomu
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El Partit Popular no ha fet ús en aquesta edició de l’espai  
destinat als grups municipals



La municipalització de la zona blava
Al març de 2018 la CUP vam presentar una moció en la que 
plantejàvem un canvi de model en la gestió de la zona blava. 
Enteníem que el model de la concessió a una empresa 
privada limitava enormement la capacitat de control per part 
de l’Ajuntament, a banda de caure en una lògica recaptatòria 
que feia que els diners que pagaven els sadurninencs i sa-
durninenques anessin a parar a les butxaques de l’empre-
sa privada que la gestionava. En aquell moment, l’equip de  
govern d’ERC i JxCat no va voler-ne sentir a parlar i se’ns va 
treure de sobre comprometent-se a demanar un informe de 
viabilitat que, com tantes d’altres coses que s’aproven al ple, 
no va arribar mai.

Més de dos anys després, el govern no ha tingut més remei 
que replantejar el model. Ho celebrem. Més val tard que mai. 
Al final, els fets demostren que la internalització de serveis 
(encara que el govern no ho vulgui dir així, no sigui que algú 
pensi que estan donant la raó a la CUP...) és perfectament 
possible. 
Tots aquells problemes i excuses que plantejaven, finalment, 
com dèiem, no eren tant insalvables. Era qüestió de voluntat 
política. Quan se’ns deia que no hi havia personal per gestio-
nar la zona blava directament resulta que no era ben bé així. 
Quan se’ns deia que el cost del manteniment era inassumible 
tampoc era cert, només calia posar-hi una mica de voluntat 
per trobar un sistema que no requerís una gran infraestruc-
tura. Finalment han optat pels discs horaris i perquè l’aparca-
ment sigui de franc amb limitació de temps. A la CUP ja ens 
sembla bé. Ha costat molts anys de debats i d’anar-los al dar-
rera però finalment l’aparcament limitat a Sant Sadurní serà 
gestionat directament per l’Ajuntament, que és el que volíem 
i és el que ha de ser.

No obstant, si aquest mecanisme de gestió directa és bo per 
la gestió de les zones blaves, perquè no ho ha de poder ser 
per altres serveis? Des del govern ens han reconegut que en 
aquesta decisió hi ha tingut molt de pes el fet de poder tenir 
un major control d’aquest servei. Així doncs, ja els hi va bé no 
tenir aquest control d’altres serveis externalitzats? Per què el 
que és vàlid per la zona blava no ho és, per exemple, per la 
deixalleria municipal? 
Des de la CUP seguim apostant per recuperar la gestió tots 
els serveis municipals que són essencials o estructurals pel 
funcionament de l’Ajuntament. Per millorar-ne la qualitat, 
controlar aquests serveis democràticament i garantir que es 
presten en condicions laborals dignes. Això sí, per això cal un 
govern valent que s’atreveixi a gestionar el gruix dels serveis 
que ofereix l’Ajuntament i de moment, malauradament, això 
sembla que no ho tenim.

cupsantsadurni@gmail.com

@CUPStSadurni

El grup municipal socialista inicia una nova etapa amb la in-
corporació de la nostra regidora Marina Agudelo, que ja està 
treballant de ple en el nostre projecte col·lectiu per Sant Sa-
durní d’Anoia.

Estem immersos en una nova situació mai viscuda arran de 
la pandèmia, que ens afecta a nivell local i global. Per això  
creiem que ara hem d’unir els nostres esforços per a poder 
superar aquesta situació tots junts, sense deixar ningú enrere. 
Són molts els col·lectius afectats a nivell econòmic i moltes 
treballadores i treballadors en situació d’ERTO, els autònoms, 
PIMES, bars i restauradors, i petitis comerços de la nostra vila. 
La incertesa econòmica ens afecta, junt amb la nostra preocu-
pació per la nostra salut. Ara hem de trobar l’equilibri entre 
salut i economia.

Per això el nostre grup municipal, des de l’inici d’aquesta situ-
ació, ens hem posat a disposició de l’actual govern municipal 
i de l’ajuntament, per a treballar de forma conjunta, per unir 
tots els esforços possibles i superar entre tots aquesta situ-
ació personal, de salut i de treball. Hem liderat la proposta 
d’un pla de xoc per a fer front a les conseqüències de la cri-
si sanitària i econòmica. Agraïm a tots els grups municipals 
haver-lo acceptat i treballat entre tots en benefici de tots les 
nostres ciutadanes  i ciutadans.

Trobem a faltar en el nostre govern actual més informació 
i més transparència en tots els àmbits de l’Ajuntament.  
Essent especialment notable la manca d’informació sobre l’or-
ganització de Fires i Festes i del Cavatast d’enguany, que són 
els actes més representatius de Sant Sadurní d’Anoia.

Aquest mes d’octubre, el ple municipal ha tramitat i aprovat 
les ordenaces municipals del 2021. La nostra proposta era la 
de congelar totes les taxes, per a no gravar més l’economia de 
les nostres convilatanes i convilatans.

Finalment, el grup municipal PSC volem agrair la bona tasca a 
la treballadora municipal, Teresa Raventós i Pascual, que just 
ara s’ha jubilat, després de tota la seva vida dedicada a l’Ajun-
tament, i el seu bon tracte a tots les regidores i regidors.

Inici d’una nova etapa 

facebook.com/CUP Sant Sadurní

camposop@santsadurni.cat

@PereCampos73

facebook.com/sadurnineja
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Treballant per a un nou Sant Sadurní

Som al desembre de 2020, encara sota els condicionants de 
la COVID-19. Temps complicats que requereixen l’atenció  
prioritària de l’Ajuntament. Des de Junts vetllem perquè sigui 
així, però sense renunciar a impulsar nous projectes. Perquè 
no té sentit treballar pel present si no creiem en el futur, ni 
pensar en el futur sense ser conscients de les necessitats im-
mediates dels sadurninencs.

Ho veurem en les properes setmanes amb la posada en marxa 
del nou Arxiu Municipal i del Centre de Formació d’Adults, dos 
equipaments que completaran el Centre Cultural de la Plaça 
Nova. Amb ells, a més de rehabilitar plenament un edifici 
històric, resoldrem les necessitats de dos equipaments que 
des de fa uns quants anys, de manera inexplicable, vivien en 
la precarietat. L’Arxiu ha de ser també l’eix per implantar la 
gestió electrònica de l’administració municipal, un servei de 
passat i futur per als sadurninencs i les sadurninenques d’ara. 
També són en la fase final les obres del Passeig Santa Eulàlia, 
l’únic carrer del poble que quedava per asfaltar, i del Pavelló 
Olímpic de l’Ateneu, que permetrà obrir aquesta instal·lació a 
tota mena d’esdeveniments. Poseu-ho a l’agenda: el cap d’any 
del 2021 ens veurem a l’Ateneu!

Totes aquestes actuacions responen a la manera de veure 
les coses que defensem des de Junts; posar-nos al dia 
d’una vegada per pensar i preparar el futur. Un camí que  
continuarem amb les obres dels nous vestidors del camp de 
futbol i la construcció de nous habitatges de lloguer social. 
Fem, senzillament, el que vam dir quan ens vam presentar a 
les eleccions: treure dels calaixos idees i projectes per fer-los 
realitat, sense por d’afrontar els problemes i donant resposta 
a les necessitats reals del municipi.

I al costat d’aquests projectes de futur, un compromís clar de 
donar suport als establiments i empreses del nostre poble 
que han patit de ple la Covid. Vam apostar per tirar endavant 
amb èxit un Cavatast especial que segurament ens va donar 
pistes de com hem de rellançar aquest esdeveniment crucial 
de promoció del cava. I també hem apostat per una prime-
ra campanya de promoció, ‘Comerç de vila, comerç de vida’. 
Diem primera perquè en vindran més, no ens aturem aquí.
Ara, al desembre, a les portes de Nadal i, sobretot, d’un any 
nou que, des de Junts per Sant Sadurní, volem que sigui l’any 
per deixar enrere el malson del 2020. 

millorem@juntspersantsadurni 
www.juntspersantsadurni.cat

JuntsXStSadurni

Enguany, estem vivint un any tan atípic com complicat.  
La situació d’emergència sanitària derivada de la crisi provoca-
da per la Covid-19, ens ha obligat a canviar la nostra manera 
de veure i entendre la vida. També, la nostra perspectiva com 
a servidors públics.

Per això, hem volgut entendre, des del primer moment, 
que la incertesa i la por que aquesta situació pot provocar,  
hem de convertir-la en força, empenta i il·lusió per seguir 
treballant per Sant Sadurní. Perquè, malgrat tot, hem de ser 
capaços d’adaptar-nos a aquestes noves circumstàncies, rein-
ventar-nos i no permetre que el nostre poble quedi paralitzat 
per la por. I el millor antídot contra la por és la cultura.

Per això, el mes de juny vam tirar endavant la festa dels  
Barris, d’una manera tan estranya com especial. Durant l’estiu, 
les propostes culturals van seguir endavant, acompanyades 
d’un gran sentit de la responsabilitat i civisme per part de la 
ciutadania: auto-cinema, Istiu de l’Índex, Cicle Gost, cinemes 
a la fresca... Però el gran repte van ser, sens dubte, les Fires 
i Festes, un esdeveniment que va ser un èxit, tant de públic 
com d’organització.

Ara que encarem els darrers mesos de l’any, també volem 
adreçar un missatge de suport a les nostres convilatanes 
i convilatans. Són moments complicats i malauradament 
hi ha moltes famílies que ho estan passant malament.  
La perspectiva que se’ns presenta el 2021 no convida a 
l’optimisme, i per aquest motiu la prioritat del Grup Munici-
pal d’Esquerra seguirà sent estar al costat de la nostra gent,  
impulsant nous ajuts i noves mesures per pal·liar els efectes 
de la pandèmia.

S’acosten dates assenyalades, i ocasions especials en què 
podrem donar suport al comerç local. Som conscients que 
algunes famílies que han perdut els seus éssers estimats viu-
ran moments emotius. Volem traslladar-los el nostre condol, 
escalf i solidaritat, i ens posem -com sempre- a la seva dis-
posició.

Sant Sadurní, malgrat tot, no s’atura

locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/juntspersantsadurni

erc@santsadurni.cat

@ERCSantSadurni

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia
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COMERÇ
DE SANT SADURNÍ

Amb el suport deOrganitzen


