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MARIA ROSELL I MEDALL
Alcaldessa de Sant Sadurní d’Anoia

El meu compromís per Sant Sadurní
Fa uns dies passejava pel poble i una veïna m’agraïa que l’ajun-
tament hagués asfaltat i repintat el carrer on viu. Veu que Sant 
Sadurní és un poble ordenat, tranquil, on els governants treballem 
dia a dia per millorar-lo. Em deia que això fa que la seva vida sigui 
més confortable. Sovint, els nens i nenes que visiten l’ajuntament 
em pregunten què és el que més m’agrada de ser alcaldessa. I els 
responc que fer política amb vocació d’ajudar a les persones i de 
millorar el benestar dels veïns i veïnes és un goig. I aquest és el 
compromís que he assumit per Sant Sadurní.

Els qui fem política sabem que, per millorar el nostre poble, hem 
de recórrer a ajudes i suport d’altres institucions, perquè són les 
que tenen les competències o els diners per fer-ho, com és el cas 
de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Amb aquesta volun-
tat, des que sóc alcaldessa, hem anat explicant a consellers, di-
putats... tot el que necessita Sant Sadurní per prosperar. Els fruits 
d’aquesta feina es recullen lentament, però hem aconseguit un 
nou accés a Mas Asperó, salvaguardar la subvenció per rehabilitar 
l’edifici de la plaça Nova i una millora a la carretera de Vilafranca. 
Tot això ho hem impulsat des del govern municipal però amb pres-
supost d’altres administracions.

Darrerament havíem aconseguit arrencar nous compromisos, per-
què la feina no s’acaba. El Govern de Catalunya preveia augmentar 
les places públiques a la Casa dels Avis i al centre de dia, millorar 
la seguretat de la variant entre les carreteres de Vilafranca i d’Igua-
lada i aportar diners per fer la rotonda, tan necessària, davant del 
cementiri. Aquestes millores que havíem de tenir aquest 2016, de 
moment, hauran d’esperar a causa de la no aprovació del pressu-
post de la Generalitat. El Govern només pot prorrogar els comptes 
del 2015 i això fa que, tot i garantir que es mantindran els serveis 
públics essencials i no hi haurà nous ajustos, les millores previstes 
al pressupost queden subjectes a la disponibilitat pressupostària i, 
en tot cas, haurem de negociar novament la seva inclusió al pres-
supost de l’any 2017.
A banda de les millores que no es podran fer sense pressupost a 
la Generalitat, hi ha d‘altres compromisos que han quedat penjats, 
tot i tenir la partida assignada, en aquest cas per part de l’Estat 
espanyol, que com és costum juga en contra. Així ho ha fet amb 
Renfe, que fa anys que va adjudicar les obres per fer accessible 
l’estació de rodalies, instal·lant-hi ascensors, millorant les anda-
nes i l’edifici, però ja fa 4 anys i encara no s’hi han posat. Estem 
esperant que es formi govern a l’estat espanyol i demanar hora  
immediatament per demanar que compleixin amb les inversions 
pressupostades i compromeses amb Sant Sadurní.

Sempre, on sigui, no pararé de perseguir tot allò que sigui ne-
cessari per millorar Sant Sadurní i mantenir-me ferma davant els 
compromisos que he adquirit per tot el poble.
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Arrenca la segona fase de 
construcció de la nova biblioteca

Millora de la passera 
de la Casa dels Avis

Aquest mes de juliol s’ha posat en marxa l’esperada sego-
na fase de construcció de la nova biblioteca municipal, que 
s’ubicarà a l’edifici del Centre Cultural de la plaça Nova. 

L’obra ha estat adjudicada a l’empresa Cobra Instalaciones y Ser-
vicios per un preu d’1,6 milions d’euros, IVA inclòs. Per tal de 
poder acollir-se a la subvenció de 770.000 euros que atorgarà la 
Generalitat de Catalunya a aquesta obra mitjançant el PUOSC (Pla 
Únic d’Obres i Serveis), les obres s’han d’enllestir abans de l’1 de 
gener de 2017.

Durant el primer semestre de l’any vinent es preveu condicionar 
aquest equipament amb tots els serveis necessaris, mobiliari i al-
tres necessitats tècniques que permetin posar en marxa la nova 
biblioteca amb l’inici del curs escolar 2017/18.

L’edifici del Centre Cultural de la Plaça Nova es completarà amb 
l’Arxiu Municipal, servei que es traslladarà i completarà en una 
propera fase.

La revitalització d’aquest edifici en un espai tan estratègic del 
centre urbà provocarà també la reordenació i transformació d’al-
guns dels espais adjacents. Una de les primeres accions que s’im-
pulsaran serà la millora i ampliació de les voreres al carrer Sant 
Pere, fomentant també la reducció del trànsit de vehicles, tenint 
en compte la proximitat d’un centre escolar. Una altra de les actu-
acions previstes serà l’ampliació de la plaça Nova fins a la façana 
de la biblioteca i que anirà acompanyada d’un pla de dinamització  
d’aquesta zona.  

A l’abril es van enllestir els treballs 
d’arranjament de la passera de la 
Casa dels Avis. Aquesta instal.lació 
es va construir al 2003 per tal de 
connectar aquest equipament amb 
l´antic Hospital Fundació Ferrer, que 
es va convertir en residència assisti-
da i centre de dia per a la Gent Gran.

L´obra ha consistit principalment 
en la substitució d´alguns materials 
d´aquesta passera malmesos per 
les humitats i la meteorologia, fent-
hi una nova impermeabilització de 
la coberta. També s´hi han instal.lat 
nous elements que eviten la caigu-
da directa de l´aigua de pluja en el 
revestiment de la façana i que de-
sacceleraran el procés d´envelliment 
d´alguns dels materials.
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El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya ha licitat la redacció del projecte constructiu 
d’una rotonda a la carretera BV-2244, al punt quilomètric 
1,3, que millorarà l’accés al municipi de Sant Sadurní d’Ano-
ia (Alt Penedès). L’actuació té un cost d’un 400.000 euros. 
El giratori facilitarà l’entrada al nucli urbà pel costat del ce-
mentiri així com a Can Codorniu.

Aquest punt és una intersecció en creu sense un carril central per 
canalitzar els girs a esquerres i amb uns ramals d’incorporació i 
sortida amb una petita cunya, però sense cap carril d’acceleració 
o desacceleració. 

El projecte contempla la construcció d’una rotonda d’un diàmetre 
d’uns 35 metres que millorarà la xarxa viària del municipi. L’actua-
ció forma part del conveni de col·laboració signat entre el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Sant Sadurní. 
També formaven part del mateix conveni les obres de la variant de 
la carretera C-234a, que el Departament ja ha executat, amb un 
cost de 293.000 euros.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va visitar Sant 
Sadurní a finals de maig, després d’una reunió celebrada setmanes 
abans amb l’alcaldessa de la vila, Maria Rosell, i el primer tinent 
d’alcalde, Josep Maria Ribas. A més de la recepció oficial a l’Ajun-
tament, el representant de la Generalitat va visitar aquest encreua-
ment, així com la variant a l’entrada de la carretera comarcal entre 
Sant Sadurní i Vilafranca, actuació realitzada per la Generalitat, i on 
es va sol·licitar que es realitzin unes petites millores per  condici-
onar l’accés a una de les bodegues properes i als camins rurals.

Pel que fa a la futura rotonda a la intersecció entre el camí de Can 
Codorniu i el cementi, des de l’Ajuntament s’ha insistit a demanar 
que el projecte en aquest punt negre de la mobilitat del municipi 
tingui també en compte al gran nombre de vianants que cada dia 
també creuen aquest punt, caminant fins als llocs de feina, per 
plaer o visita turística o per fer esport, entre d’altres.

L’objectiu de l’Ajuntament és trobar a curt termini també cofinan-
çament del sector privat per tal de dur a terme l’obra i que la nova 
rotonda pugui ser una realitat a mig termini.
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Nou espai lúdic i de 
salut per a gent gran

Construcció d’una rotonda entre 
Can Codorniu i el cementiri

A principis de juny es va inaugurar el nou espai lúdic i de sa-
lut per a la gent gran, que es va instal.lar a la plaça Parella-
da, a les casetes de Cal Mir. A l’acte van assistir-hi l’alcaldes-
sa Maria Rosell i la regidora d’Acció Social, Àngels Canals.

Després d’uns estiraments i acompanyats per una monitora, els 
participants, prop d’una vintena, van poder realitzar diversos exer-
cicis amb els aparells d’aquest equipament impulsat per l’Ajunta-
ment de la mà de la Diputació de Barcelona.
Els espais lúdics i de salut per a la gent gran són uns equipaments 
constituïts per diferents mòduls d´activitat que formen un circuit 
i que permet treballar les facultats físiques i sensorials de la gent 

gran i, a la vegada, permet també l´ús per part d´infants i altres 
col·lectius.

Tots els dissabtes a les 18 hores, durant els mesos de juny i juliol, 
s’organitzen sessions dirigides en aquest espai lúdic i de salut 
obertes a tothom i en què s’oferiran pautes i consells per a realit-
zar correctament els exercicis.
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Projecte per construir 
una rotonda per enllaçar 
el cinturó de ronda 
i la carretera de Gelida
L’Ajuntament de Sant Sadurní ha rebut el projecte de la Diputa-
ció per construir una rotonda a un dels punts d’enllaç del cinturó 
de ronda amb la carretera de Gelida, una actuació que permetrà 
millorar l’enllaç entre aquestes dues vies, a més de millorar la 
mobilitat i la seguretat en un punt negre de la circulació viària del 
municipi.

L’obra prevista contempla una rotonda d’uns 40 metres de diàme-
tre i la millora dels ramals que embranquen ambdues vies, a més 
d’ampliar la calçada.  L’encreuament presenta uns forts pendents 
que dificulten molt la visibilitat i la incorporació dels vehicles. A 
més, la proximitat de polígons i zones industrials, així com l’accés 
a l’autopista, fan que el número diari de vehicles pesants que pas-
sen per aquest nus sigui molt notable.

La situació del pont sobre el cinturó de ronda pot dificultar en part 
aquesta obra i es descarta, per qüestions tècniques i econòmi-
ques, la intervenció a l’altra part que enllaça, en el sentit contrari, 
el cinturó de ronda i la carretera de Gelida.

La rotonda permetrà ordenar el trànsit i eliminar els girs a l’esquer-
ra o semidirectes que obliguen els conductors a una major atenció 
i precaució sobre els dos sentits de la marxa. En aquesta actuació 
es contempla la retirada de la torre metàl·lica de mitja tensió que 
condiciona la ubicació de la futura rotonda i l’eliminació del llaç de 
Sant Sadurní a Torrelavit i un dels accessos. També aquesta obra 
permetrà millorar les condicions de visibilitat amb accions entre 
d’altres enllumenar la rotonda i la zona d’interseccions.
 
A banda de la rotonda, s’aprofitarà per millorar d’altres elements 
de la calçada, com el drenatge, ferms, paviments, les proteccions 
dels marges. El pressupost de l’actuació es situa en uns 695.351 
€ IVA inclòs, als quals s’ha d’afegir una quantitat que ronda els 
41.500 € procedents del cost de les expropiacions dels terrenys 
afectats. Les obres podrien iniciar-se abans de finalitzar l’any.

Al maig  va finalitzar l’actuació 
d’arranjament de l’antiga mina 
de Sant Benet d’Espiells, un bell 
paratge situat al costat de l’Es-
cola de Viticultura d’Espiells que 
que es trobava molt deteriorat. 
Es tracta d’una de les actuaci-
ons previstes en la segona fase 
de l’actuació “Riu inclusiu”, que 
impulsen conjuntament els Ajun-
taments de Sant Sadurní, Sant 
Quintí de Mediona, Sant Pere de 
Riudebitlles, Torrelavit, Subirats 
i Mediona, amb el suport de la 
Mancomunitat de municipis de 
l’Alt Penedès i la cooperativa es-
pecialitzada en inserció laboral 
Nou Set.

Amb aquest projecte, que impul-
sa la recuperació i millora dels 
espais verds i l’entorn natural 
dels municipis i dels marges dels 
rius Mediona-Bitlles, Anoia i La-
vernó, per mitjà de plans d’inser-
ció laboral que ofereixen també 
formació professional a persones 
en risc d’exclusió social, s’està 
recuperant diversos indrets dels 
voltants de Sant Sadurní.
Altres actuacions en què s’hi està 
treballant són el nou mirador de 
la Miranda d’Espiells; la millora 
a l’entorn del Lavernó amb la 
plantació d’espècies de bosc, 
l’obertura d’un camí de pas sota 
el pont de l’estació i la construc-

ció d’una bassa per a la recu-
peració d’amfibis; l’obertura 
d’uns camins de pas des de 
la depuradora fins al camí del 

nucli de Can Batista i tam-
bé des de la passera del riu 
Anoia fins a l’inici del terme 
de Torrelavit.

Arranjament 
de l’antiga 
mina i 
l’entorn de 
Sant Benet 
d’Espiells

Una brigada intermunicipal ha realitzat 
diverses actuacions com la recuperació de 

l’entorn d’aquesta font d’Espiells, al costat del 
riu Anoia, en què s’ha fet una passera per 

arribar-hi i s’ha sanejat l’entorn. Es tracta d’una 
antiga mina que servia per regar els camps del 
voltant, i que porta el nom del patró d’Espiells 

TONI SISTERNAS, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA.
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Carrer Sant Pere més segur i accessible

La intenció és que l’obra finalitzi abans de 
l’inici escolar donat que en aquest carrer hi 
ha un centre d’educació infantil.

C
arrer de Pau C

laris

Carrer N
arcís V

iader

Carrer Sant Pere

Col·legi Sant Josep

Biblioteca

Aquest estiu es duran a terme les obres de millora del carrer 
Sant Pere, que consistiran principalment en l’arranjament de les 
voreres en el tram comprès entre els carrers Narcís Viader i Pau 
Claris. L’objectiu principal d’aquesta intervenció és la millora de 
la seguretat viària, així com adaptar el carrer a la normativa d’ac-
cessibilitat, ampliant les voreres i facilitant passos a nivell per tal 
d’atendre les necessitats de persones amb mobilitat reduïda o el 
pas de cotxets infantils, entre d’altres.

Les noves voreres seguiran els criteris estètics i tècnics que ja 
es va instal.lar al tram de la Fassina de Can Guineu o al carrer 
Montserrat, entre d’altres. Amb l’ampliació de les voreres, es re-

duirà l’amplada de via per als vehicles, motivant una reducció de 
la velocitat, s’eliminaran algunes places d’aparcament i també es 
dissuadirà als conductors d’aparcar a la vorera. Tot amb l’objectiu 
de reforçar la mobilitat dels vianants i millorar la convivència amb 
els vehicles.

L’Ajuntament reclama 
les obres de millora de 
l’accessibilitat a l’estació 
de Renfe 
Les obres es van adjudicar l’abril de 2015 i s’havien d’exe-
cutar en cinc mesos

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ha sol·licitat l’inici de les 
obres de millora de l’accessibilitat a l’estació de Renfe, una de-
manda llargament reclamada per part del govern de Sant Sadurní. 
L’Alcaldessa, Maria Rosell, i el primer tinent d’alcalde i regidor 
d’Hisenda, Josep Maria Ribas, es van reunir fa alguns dies amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, atès que en data 
30 d’abril de 2015 Renfe va adjudicar les obres, i amb el com-
promís que s’havien d’executar en el termini de cinc mesos des 
d’aquella data.

L’estació ferroviària de Sant Sadurní, que té una important mo-
bilitat de viatgers, té diverses carències d’accessibilitat, entre les 
quals un pas inferior d’accés a les andanes que només disposa 
d’escales i que impedeix l’accés de les persones amb mobilitat 
reduïda. Des de la Generalitat es va decidir prioritzar aquest pro-
jecte incloent-lo al Pla d’Actuacions prioritàries RFIG per a la millo-
ra de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de 
Catalunya, acordat entre el Ministeri de Foment, ADIF i la General-
itat, amb el compromís d’execució entre 2014 i 2016 per part de 
la Ministra de Foment, Ana Pastor.

L’actuació prevista a l’estació de Sant Sadurní contempla la in-
stal·lació d’ascensors i elevar les andanes a més de dotar de 
marquesines i altres actuacions a l’edifici. La inversió estimada és 
de 2,4 milions d’euros. Al seu dia també es va considerar perti-
nent la coordinació de l’actuació amb les obres d’implantació de 
l’ample de via mixt, adjudicades l’any 2013, especialment pel 
que fa referència a la configuració geomètrica de les andanes.Des 
d’ADIF s’ha informat que l’execució de les obres les ha d’assum-
ir l’entitat RENFE-Operadora i que també es considera l’actuació 
molt necessària.
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Educant en el respecte 
pel medi ambient des de l’escola
A principis de juny el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Sant Sadurní, juntament amb l’Associació de Defensa Forestal 
i alumnes d’ESO de l’escola Vedruna El Carme  van dur a terme 
una acció mediambiental englobada en el projecte ‘Custòdia del 
territori’, que sota el lema ‘Col·laborem amb tu per tenir cura del 
nostre entorn’ elabora i executa estratègies i tècniques destinades 
a preservar els valors naturals, culturals i paisatgístics del territori 
per fer-ne un ús responsable.

L’ADF (Agrupació de Defensa Forestal) de Sant Sadurní hi va 
prendre part per mitjà de dos voluntaris, fent tasques de neteja i 
recuperació de la font i la bassa de Cal Mota i donant suport als 
alumnes de 2n d’ESO del Carme. L’escola ja ve actuant des de fa 
un temps en el manteniment i millora d’aquest espai mitjançant 
una acció d’apadrinament. Les principals actuacions que s’hi van 
realitzar van ser la  recollida de deixalles, poda dels arbres del 
voltant de la bassa, neteja de canyes i herbes, el disseny i la col·lo-
cació de cartells explicatius, la preparació de la zona per plantar-hi 
dos roures i la construcció d’uns graons de terra en el camí d’ac-
cés a la font. L’ADF va proporcionar les eines necessàries, a més 
de la logística de material i vehicles de suport.

Per la seva banda, els alumnes de primer d’ESO del centre, acom-
panyats per una educadora ambiental de l’Ajuntament, van apadri-
nar  la bassa d’amfibis i van netejar l’entorn d’herbes i deixalles.  
I pel que fa al grup d’alumnes de tercer d’ESO van apadrinar un 
tram del Camí del Riu, entre el pont de l’estació i Can Mas de la 
Riera, i van realitzar-hi ja una primera intervenció, desbrossant un 
tram del camí, a més d’aprendre a construir un mur de canyes.

Visita a la deixalleria 
i la caldera de biomassa
També en aquest tram final de curs uns 150 alumnes de primer 
d’ESO de l’escola Intermunicipal van fer una visita a la deixalleria 
municipal i la instal·lació de la nova caldera de biomassa  de la 
zona esportiva, aprofundint en qüestions com la sostenibilitat i l’ús 
de les energies renovables.

Més recursos per al 
projecte Riu Inclusiu
L’Ajuntament de Sant Sadurní renovarà el seu compromís amb 
el projecte Riu Inclusiu, que fomenta l’ocupació de persones en 
risc d’exclusió social amb projectes de millora i manteniment dels 
entorns naturals. A més, ho farà duplicant l’aportació gràcies a 
la col·laboració de les àrees de Medi Ambient i Acció Social. En 
total seran 20.000 euros, que serviran per cobrir els costos de 
la brigada intermunicipal, així com la coordinació de NouSet, la 
maquinària, vehicles i eines necessàries.
La intenció és que, a més de la millora dels espais verds, aquesta 
iniciativa permeti impulsar nous projectes vinculats a la pobresa 
energètica o els horts urbans, entre d’altres. 
A la iniciativa Riu inclusiu hi prenen part els Ajuntaments de Sant 
Sadurní d’Anoia, Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí 
de Mediona i Subirats. 

En els darrers mesos les actuacions d’aquest equip s’han cen-
trat a La Timba i el Parc del Lavernó, la passera del riu Anoia, la 
Miranda d’Espiells i la riera del Lavernó. La brigada, a més de la 
coordinació de la cooperativa Nou Set, compta amb la supervisió 
dels serveis tècnics dels Ajuntaments participants i el suport de la 
Diputació de Barcelona. 

Les actuacions principals que realitzen són de desbrossament, 
recollida de residus,  millora dels accessos i dels elements urba-
nístics, així com a la col.locació de senyalètica, entre d’altres. Les 
setmanes de treball es combinen també amb mòduls formatius i 
de millora de les habilitats i aptituds dels participants.
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Guia per millorar l’eficiència 
i la gestió energètica a la llar

A continuació trobareu 
una sèrie de consells per 
estalviar energia a casa, 
explicant-vos quins apa-
rells consumeixen més i 
com podeu reduir l’im-
port de les factures d’ai-
gua, llum i gas. 

1. Comprova que no tinguis 
corrent d’aire en cap finestra. 
Encén una espelma i posa’t da-
vant de la finestra, si la flama es 
mou és que hi ha corrent d’aire.

2. Posa virets a les finestres. 
Escull la finestra principal de la 
casa o la que hagis detectat que 
té pèrdues d’aire. Treu la pols 
del marc de la finestra amb un 
drap sec. Posa-hi una mica d’al-
cohol i passa el drap per sobre 
de la part interior del marc on 
anirà el viret. Mesura la finestra 
i el viret. Material Talla el tros de 
viret que necessitis. Treu la cinta 
protectora del viret i comença’l 
a enganxar al marc.

3.  Posa doble vidre a la fines-
tra. En cas que no en tinguis, 
utilitza el protector tèrmic de 
finestres. Escull la finestra prin-
cipal o la que tingui corrents
d’aire. Treu la pols del marc de 
la finestra amb un drap sec. Pas-
sa un drap amb una mica d’alco-
hol per sobre del marc on anirà 
els fals doble vidre. Treu una 
cara de la cinta de doble cara 
i enganxa-la al marc de la fines-
tra. Enganxa la làmina de plàs-
tic sobre l’altra cara de la cinta 
de doble cara. Un cop estigui 
col·locat, agafa un ventilador de 
cabell i passa’l per la superfície 
de la làmina de plàstic, veuràs 
com deixarà de tenir un aspecte 
rugós per passar a ser transpa-
rent i nítid.

4. Evita que entri aire per sota 
la porta. Posa-hi un sota-porta 
com el que trobaràs a la bossa. 

Passa un drap amb una mica 
d’alcohol per sobre la part baixa 
de la porta.
Assegura’t que la cinta tingui 
contacte amb el terra per impe-
dir els corrents d’aire.

5. Aïlla la caixa de les persia-
nes. Baixa la persiana i extreu-ne 
la caixa. Recobreix la caixa amb 
material aïllant que trobaràs a 
qualsevol ferreteria. Fixa la làmi-
na amb cinta adhesiva. Tanca la 
tapa de la persiana.

6. Regula la calefacció a les 
diferents estances en funció de 
l’ús que se’n faci.
Controla la temperatura amb un 
termòmetre.  Les habitacions 
que utilitzes durant el dia hau-
rien de tenir una temperatura 
més alta que els dormitoris. En 
cas de no poder regular els radi-
adors, apaga’ls en les estances 
que no hi siguis.

Mesura el consum

7. Redueix el temps de la dut-
xa, amb 5 minuts n’has de te-
nir prou. El rellotge t’ajudarà a 
saber el temps que portes dut-
xant-te i així evitaràs el consum
excessiu d’aigua.

8. Col·loca el reductor de ca-
bal a la dutxa. Instal·lant el re-
ductor de cabal a la sortida de 
l’aixeta pots estalviar un 40-50 
% d’aigua.

9. Connecta els aparells elèc-
trics a la regleta i apaga-la pel 
botó. Molts aparells electrònics 
consumeixen energia tot i estar 
apagats. Assegura’t que no ho 
facin connectant la base amb 
interruptor als aparells on tens 
connectat el televisor, els
reproductors musicals, ordina-
dors o impressores. Quan no els 
estiguis utilitzant, apaga l’inter-
ruptor i ja està.

10. Fes servir temporitza-
dors pels aparells que utilitzis 
durant les mateixes hores del 
dia. Connecta el temporitzador 
a l’endoll i l’aparell que vulguis 
connectar al temporitzador. La 
pestanya lateral vermella del 
temporitzador indica si està 
connectat o no. Si està cap 
amunt, està programat, si està 
cap avall, l’aparell està sempre 
connectat. La roda de davant 
indica les hores que falten 
perquè s’encengui o s’apa-
gui l’aparell. Durant les hores 
en que les pestanyes estiguin 
aixecades, l’aparell estarà apa-
gat.

Redueix la factura

11. Posa la calefacció entre 
18 i 21 graus a l’hivern. Cada 
grau menys, estalvies un 7 % 
d’energia. Entre 18 i 21º C a 
l’hivern, en tens prou. Abans 
d’utilitzar la calefacció, purga 
els radiadors, millorarà el seu 
rendiment.

12. Baixa el termòstat a la 
nit o quan marxis de casa. Si 
a casa teva hi ha un bon aï-
llament, apaga la calefacció. Si 
tens un pis mal aïllat, baixa la 
temperatura a 16º C a la nit o 
quan marxis de casa.

13. Ventila la casa cada dia. 
Obrint les finestres 10 minuts 
al dia en tens prou per renovar 
l’aire de casa.

14. Col·loca els radiadors 
a la paret més freda i no els 
tapis. Posa làmines reflectants, 
com paper d’alumini, darrere 
els radiadors per tal que la ca-
lor es projecti a l’interior de la 
casa. Col·loca el radiador sota 
les finestres.

15. Col·loca una ampolla 
d’aigua a la cisterna del la-

vabo. Evitaràs que es consu-
meixi el volum d’aigua equiva-
lent al volum de l’ampolla en 
cada estirada de la cadena.

16. Descongela la nevera 
cada cert temps. Si hi ha més 
de mig dit de gel, el rendiment 
de la nevera baixa a la meitat.

17. Omple la nevera. Una 
nevera o un congelador buit 
perd més energia a l’obrir-se 
que un de ple. Si no la tens 
plena, posa-hi ampolles d’ai-
gua fins que necessitis l’espai.

18. Utilitza bombetes de 
baix consum (gasten un 80 
% menys). No cal que canvi-
ïs totes les bombetes de cop. 
Fes-ho progressivament. De 
moment, escull quina bombeta 
de casa tens més hores oberta 
i canvia-la per la bombeta de 
baix consum.

19. Posa el refrigerador a 5 
graus i el congelador a -18º C. 
Evita les pèrdues de calor de 
la nevera i el congelador, per 
a fer-ho, limita el temps i el 
nombre de vegades que els 
obres. No posis aliments que 
es puguin fer malbé a la porta 
de la nevera.

20. No posis menjar calent 
a la nevera. Cada vegada que 
poses menjar calent a la neve-
ra, l’escalfes i la nevera gas-
ta més energia en tornar a la 
temperatura.

Utilitza només 
l’aigua, la llum i el 
gas que necessitis: 
la teva economia 
i el medi ambient 

t’ho agrairan
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El Cavatast torna a la 
part central de la
Rambla Generalitat

La Festa de 
la Fil.loxera, 
Patrimoni 
Festiu de 
Catalunya 
El departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya ha 
inclòs la Festa de la Fil.loxe-
ra a l’inventari del Patrimoni 
Festiu de Catalunya, després 
de la petició que va formular 
l’Ajuntament de Sant Sadurní. 
Aquest és el pas previ a la 
inscripció definitiva d’aquesta 
festa al Catàleg del Patrimoni 

Festiu de Catalunya, un estadi 
que permetria a la fil·loxera re-
bre algun dels reconeixements 
especials que la Generalitat 
atorga a algunes festes i ma-
nifestacions culturals del país, 
com podria ser els de festa 
popular d’interès cultural, fes-
ta tradicional o festa patrimo-
nial d’interès nacional, entre 
d’altres. 
Per a poder rebre aquesta 
distinció cal que aquestes 
manifestacions de la cultura 
tradicional catalana comptin 
amb un especial arrelament i 
rellevància, amb una trajectò-
ria mínima de 25 anys.
Aquest reconeixement su-
posaria, entre d’altres, una 
empenta a la Festa de la Fil.
loxera per a la seva promoció, 
difusió i divulgació, amb un 
seguiment i acompanyament 

per part del Centre de Promo-
ció de la Cultura Popular i Tra-
dicional Catalana, i que insta 
els ajuntaments i altres ens lo-
cals a vetllar pel manteniment 
de la festa, la preservació de 
l’element festiu i potenciar el 
seu coneixement i potenciar la 
documentació.

La Patum de Berga, les festes 
Majors de Vilafranca o de Les 
Santes de Mataró, el Carnaval 
de Vilanova o La Passió d’Olesa 
de Montserrat han estat algu-
nes de les festes tradicionals o 
patrimonials catalanes que en 
els darrers anys han estat de-
clarades d’interès nacional.

El Cavatast, la fira de degustació de cava i gastronomia, 
arriba enguany a la seva 20a edició, una xifra rodona que 
vindrà acompanyada d’un canvi d’ubicació. 

La mostra, que se celebrarà del 7 al 9 d’octubre, tornarà a situ-
ar-se al tram central de la Rambla de la Generalitat, entre els car-
rers Montserrat i la plaça del Pont Romà. Després de cinc edicions 
ocupant la part alta de la Rambla, des de l’organització i el Consell 
assessor de Turisme de la vila s’aposta per retornar-la a una zona 
amb menys pendents i aprofitar-ho per impulsar un espai de fira 
més amable per als visitants. A banda dels expositors, punts de 
venda i d’informació, el Cavatast tornarà a comptar amb la botiga, 
espai que ha tingut als darrers anys una gran acollida.

El programa d’activitats al llarg del cap de setmana del Cavatast 
permetrà complementar la visita a la mostra amb propostes inte-
ressants com maridatges, tastos, show-cooking, i es concentraran 
al celler de la Fassina de Can Guineu. El Centre d’Interpretació del 
Cava també obrirà les seves portes per a la visita de les seves 
instal·lacions.

També enguany es farà un esforç per fomentar l’oferta enoturística 
i els paquets d’activitats que des del servei de turisme i el sector 
es duran a terme durant aquest cap de setmana.

Canvi de copa
Una de les novetats més destacades d’aquest Cavatast 2016 serà 
la copa de degustació. En aquesta 20a edició s’apostarà per un 
model més refinat i més gran, apostant definitivament per oferir

als visitants la possibilitat d’apreciar i degustar el producte en una 
copa de major qualitat. Els visitants tindran la possiblitat de llogar 
o bé adquirir juntament amb els tiquets de degustació aquesta 
copa de gamma més alta.

No hi haurà més Reines del Cava
La Confraria del Cava Sant Sadurní ha decidit donar un aire més 
actual a la coronació de la Reina del Cava, que des de feia 34 
anys es programava com a un dels actes centrals de la Setmana 
del Cava. L’entitat ja feia temps que s´estava plantejant reinventar 
aquesta iniciativa per adaptar-la als nous temps, tot i que encara 
està treballant en com serà la proposta que es durà a terme. La 
figura que substituirà la de la Reina del Cava serà una parella 
d´ambaixadors.

L’entitat també dóna per fet que l’activitat se seguirà fent a Sant 
Sadurní d´Anoia, la capital del cava, el municipi que històricament 
sempre ha acollit aquesta celebració.

Properament la Confraria del Cava donarà a conèixer els detalls de 
la 35a Setmana del Cava, que se celebrarà a la tardor.
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La calor va acompanyar de nou la Festa dels Barris tot i que algun petita precipitació va 
intentar fer la guitza durant el cap de setmana al Barri Montserrat.
El tradicional rengle dels barris va ser un any més una  de les activitats més concorregudes 
d’aquesta festa.
Les catifes del barri Església o l’ambientació del barri Diputació, dedicada a la feria de Abril, 
van oferir algunes de les millors imatges d’aquests Barris. 

BARRIS 2016
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www.flickr.com/santsadurni

www.youtube.com/ajsantsadurni

SANT JOAN 2016

La Flama del Canigó va arribar a Sant Sadurní procedent de Torrelles de Foix 
de la mà d’Òmnium Cultural Alt Penedès i del Centre Excursionista del Pene-
dès. Després de recollir-la a la plaça de l’Ajuntament, els diables Se M’n Refum 
i altres entitats de la vila la van traslladar fins al parc de la Rambla, on es va 
encendre la foguera i es va celebrat la revetlla amb música.



25 anys al Cau

L’Agrupament Escolta i Guia 
de Sant Sadurní celebra en-
guany el seu 25è aniversari 
des de la darrera reobertura 
de l’entitat. Al llarg d’aquest 
2016 han programat diver-
ses activitats, entre les quals 
una Mostra d’Entitats, un di-
nar popular i a finals de juny 
organitzaven també un con-
cert i festa de nit a la plaça 
de l’Església. Les propostes 
de celebració culminaran al 
setembre amb una exposició 
i la reproducció en un mural 
d’un dibuix del conegut il·lus-
trador Jordi Turu.

De la mà de tres membres 
d’aquesta associació, la Cristina 
Almirall, la Meritxell Batlle i la 
Marina Bricollé, coneixerem una 
mica més d’aquesta entitat que 
fomenta l’educació en el lleure. 
L’Agrupament Escolta i Guia de 
Sant Sadurní compta amb una 
vintena de caps, que es fan càr-
rec de més de 120 nens i joves 
de la vila, entre els 6 i els 19 
anys, que es distribueixen en 
grups d’edat i que es reuneixen 
els dissabtes a la tarda al seu lo-
cal, el Cau,  als baixos de La Llar.

Com funciona un agrupament 
escolta?
Cristina: Som una organització 
horitzontal, amb càrrecs que es 
desenvolupen des del voluntari-
at i que ens dediquem a l’edu-
cació en el lleure. Els infants 
es divideixen en unitats segons 
grups d’edat. 

Meritxell: Prenem les decisions 
de manera assembleària. No-
saltres formem part d’un àmbit 
territorial i demarcacions i ens 
reunim periòdicament en assem-
blees i consells. I en el nostre 
cas formem part d’una estruc-
tura més gran que és Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya.

Tenim moltes inscripci-
ons i realment no podem 

assumir més nens, 
ens fan falta més 

voluntaris, tenim unes 
ràtios i no podem excedir 
el número de nens i nenes 
que ja tenim a cada grup 

Marina: Totes les decisions es 
proposen de manera bidirecci-
onal des de Minyons fins a ca-
dascun dels agrupaments i a la 
inversa, així tots estem informats 
i ens assabentem de canvis o 
decisions que es prenen. Pot ser 
un procés una mica lent, però 
és una fórmula que permet a 
tots els grups estar en contacte 
i treballar amb una mateixa línia 
pedagògica. A vegades un agru-
pament pot fer una proposta en 
relació a un projecte o a millorar 
alguna acció. Es trasllada a la 
demarcació i d’aquí a Minyons. 
Allà es debat, es discuteix i, si 
s’aprova i es creu interessant, es 
trasllada a totes les demarcaci-

ons i d’allà a tots els agrupa-
ments.

Teniu relació amb d’altres 
agrupaments?
C: Normalment hi ha activitats 
d’intercanvi amb unitats d’al-
tres demarcacions i coincidim 
en certes activitats, quan fem 
sortides. 
M: Entre les trobades que fem 
cal destacar la Jamborinada. És 
un gran esdeveniment, una tro-
bada de tots els agrupaments 
escoltes i guies de Catalunya 
i que es farà a Tàrrega l’abril 
de l’any vinent, amb la partici-
pació de les tres entitats, Mi-
nyons, Acció Escolta i Escoltes 
Catalans. Està previst que ens 
reunim més de 13.000 perso-
nes entre nens, joves i volunta-
ris i hi haurà un munt d’activi-
tats durant tot el dia.

Quin calendari teniu, com 
funcioneu?
Me: Al setembre fem les ins-
cripcions i comencem l’activi-
tat a l’octubre. Hi ha vegades 
que venen nens a inscriure’s a 
meitat de curs i normalment 
no els agafem perquè es fa un 
treball individual i en grup, des 
de l’inici del curs, i això faria 
difícil que algú es pogués in-
corporar amb els projectes ja 
iniciats. A banda de les troba-
des dels dissabtes, cada tri-
mestre fem una sortida de cap 
de setmana i d’un dia. Per Set-
mana Santa anem a una casa 
de colònies i ens quedem una 

nit a fora. Per a molts nens i 
nenes, els més petits,  és una 
gran experiència perquè al-
guns no han dormit mai fora 
de casa o sense els pares. A 
l’estiu fem campaments i rea-
litzem activitats depenent de la 
unitat. En els grups de menor 
edat, els caps defineixen el 
programa que s’ha de fer i els 
nens poden decidir algunes 
qüestions. En unitats de més 
edat nosaltres assumim més 
el paper d’acompanyants i són 
els joves els qui defineixen 
què volen fer.

Amb quins recursos comp-
teu?
C: D’una banda les quotes dels 
nens i nenes, que són uns 80 
euros a l’any, tot i que tenim 
en compte les necessitats de 
cada família. Cada any rebem 
una subvenció de l’Ajuntament 
i en aquesta ocasió doncs tam-
bé s’ha tingut en compte que 
hem organitzat diverses activi-
tats del 25è aniversari. També 
tenim una aportació des de la 
demarcació de Minyons Escol-
tes i alguna aportació més des 
del Tercer Sector.

A Sant Sadurní no hi ha 
massa oferta d’educació en 
el lleure
C: Fins fa poc érem realment 
la única entitat d’educació en 
el lleure de Sant Sadurní, fa 
uns mesos ha nascut una al-
tra entitat, Tots Som Un, que la 
podríem encabir aquí. 
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estan allà i patint aquella situ-
ació. Pots optar per l’acció o 
no fer-la. En el nostre cas hem 
escollit participar i per aquesta 
raó, la majoria de nosaltres, a 
banda de l’agrupament escolta, 
també participem en altres enti-
tats o associacions, comissions, 
partits polítics. Som persones 
implicades socialment.

M: És evident que per a nosal-
tres hi ha una part fonamental 
que és educar en el lleure als 
nens i nenes i responsabilit-
zar-nos d’aquest projecte. Però 
a més a més ens formem, hi ha 
tot un treball i una evolució al 
llarg dels anys a darrera, més 
enllà de les trobades que fem 
els dissabtes de 4 a 6. Això és 
la punta de l’iceberg. Rebem 
formació com a monitors i 
educadors en el lleure i periò-
dicament ens actualitzem amb 
cursos i monogràfics. Tenim 
un model pedagògic, amb una 
base molt sòlida i que des de 
fa molts anys segueix una línia 
molt clara. Darrera de cada ac-
tivitat hi ha una intencionalitat 
d’aprofundir en els valors o 
qüestions que volem treballar i 
potenciar amb els nens i nenes.
Me: Potser algú que ens vegi 
des de fora organitzant una 
gimcana pensarà que té només 
una voluntat lúdica. Però amb 
aquella activitat podem estar 
treballant elements com la co-
hesió o els rols que pot tenir 
cadascú en un grup, perdre la 
vergonya i moltes altres qües-
tions.

Com veieu l’associacionisme 
i la dinamització cultural i 
social de Sant Sadurní?
Me: A la Mostra d’Entitats que 
vam organitzar hi havia moltes 
entitats i es va veure que hi ha 
un gran teixit associatiu. Segu-
rament el que manca és fer més 
visible i fer difusió del que hi ha 
a Sant Sadurní. Sortir de casa 

sol a vegades costa, però si et 
donen l’oportunitat de conèixer 
grups i associacions que fan 
activitats, que tenen interessos 
comuns i que a tu et poden in-
teressar, és molt més fàcil. 
M: Potser caldria eliminar 
aquesta imatge de Sant Sadurní 
com a poble adormit. S’estan 
fent moltes coses i hi ha inicia-
tives interessants. Potser el que 
cal és fer més xarxa per evitar 
entrar en aquesta inèrcia i pen-
sament que en aquest poble no 
s’hi fa res i és l’argument per-
fecte per no implicar-se i que-
dar-te a casa perquè és més 
còmode.

Aquí el model de cap està 

molt allunyat d’una figura 

autoritària o que dirigeixi. 

No som un professor, un 

pare o una mare, 

intentem crear en els 

infants consciència de la 

seva responsabilitat 

I a l’agrupament dins del tei-
xit social de la vila?
C: En el nostre cas també hi 
ha molt tòpics en relació a que 
som un grup que molts veuen 
com una mica `friki´, que anem 
sempre amb la motxilla, que 
canten cançons. A vegades ho 
fem, però no som scouts ameri-
cans que resen a la bandera ni 
res per l’estil.
M: Hi ha un cert estigma com 
si fóssim un grup tancat i és 
tot el contrari. Fomentem que 
els nens i nenes vinguin al Cau, 
que els pares ens coneguin i 
vegin que fem activitats molt 
normals. I el resultat és que te-
nim més de 120 nens i nenes a 
l’agrupament.
Me: Tampoc renunciem a la 
imatge de ’xirucaires’, que ens 

Tenim moltes inscripcions i 
realment no podem assumir 
més nens, ens fan falta més 
voluntaris, tenim unes ràtios i 
no podem excedir el número 
de nens i nenes que ja tenim 
a cada grup A excepció dels 
trucs i els castors, els grups de 
joves més grans i el de nens 
més petits, a la resta d’unitats 
entre els 8 i 16 anys ja no po-
dem absorbir més nens.

En part podríem dir 

que ser escolta és un estil 

de vida. Creixes amb

 uns valors i tens 

un esperit crític, 

una manera de fer i 

d’afrontar les coses
Sou una entitat força curi-
osa en el sentit que es fo-
menta una continuïtat entre 
els membres i responsables 
de l’entitat, des de nens
C: Si, molts dels caps que es-
tem actualment al capdavant 
de l’agrupament hem passat 
per l’associació i ara per a no-
saltres suposa el moment de 
compartir amb els nous mem-
bres tot el que hem rebut al 
llarg d’aquests anys. Intentem 
ensenyar i transmetre els va-
lors que hem rebut nosaltres 
quan érem nens i joves del 
Cau. De fet, és la motivació 
més gran que tinc per assumir 
aquesta responsabilitat com a 
cap. A molts els agrada aquest 
manera de fer i actitud davant 
la vida i ara ens estem comen-
çant a trobar, després de 25 
anys, amb pares que van ser 
escoltes i que ara porten els 
seus fills a l’agrupament. 
M: Tenim una manera de fer, 
uns valors, i així és com in-
tentem inculcar els joves que 
tenim a l’agrupament. Aques-
ta transmissió és la que ens 
mou a seguir formant part de 
l’agrupament després de tots 
aquests anys.  
En part podríem dir que ser es-
colta és un estil de vida. Crei-
xes amb uns valors i tens 
un esperit crític, una manera 
de fer i d’afrontar les coses Per 
exemple, quan arribes a la uni-
versitat, pots identificar ràpida-
ment qui ha estat escolta, per 
com actua quan està en grup, 

o a l’hora de treballar en equip. 
No oblidem que aquesta en-
titat funciona totalment des 
del voluntariat, per tant allò 
que té valor de veritat són les 
experiències que vius, el que 
sents i el que t’aporta estar 
aquí. L’estima a l’entitat per 
aquest motiu és molt especial 
i això fa que visquis moments 
que no podràs tenir enlloc 
més. 

Per una qüestió d’edat i a ni-
vell generacional fa que la re-
lació entre vosaltres i els nens 
i joves sigui molt estreta 
Aquí el model de cap està molt 
allunyat d’una figura autoritària 
o que dirigeixi. No som un pro-
fessor, un pare o una mare, 
intentem crear en els infants 
consciència de la seva respon-
sabilitat. 
Aconsellem i assessorem so-
bre aquelles qüestions que 
poden ser beneficioses per als 
nens i nenes i, a mida que van 
creixent i van sent més grans, 
la nostra figura es dilueix i 
passem a ser més uns acom-
panyants i animadors de
les unitats. 
C: Nosaltres ens trobem se-
gurament en aquesta tercera 
pota del triangle, al costat de 
la família i l’escola, també edu-
quem, però en l’àmbit del lleu-
re. La mitjana d’edat dels caps 
està al voltant dels 22 anys i 
seguim sent gent molt jove, ja 
que aquest any s’han iniciat 
com a caps molts joves nous 
i també estan pujant des de la 
unitat dels més grans per fer 
de caps.

Representeu una clara antí-
tesi del perfil del jove `nini´, 
sense motivació, que no 
s’implica en res
Me: El nostre lema com a es-
coltes és deixar un món millor 
de com ens l’hem trobat. Com 
a jove pots simplement quei-
xar-te davant del que passa i 
no fer res o implicar-te en allò 
que està a les teves mans. No-
saltres participem, eduquem i 
intentem conscienciar els joves 
que canviar les coses depèn 
d’ells. Pot ser aquí, a Sant Sa-
durní, però també a qualsevol 
altre lloc del món. Aquest any 
amb la unitat dels trucs ani-
rem a un camp de refugiats a 
França a participar i organitzar 
activitats per als infants que 
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MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA és 
una associació sense ànim de lucre amb la missió 
d’educar infants i joves a través del mètode escolta 
i guia, fent-los protagonistes del seu creixement 
personal, per tal que esdevinguin persones actives, 
conscients i compromeses amb la societat. 
Defensen valors com el compromís, la natura, el 
servei, participació, voluntariat, vivencialitat, esperit 
crític, austeritat i treball en equip.

Més informació
www.causantsadurni.org
e-mail: caps@causantsadurni.org

agrada fer activitats a la natura o 
portar la guitarra, però la nostra 
tasca va molt més enllà.

Heu pensat ja en el moment 
en què donareu el relleu als 
nous caps perquè es facin 
càrrec de l’agrupació?
Me: Sí, i segur que ho faran de 
manera diferent a com ho por-
tem ara nosaltres. Cada genera-
ció té una visió de com fer les 
coses. La societat canvia i evi-
dentment les associacions tam-
bé. El futur hi és, comptem amb 
molts nens i nenes al Cau i la 
base la tenim.

C: Jo reconec que potser costa 
una mica. El Cau és una asso-
ciació en la qual hi portes tants 
anys, te la fas tant teva  que aca-
ba sent una part important de la 
teva vida.
M: Et preguntes si ho faran bé, si 
en sabran o tindran les eines per 
gestionar-ho. Aquí precisament 
està en part la teva feina d’edu-
car i formar-los perquè quan ar-
ribi el moment puguis fer el tras-
pàs. Els nostres caps van estar 
orgullosos de nosaltres quan ens 
vam fer càrrec de l’agrupament i 
nosaltres haurem d’estar-ho amb 
els que vinguin darrera.

Per a elaborar aquest pla d’actuació, que compta amb el suport 
tècnic de l’ADEPG – Associació d’Empresaris Penedès Garraf, enti-
tat promotora del Consorci de Serveis Empresarials- i està cofinan-
çat per Diputació de Barcelona i el Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) de la Generalitat, els municipis cercaran la participació 
i complicitat de tots els agents del territori: institucions, ciutadans, 
comerciants, empreses i el teixit associatiu.

L’alcaldessa de Sant Sadurní, Maria Rosell, el president del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès, Francesc Olivella i el regidor de Promo-
ció Econòmica i Turisme, Josep Subirana, van obrir aquest acte. 

Optimitzar recursos, augmentar l’eficiència i dotar de més i millors 
serveis els ciutadans, explorar nous terrenys, la reindustrialització 
i el treball col·laboratiu, com ja succeeix en projectes comarcals 
de l’àmbit del Medi Ambient i el Turisme, com el Camí del Riu, van 
ser els principals arguments dels representants dels municipis del 
Penedès Nord.

Hem de creure en el projecte, tenim el recolzament del Consell 

Comarcal, la Mancomunitat, i és molt important el treball en 

xarxa, transversal. Potenciant el Penedès Nord estem potenciant 

tot el Penedès, si tots anem conjuntament ens aportarà coneixen-

ça mútua i riquesa al territori, a les empreses i a les famílies. 

Maria Rosell, alcaldessa de Sant Sadurní

Aquesta aposta per la marca Penedès Nord pretén detectar opor-
tunitats de negoci i activitat econòmica a la demarcació i generar 
una major relació i interacció entre el sector públic i privat. També 
es vol potenciar la cooperació i la planificació estratègica del terri-
tori, així com reforçar la voluntat de mancomunar serveis i afavorir 
els ponts entre el sector agrari i industrial tan present en el desen-
volupament econòmic del Penedès nord.

El seguiment i difusió dels treballs i l’evolució de la redacció 
d’aquest pla estratègic se centralitzaran al web www.penedes-
nord.cat  Així mateix, aquest espai servirà com una eina de parti-
cipació oberta a la ciutadania i a les institucions de la demarcació. 
També s’obrirà una adreça de correu electrònic opina@penedes-
nord.cat, des de la qual es podran fer aportacions, comentaris i 
suggeriments en relació amb el procés i els objectius del projecte.

Els municipis de Gelida, Mediona, Pla del Penedès, Sant Llo-
renç d’Hortons, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de 
Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats i Torrelavit van pre-
sentar al maig, al celler de La Fassina de Can Guineu, el Pla 
Estratègic d’Activitat Econòmica Penedès Nord (PEAE), un 
projecte que té per objectiu definir les estratègies i accions 
que s’han de dur a terme per a projectar l’activitat econò-
mica de la regió i que té un horitzó temporal a llarg termini 
que es prolongarà fins l’any 2030. 

Presentació del projecte 
Penedès Nord

Sessió de treball amb el sector empresarial i comerciaL
A finals de juny va tenir lloc a l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia una sessió de treball amb 19 empreses del municipi 
de diversos sectors per parlar de l’actual situació econòmica i 
dels reptes de futur. La sessió va emmarcar-se en l’elaboració 
del Pla Estratègic de l’Activitat Econòmica del Penedès Nord.
La trobada, que va comptar amb l’assistència tècnica de 
l’ADEPG- Associació d’Empresaris Penedès Garraf- a través 
del Consorci de Serveis Empresarials, està inclosa en la fase 
de prospecció del Pla Estratègic, que establirà els eixos es-
tratègics en matèria d’activitat econòmica per detectar els 
elements de posicionament competitiu i reptes de futur. 
La sessió va comptar amb la participació del regidor de Pro-
moció Econòmica, Josep Subirana.
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L’Escola de Música municipal acaba un curs carregat de 
concerts i accions diverses que reafirmen l’objectiu de 
ser un centre viu i participatiu, que tota la ciutadania 
pugui sentir una mica seu o, com a mínim, pugui conèixer 
i compartir. 

Un any més, l’Escola de Música creix en alumnat i usuaris i amplia 
l’oferta amb els tallers de gralla que esperem continuar i enriquir 
ben aviat amb d’altres instruments de la nostra música popular. El 
centre ha vist un any més i amb satisfacció com diversos dels seus 
alumnes han fet el salt cap a conservatoris o escoles superiors per 
continuar els seus estudis musicals.

Tots aquests anys,  plens d’il·lusió i de feina, es veuen alterats 
però quan arriben les èpoques de preinscripcions i ens trobem 
com possibles alumnes queden fora per falta de places, com les 
hores dels nostres professors queden curtes per assolir totes les 
demandes o com els espais de l’escola esdevenen insuficients per 

la feina que s’hi desenvolupa. Tampoc ajuda que la bona feina feta 
no sempre es pot exhibir ni mostrar en condicions per la manca 
d’un auditori en condicions a la nostra vila. 

És per això que encarem el proper curs amb la bossa carregada 
de la confiança i alegria que donen els bons resultats, però també 
amb el cor petit quan veiem que no podem aportar el nostre gra-
net de sorra a la cultura del poble per a tots els qui ho voldrien i 
en les condicions en que creiem que s’hauria de fer.

Les preinscripcions per al proper curs 2016/17 es elevar a 297 
sol·licituds -l’any passat van ser 265-. Hem pogut admetre’n 273, 
que suposen 26 alumnes nous, mentres 24 malauradament que-
daran en llistes d’espera.

Tan de bo en un futur no gaire llunyà puguem comptar amb una 
nova Escola de Música i un auditori a Sant Sadurní.
Jeannette Porter, directora de l’Escola de Música municipal

Més de 200 nens i nenes de sisè de primària de les escoles 
de Sant Sadurní van participar a la nova edició de la Cantata 
Escolar. En aquesta ocasió la proposta escollida va ser “Na-
mana, cantata per terra, mar i aire”, amb text de l’Eduard 
Herrero i cançons de la Marta Poal. La història explica el 
viatge d’un enigmàtic protagonista, en Namana, a la recerca 
de la seva identitat. Un viatge que ens posa en contacte amb 
valors com la diversitat, la integració, la diferència com a 
element enriquidor, l’amistat o la importància de no perdre 
mai la pròpia identitat.

L’actuació va comptar amb la participació dels professors de l’Es-
cola Municipal de Música de Sant Sadurní i va estar dirigida per 
Xavier Piquer, amb l’acompanyament de diverses mestres espe-

cialistes de música dels centres educatius de Sant Sadurní. A la 
part final, també hi va haver una actuació de dansa a càrrec de 
May Pericet, professora del centre de Sant Sadurní Banjara Studio. 
Piquer va acomiadar-se destacant la participació activa dels alum-
nes, millorant i enriquint l’escenografia de la cantata.

La regidora d’Educació, Àngels Canals, va donar la benvinguda 
abans d’iniciar-se l’actuació en un pavelló de l’escola Sant Josep 
ple de gom a gom i que un cop més va tornar a acollir la cantata 
escolar.

Podeu veure imatges de la cantata al web 
www.flickr.com/santsadurni

Més de 200 alumnes 
de 6è de primària 
a la Cantata 
Escolar Namana

 Un nou curs ple 
 d’il·lusions i esperances
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Quitxalla ja camina

3a edició del Dia del refugiat
Des de l’any 2000 es commemora a nivell 
mundial el dia 20 de juny com a dia in-
ternacional del refugiat, amb l’objectiu de 
retre un homenatge a les persones refugi-
ades i desplaçades arreu del món.

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, a inici-
ativa del Consell municipal de cooperació, s’hi 
adhereix organitzant una sèrie d’actes d’ho-
menatge. A principis de juny es va celebrar 
la 3a edició del Dia del Refugiat, en el marc 
del programa d’activitats de la 8a Quinzena 
Solidària. 

Durant tota la tarda, vespre i fins gairebé la 
mitjanit, es van enllaçar diverses activitats al 
voltant de les persones refugiades. La  ocu-
pació simbòlica de la plaça de l’Ajuntament 
amb tendes de campanya va donar inici a una 
jornada que va comptar amb diverses propos-
tes musicals, xerrades com les d’Anna Palou 
d’Stop Mare Mortum i Òscar Velasco, de Creu 
Roja, que van acostar la situació actual de les 
persones refugiades que es troben en trànsit 
per Europa, les màfies que han de suportar 
per a viatjar i les enormes dificultars per sol·li-
citar asil. El Dia del Refugiat es va tancar amb 
un sopar de carmanyola i un concert fusió de 
jazz i música.

Fa algunes setmanes es va posar en marxa Quitxalla, un nou 
espai familiar a Sant Sadurní d’Anoia. Es tracta d’un grup 
de criança on les famílies amb infants de 0 a 3 anys poden 
compartir les seves vivències i inquietuds, que intenta donar 
resposta a les necessitats i interessos de pares i mares, amb 
dinàmiques de grup i impulsant una programació d’activitats 
a mida. 

Per aconseguir una criança feliç i natural és molt important 
la diversitat que aporten famílies i professionals alhora de 
fer propostes que ens poden ser útils en diferents etapes de 
la vida dels infants, tenint en compte el seu bon desenvolu-
pament, el respecte i l’amor.

Durant aquests mesos les sessions han girat al voltant de 
qüestions tan globals com l’alimentació i la son, tenint en 
compte les particularitats de cadascú. A més, s’ha abordat 
l’àmbit del joc, realitzant un taller de construcció de joguines 
no estructurades i una sessió sobre “materials de joc” amb 
la pedagoga Jenny Silvente, que va assenyalar alguns aspec-
tes a tenir en compte per tal de fer una bona elecció dels 
jocs infantils. 

Després de l’estiu el servei reprendrà l’activitat que es duu a 
terme a l’escola bressol municipal L’Espurna. Quitxalla és un 
espai dinàmic i municipal per a totes aquelles famílies que 
desitgen viure i compartir una experiència enriquidora. Les 
inscripcions es poden realitzar al Casal d’entitats, al carrer 
Marc mir, 15.
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Nova edició del 
Casal d’Estiu

Finalitza el 
projecte l’Índex 
als Instituts

Fins al 22 de juliol té lloc una nova edició del Casal d’Estiu 
municipal amb la participació de 270 nens/nenes i nois/es. Els 
infants i joves realitzen les seves activitats a l’Escola La Pau (els 
nascuts entre els anys 2009 i 2012) i a l’Institut-Escola Jacint 
Verdaguer (els nascuts entre els anys 2002 i 2008). 

Enguany la gestió del casal va a càrrec de 7 i Tria. El centre 
d’interès pels grups de petits i mitjans és “@elFar 7.0” una 
història lúdica que es desenvoluparà al llarg de les setmanes 
del casal  i seran els nens i nenes els protagonistes de l’eix, tot 
ajudant els personatges de la història.  Pel grup de grans se’ns 
presenta un projecte de gamificació educativa novedós on l’eix 
serà “La Corporació. Una amenaça mediambiental”. S’ha disse-
nyat una dinàmica de jocs al llarg de les 4 setmanes de Casal.

El Fesestiu torna amb força
Amb aquest nom, la Regidoria de Joventut, presenta la 
proposta d’activitats per aquest estiu adreçada a joves 
de 13 a 18 anys i que es realitzen fins a finals de juliol.  

L’oferta d’activitats  és molt variada, tant en pro-
postes individuals com en grup:  Taller de Trapezi 
i equilibri, Stop motion (animació), Taller Fem pa, 
Cuina Creativa, Scrapbooking, Multi Aventures amb 
Drons, Taller de màgia, Masterclass defensa per-
sonal , Risoteràpia, Percussió Corporal. I en grup: 
gimcana express o bàsquet 3x3. Pel que fa a les 
sortides, , s’ha previst una Gimcana Groga, per fer 
Paintball i una d’Escapisme. 

La regidoria de Joventut ha completat al juny el Programa d’In-
formació i Dinamització als Centres de secundària. L’Índex als 
Instituts té com objectiu facilitar informació i orientació als joves 
en temes del seu interès, apropar el Servei de Joventut als i les 
joves estudiants, i impulsar la seva participació en les mateixes 
polítiques de joventut.

El nombre d’alumnes matriculats a ESO i Batxillerat aquest curs ha 
estat de 1.719 joves, una xifra que dóna dimensió de l’abast del 
projecte de la regidoria de Joventut. Les dinamitzadores de l’Índex 
s’han desplaçat cada setmana als quatre instituts del municipi, i 
durant l’hora del pati han establert contacte amb els joves, apro-
pant-los informació d’interès i atenent les consultes dels alumnes.

A banda d’això, al llarg del curs s’han organitzat un conjunt d’ac-
tivitats i actuacions d’orientació acadèmica, suport a la tasca 
d’estudiant, prevenció en temes de salut, foment de la participa-
ció i l’emprenedoria.

En total s’han dut a terme 10 xerrades sobre formació i orientació 
acadèmica, així com assessories específiques en matèria d’estudis 
i mobilitat internacional, 2 tallers sobre emprenedoria per alumnes 
de 3er d’ESO, i s’han realitzat 6 xerrades sobre prevenció d’alco-
hol i altres substàncies, adreçades a alumnes de 3er d’ESO.
A l’índex també s’hi han realitzat activitats lligades amb la tasca 
dels instituts: una xerrada per a pares i mares, titulada “A casa 
també sortim de festa”, dos tallers sobre tècniques d’estudi, pels 
alumnes de 1er i 2n d’ESO, o la presentació oral en públic del 
Treball de Recerca pels alumnes de Batxillerat. Aquests tallers van 
registrar una participació de més de 70 joves.

Per altra banda, i per tal de potenciar l’àmbit participatiu entre 
el col·lectiu jove, enguany també s’ha dut a terme el projecte de 
Corresponsals, que consisteix en apropar la informació a l’alumnat 
mitjançant  la figura del/la corresponsal, per tal que aquest la faci 
arribar a la resta de companys de classe.

Alhora, poden recollir dubtes, suggeriments i propostes dels altres 
joves i fer-ho saber a la dinamitzadora per poder resoldre o donar 
suport d’allò que necessitin.
El mes de desembre es va organitzar una trobada de tots els 
corresponsals dels 4 instituts, que va esdevenir una jornada de 
formació i intercanvi entre tots/es els participants. Aquest curs 
han participat al projecte de corresponsals uns 65 joves, de 1er 
a 4rt d’ESO.
L’Índex als Instituts compta amb la col·laboració dels quatre cen-
tres de secundària que hi ha la vila: Escola Intermunicipal del Pe-
nedès, IE Jacint Verdaguer, Vedruna El Carme i Col·legi Sant Josep.
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L’Istiu 2016 
enlluerna
Enlluerna’t ha estat el lema escollit per a promocionar el cicle 
musical i d’espectacles Istiu 2016, que organitza un juliol més 
la regidoria de Joventut, amb la col.laboració de l’Agrupament 
Escolta i Guia Sant Sadurní, Timbalers Tabalots i Arrítmics Ba-
tucada i el suport del Consell Comarcal i la Diputació de Bar-
celona.

El tret de sortida el donava el 7 de juliol La Senyoreta Descal-
ça, presentant Supersònic, una proposta de música electrònica 
amb pinzellades rítmiques de diversos estils musicals. Tots els 
concerts i espectacles se celebren a 2/4 d’11 de la nit al pati 
de l’Índex.

La programació d’aquest Istiu 2016 la completen:

DIMECRES 13 DE JULIOL
Cia En Diciembre
Dues persones, dos universos aliens que es construeixen 
plegats. Còmic i absurd, Purpusii ens parla de l’eterna 
aventura de conviure amb l’altre. 

DIJOUS 14 DE JULIOL
Cesk Freixas
Protesta és el disc més rítmic i contundent de la seva 
discografia, acostant-se a una estètica propera al rock. Aposta 
per un retorn a les arrels reivindicatives, per connectar-les 
amb un so més compacte i orgànic. 

Jordi Ninus

Jordi Ninus ens presenta París. Un treball molt melòdic de pop 
rock molt influenciat pel brit pop més actual. 
Un disc extravertit, fresc, sincer i profund on ens explica el 
que significa per ell el concepte de “convivència”.

DIMECRES 20 DE JULIOL
Fatlipz y Adry Bueno & Cordes del Món
Duet de rapers amb gran profunditat lírica i estreta complicitat 
dalt de l’escenari. En aquest projecte, s’alien amb la formació 
clàssica Cordes del Món, en una atrevida i impactant mescla de 
rap i música clàssica. 

DIJOUS 21 DE JULIOL
Astrio
Astrio causa addicció. És difícil trobar, al panorama musical del 
país, una banda amb un directe tan atractiu, poderós, distintiu i 
sorprenent com el d’aquest trident d’excel·lents músics.

www.indexjove.cat     www.facebook.com/indexjove @indexjove+ INFO:
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L’Ajuntament publica per Sant Jordi el llibre 
“Història del Cava” de Santi Borrell
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi es va pre-
sentar “Història del Cava”, estudi realitzat per 
Santi Borrell i que ha editat l’Ajuntament de Sant 
Sadurní. L’acte de presentació es va celebrar al 
celler de la Fassina de Can Guineu vi a comptar 
amb la presència del periodista vinícola i enòleg 
Àngel Garcia; la regidora de Cultura, Montse Me-
dall i l’alcaldessa de la vila, Maria Rosell.

Borrell va subratllar la voluntat de tractar amb 
molta cura i respecte un sector com el del cava 
que va qualificar de “divers i complex”. L’autor va 
recordar que va començar el treball amb 20 anys 
però que per diverses circumstàncies no s’havia 
donat l’oportunitat fins ara de publicar-lo. “Els 
elaboradors de cava de Sant Sadurní fan 
productes d’una gran qualitat, però hi ha un 
excés de producció. Ara vivim moments de 
tensions a les empreses, i crec que el camí 
a seguir no és un altre que apostar per la 
qualitat”, va concloure. L’alcaldessa de Sant Sa-
durní, per la seva banda, va remarcar la “inne-
gable petjada que ha deixat al territori i al 
municipi el sector del cava i que ha marcat 
la nostra manera de ser”.
 

Sant Sadurní 
En Veu Alta
Sant Sadurní 
En Veu Alta

A mitjans de juny Sant Sadurní d’Anoia es va convertir en l’epi-
centre del Festival EVA – En Veu Alta – Penedès, una gran mostra 
d’espectacles basats en la narració i tradició oral, adreçats a un 
públic familiar i adult, i que celebrava la seva 12a edició.

Una de les propostes més destacades va ser la Cobla Catalana 
dels Sons Essencials, espectacle inaugural i el de major format 
d’aquest festival.

Apostem pel territori, per la cultura,
 apropant-la a tothom i fomentant sobretot la 

participació activa, obrint espais singulars i 
desconeguts per la majoria, obrint també 

Sant Sadurní al Penedès i al país. 

Montse Medall, regidora de Cultura

A banda de Sant Sadurní, el Festival EVA Penedès també recorria 
d’altres municipis de la comarca com Torrelavit, la Granada, Sant 
Pere de Riudebitlles, Les Cabanyes, Gelida, Sant Pere Molanta, 
Vilafranca del Penedès, Sant Quintí de Mediona i Santa Margarida 
i els Monjos. Com ja és tradició, l’EVA ha seguit apostant pels es-
cenaris insòlits com ara cases abandonades, cementiris, cisternes, 
restaurants, patis i places.

La peculiaritat de l’EVA rau en esdevenir una aparador d’especta-
cles de narració oral de present, tots ells amb un únic fil conductor 
i pal de paller, la narrativa i l’oralitat, escortada en diverses oca-
sions d’acompanyaments musicals.  La directora del festival, Jor-
dina Biosca, va reivindicar el concepte de modernitat vinculat a la 
cultura popular i la necessitat de trencar estereotips; i va defensar 
que la cultura és respectuosa encara que sigui transgressora, que 
tot és susceptible de ser un espai escènic i que la cultura és un bé 
pel qual la ciutadania ha de voler invertir-hi.
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9a edició del Poesia a les Caves

17è aniversari de la biblioteca municipal

Coindicint amb el mes de maig i de la mà de Santi 
Borrell, la regidoria de Cultura i els suports de diversos 
cellers del municip, es va celebrar la 9a edició de la 
Poesia a les Caves.

Al llarg de quatre sessions celebrades a les caves Pere 
Ventura, Juvé i Camps, Jaume Giró i Giró i Recaredo, van 
passar per la vila destacats poetes de les Illes Balers i el 
País Valencia, així com autors penedesencs, com Aina 
Torres i Ricard Garcia.

Durant aquest nou anys, prop d’un centenar de poetes 
han llegit i recitat els seus treballs en aquest festival 
que marida la poesia amb el cava.

Coincidint amb Sant Jordi, la biblioteca va celebrar el seu aniversari, el 17è 
ja, i que de nou va comptar amb el lliurament de premis del concurs literari 
infantil, adreçat als alumnes de 4rt de primària dels centres escolars de la 
vila. Enguany el títol del concurs era “la història imaginada dels gegants de 
Sant Sadurní”. L’acte es va cloure amb un berenar per a tots els assistents a 
la plaça dels Gotims.

Sant Sadurní Demostra
Durant el mes d’abril es va inaugurar la 11a edició del 
Demostra, l’exposició d’art local en què hi van prendre part 
prop d’una vuitantena d’artistes professionals i amateurs 
de la vila. L’acte va comptar amb la participació de l’alcal-
dessa Maria Rosell i la regidora de Cultura, Montse Medall, 
que van destacar l’elevada participació i van subratllar l’es-
forç per seguir promocionant l’art local.
L’exposició acollia tot tipus de manifestacions artístiques 
i treballs, des de pintura, escultura, ceràmica, il·lustració, 
serigrafia, escriptura, poesia, fotografia, música, ball, tea-
tre, cinema, costura, punta de coixí i disseny.

Club de lectura Petits Clàssics
La Biblioteca municipal vol acostar els més menuts als 
contes clàssics universals. És per això que després de 
l’estiu posarà en marxa un nou projecte: el Club de 
Lectura Petits Clàssics, una iniciativa per acostar els 
clàssics universals a nens i nenes nascuts l’any 2007.

A partir del setembre i de manera quinzenal, la sala 
infantil de la Biblioteca acollirà aquest Club de lectura 
especial els dijous a la tarda de 18:30 a 19:30 hores. 
El preu de l’activitat és gairebé simbòlic, 9 euros per a 
tot el curs, de setembre a juny.

L’activitat, organitzada per la Biblioteca municipal Ra-
mon Bosch de Noya, estarà conduïda per la Núria Ta-
lavera. El 22 de setembre es farà una reunió inicial de 
presentació per als nens i nenes i les seves famílies.

Per a més informació i inscripcions podeu adreçar-vos 
a la Biblioteca municipal, al carrer Sant Pere, trucant al 
938912033 o per correu electrònic a 
biblioteca@santsadurni.cat. 
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Anàlisi dels 
hàbits de salut
dels joves 

La Diputació de Barcelona ha presentat recentment un estudi so-
bre els hàbits relacionats amb la salut, centrat en adolescents es-
colaritzats a 4rt d’ESO als centres educatius de Sant Sadurní.

El treball ha consistit en un total de 190 enquestes a joves d’en-
tre 15 i 16 anys de 7 aules de centres públics i concertats del 
municipi.

Entre les primeres dades que es poden destacar de l’estudi, un 
20% dels alumnes declara que no esmorza, i entre aquells que 
ho fan un 61,9% pren sempre productes làctics i un 21,8% fruita.

Del total dels alumnes consultats, també es desprèn que un 16% 
fan actualment dieta. Aquesta xifra s’eleva fins al 37% si es pre-
gunta si han fet dieta alguna vegada. Un 20% dels nois i un 5% 
de les noies es troben en situació de sobrepès. Per altra banda, 
un 54,3% dels joves practiquen esport 2-3 cops per setmana i 
més, tot i que hi ha una davallada molt important de la pràctica 
esportiva regular entre les noies.

Pel que fa a l’oci nocturn, un 23,5% surt d’1 a 3 nits al mes i un 
32,6% 1 o 2 nits a la setmana. En quant a les activitats preferides 
per divertir-se, els dies laborables destaquen l’ús de les xarxes 
socials (un 40,8% dels nois i un 72,1% de les noies), escoltar 
música (65,6%) i mirar la televisió (49,5%). Els caps de setmana, 
les opcions preferides són: escoltar música (39%), mirar la televi-
sió (33,8%) i estar-se a casa (31,1%).

2 de cada 10 adolescents

no esmorzen

Consum de substàncies 
L’informe destaca que un 48% dels joves fuma actualment, que 
un 29,6% ho fan a diari, mentre un 45,9% ho fa com a mínim un 
cop per setmana. Pel que fa a l’alcohol, un 83% quan consumeix 
alcohol ho fa a discoteques, bars i festes amb els amics. I en rela-
ció a d’altres substàncies, un 39% n’ha consumit alguna vegada. 
D’aquests, un 51% ha pres haixix o marihuana en el darrer mes i 

un 56% tranquil·litzants o pastilles per a dormir sense prescripció 
mèdica.

Sexualitat
L’estudi assenyala també que el 19% dels adolescents han man-
tingut relacions sexuals amb penetració i la mitjana d’edat de la 
primera experiència es situa als 14,76 anys.

Salut
Un 37,5% dels enquestats reconeix haver experimentat maltracta-
ment físic o psicològic. Un 9,6% reconeixen haver patit maltracta-
ment físic i un 19,4% maltractament psicològic a l’àmbit escolar.

En general  la percepció del seu nivell de salut és molt positiu, 
amb un 89% que la consideren bona o molt bona. I un 69% creu 
que el seu rendiment escolar és molt bo o força bo.

Podeu consultar l’informe complet al web 
www.santsadurni.cat/salut 

Hi ha un consum elevat d’embotits i refrescos 
i 4 de cada 10 fan un consum diari de fruita.

El 23% dels nois tenen sobrepès 
(en la mitjana de Catalunya). Una mica menys del 50% 

de les noies no practica esport regularment.

Quasi el 30% inverteixen 
més temps a Internet que amb els seus amics.

Quatre de cada 10 ha provat altres drogues 
diferents del tabac i l’acohol.

Només 2 de cada 10 es posen casc quan 
fan servir la bici (tot i que la Llei de seguretat viària de 
2014 estableix l’ús obligatori des casc de bici en vies 

urbanes als menors de 16 anys).
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Temporada de somni del 
Futbol Sala Sant Sadurní
Aquest mes de maig els dos equips sèniors del Futbol Sala 
Sant Sadurní s’han assegurat el títol de campions de les seves 
respectives lligues, aconseguint també de manera brillant l’as-
cens de categoria.
El primer equip torna a la 3a Divisió Nacional tan sols un any 
després d’haver perdut la categoria. Ho va certificar després 
de vèncer a domicili al Can Tito de Vilanova. També el Futbol 
Sala Sant Sadurní B pujarà a Primera Divisió Catalana després 
de confirmar una de les places d’ascens i en la darrera jornada 
certifiqués  també el títol de lliga de la segona divisió.

Ambdós conjunts compten amb un planter de jugadors molt 
jove i prometedor.

Estic lliure, ocupa’m
Som Sant Sadurní i el Servei de Turisme i Comerç de l’Ajuntament 
de Sant Sadurní d’Anoia estan treballant en el Projecte “Estic lliure. 
Ocupa’m”, una iniciativa per fomentar l’ocupació de locals buits 
a la vila i propiciar la recuperació comercial de la vila. Es tracta 
d’utilitzar espais actualment en desús com a aparadors rotatius al 
servei dels comerciants de Sant Sadurní, que hi podran mostrar 
i exposar la seva activitat comercial i utilitzar-los com a eina de 
promoció del sector.  Aquest projecte rep el suport de la Diputació 
de Barcelona.

“Estic lliure. Ocupa’m” neix de la necessitat de reduir la discon-
tinuïtat de l’eix comercial, augmentant l’atractiu i l’oferta del 
centre i afavorint l’ocupació de locals buits de llarga durada. 

El projecte s’ha desenvolupat des de la taula de treball per al 
foment de locals buits, formada per representants d’agents de la 
propietat (Apis), propietaris de locals i comerciants, professionals 
arquitectes i interioristes i representants de l’associació Som Sant 
Sadurní i l’Ajuntament. El primer pas ha estat fer una valoració 
dels locals actualment en desús que són susceptibles d’habilitar 
aparadors temporals.

Prova pilot
La primera fase del projecte es concreta amb la prova pilot en un 
local situat al carrer Dr. Escayola. L’espai està cedit per la propietat 
i que es posa al servei dels comerços i empreses adherits a Som 
Sant Sadurní fins que es llogui o vengui, mentre duri la vigència 
del conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de la vila.

Les empreses interessades en ocupar temporalment aquest espai 
per mensualitats hauran de fer la sol·licitud per escrit a Som Sant 
Sadurní per mitjà d’un formulari al correu info@somsantsadurni.
com. Els espais s’atorgaran per rigorós ordre de sol·licitud. S’han 
previst tres tarifes en concepte d’ocupació d’espai publicitari se-
gons l’època de l’any. L’entitat compta amb el suport professional 
de l’empresa M2 Studio per garantir un assessorament bàsic en la 
concepció i resolució dels aparadors.

També us podeu informar al telèfon 93 891 09 96 o  al local de 
Som Sant Sadurni, al carrer Montserrat, 16. Les empreses interes-
sades en ampliar la informació sobre les característiques del local 
i les condicions de lloguer o venda del local per desenvolupar-hi 
una futura activitat comercial cal que es posin en contacte directa-
ment amb Vilomara Associats al telèfon 93 891 42 11 o bé entrin 
a www.pisossantsadurni.com amb la ref 10082, on es pot veure 
la fitxa del local.
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ERC torna a ser la força més votada 
a les Eleccions Generals
ERC ha estat la força més votada a Sant Sadurní a les passades Eleccions Generals del 26 de juny, amb un total de 1.730 vots, 
millorant en vots i en percentatge en relació a fa mig any. La segona formació amb més suports va ser En Comú Podem, seguida per 
Convergència, el PSC, el PP - que junt amb Esquerra ha estat l’altra força que ha obtingut a la vila més vots que el 20 de desembre 
passat- i Ciutadans.
El resultat a la vila ha deixat un repartiment molt similar a les eleccions de 2015. La participació va patir una davallada de més de 
cinc punts en relació a les passades generals, situant-se en el 69,66%.

ELECCIONS GENERALS 26J - SANT SADURNÍ D’ANOIA

TOTAL VOTANTS 6.512 vots   69,66%

Abstenció 2.836 vots   30,34%

Votos nuls 29 vots   0,45%

Vots en blanc 38 vots   0,59%

Resultats 26J

Diferència de vots entre les 
Eleccions Generals del 

20 de desembre de 2015 
i el 26 de Juny de 2016
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SOM Sant Sadurní 
presenta la noVA guia 
comercial i de serveis
Aquest mes de juliol SOM Sant Sadurní presenta la nova edi-
ció de la guia comercial i de serveis, de la quan n’ha editat 
7.000 exemplars i que es pot recollir a les botigues adheri-
des a SOM Sant Sadurní, establiments anunciants i punts in-
formatius com l’OAC o l’Oficina de Turisme. 

La Guia inclou més de 200 anunciants dels sectors de l’ali-
mentació, equipament de la llar, de la persona, lleure i cultura, 
restauració, automoció i transports, serveis personals i altres 
serveis de la vila. També recull una relació de socis de Som 
Sant Sadurní, telèfons d’urgència i d’interès, a més de tots els 
serveis de l’Ajuntament, centres escolars, la guia telefònica, 
un petit plànol de Sant Sadurní i informació dels transports.

El 14 de juliol, dia de la presentació oficial, s’ha repartit en 
primícia la nova guia i també s’ha donat a conèixer l’aplicació 
mòbil “Sant Sa el Comerç amb Retorn”. L’app, que està dis-
ponible per a dispositius amb sistema Android i iOS, permet 
consultar el saldo de la targeta de fidelització de SOM Sant 
Sadurní, les comptes realitzades i també oferirà als usuaris 
promocions a l’instant dels comerços i establiments adherits 
a SOM Sant Sadurní.

Cal recordar que des de l’any passat la targeta client de SOM 
Sant Sadurní incorpora un nou sistema de fidelització, que 
permet a l’usuari carregar l’1% de la compra a la targeta 
client simplement facilitant el seu DNI o telèfon.
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La vila de Sant Sadurní no disposa d’una regulació per a la ubica-
ció de  terrasses a la via pública, fet que genera una total contra-
dicció en un municipi que té una capacitat econòmica altíssima al 
voltant de l’enoturisme, a més de generar una gran arbitrarietat a 
l’hora de concedir autorització per instal·lar una terrassa davant 
del bar, restaurant o cafeteria que ho sol·licita.

La manca de regulació genera una inseguretat per a tots aquells 
bars i restaurants que volen instal·lar terrasses o vetlladors a la 
via pública. Hi ha arbitrarietat dels criteris en la concessió, difi-
cultats de bars o restaurants que no tenen una vorera suficient 
per instal·lar-la o bé que es troben amb zones blaves que impe-
deixen la seva ubicació. És per això que des del Partit Popular 
hem proposat establir un marc legal per tal d’establir els criteris, 
l’homogeneïtat, la determinació dels elements, horaris i tota la 
regulació jurídica pertinent relativa a les terrasses, junt amb les 
bonificacions i taxes.
Totes les ofertes gastronòmiques i lúdiques ajuden i fomenten 
l’oferta paral·lela a l’activitat enoturística, dotant Sant Sadurní de 
grans referents gastronòmics, així com de vida activa més enllà 
de l’oferta de visita a bodegues i cellers. És per això que, de nou, 
no podem deixar perdre el tren, hem d’aconseguir que l’Ajun-
tament estigui al costat de tots aquells que ajuden a fomentar i 
promocionar la vila i en particular creen riquesa al nostre poble. 
L’any 2015 Sant Sadurní va rebre més de 200.000 visitants que 
van visitar les bodegues.  Hem de ser capaços que els visitants 
entrin a la vila, passegin pels nostres carrers i consumeixin a les 
nostres botigues. Hem de ser atractius al visitant  i una bona 
manera és evitant posar dificultats a aquells bars, restaurants i 
cafeteries que volen tenir terrassa. 
El passat ple de maig el PP va denunciar el mal estat en que es 
trobaven diferents parcs de la Vila, en particular el parc situat al 
carrer De les Flors, del Barri Vilarnau, el qual presentava total 
deixadesa, incomplia les normatives de seguretat i causava un 
risc pels menors que l’utilitzaven. 

Si realment volem un Sant Sadurní viu, no podem estar jugant a 
la improvisació, hem de planificar i gestionar els recursos, per tal 
d’evitar que la manca de manteniment del parcs impliqui la seva 
deixadesa i deteriorament. És per això que reclamem una gestió 
real, planificada i acurada als carrers i les places de Sant Sadurní, 
amb més verd. Només així aconseguirem un Sant Sadurní viu, 
ple de vida a les places i carrers.  Aconseguirem que s’instal·li 
un parc nou al Barri Vilarnau i treballarem per tal d’evitar que 
situacions de deixadesa com les que estem acostumats a veure 
desapareguin de la nostra vila. 
Per què estimem Sant Sadurní!

Per un Sant Sadurní viu, sí a les terrasses i als parcs! Més que mai confluència d’esquerres
Portem gairebé un any a l’ajuntament veient molts dels problemes 
de la política local: poca transparència, insuficient informació i di-
àleg amb l’oposició, manca de participació dels veïns i veïnes en 
temes rellevants, poca voluntat per treballar i avançar en temes 
fonamentals i prioritaris. S’aproven mocions que s’obliden o, en el 
millor dels casos, que s’aparquen indefinidament. Unes altres no 
s’aproven perquè ja es treballen, encara que no ho sembli. I a unes 
altres se’ls dóna preferència absoluta per interessos partidistes.

Molts són els temes que portem al nostre programa i que pre-
tenem treballar durant aquesta legislatura. Hem començat per 
alguns dels mes importants: Modificació del ROM, que és el do-
cument que regula el funcionament polític, jurídic  i administratiu 
de l’ajuntament. I la tarifació social, una proposta perquè els veïns 
paguin pels serveis municipals de forma més justa i equitativa en 
funció dels ingressos. Però, des del govern, no es consideren tan 
importants i de moment no ha fet absolutament res en aquest 
sentit. Qui molt abraça poc estreny i per això no volem entrar en 
d’altres temes importants fins que aquests estiguin resolts. Volem 
que es facin i es facin bé.

No hi ha un interès general pels problemes locals, si no més aviat 
interessos partidistes on cada agrupació aprofita la mínima ocasió 
per fer un míting, atacar a l’altre o recordar velles victòries. Portem 
gairebé un any patint polítiques de “postureig”, d’insults i desqua-
lificacions, de tu també i tu més. Que ni funcionen ni beneficien 
en res al poble. 

Hem de guanyar el canvi. Ara que tots reconeixen un referèndum 
com l’única sortida al problema de la relació de Catalunya amb la 
resta de l’Estat, ara que les polítiques neocapitalistes són a punt 
d’acabar amb l’estat del benestar i privatitzar totalment la sanitat, 
l’educació i les pensions, ara que ja no poden tapar l’avarícia insa-
ciable i la corrupció endèmica de les dretes. Ara, més que mai, és 
necessària la confluència de les esquerres.
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@carlesjimenezm ppsantsadurni@gmail.com

santsadurni@iniciativa.cat

@ICVsantsadurni

facebook.com/icvsantsadurni
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Ha passat un any des de la constitució del govern de CIU i ERC 
a Sant Sadurní, i el PSC destaquem la manca de transparència, 
absoluta improvisació i descoordinació d’aquest govern.
Després d’un any, CIU i ERC encara no han fet públic els seus 
acords, les seves prioritats, ni el full de ruta que se’n deriva per a 
Sant Sadurní d’Anoia!
Possiblement la manca de coordinació existent i manifesta entre 
els dos grups municipals que formen el govern dificulta l’entesa 
sobre les prioritats i objectius d’aquest mandat. La descoordinació 
és tal que en moltes ocasions ERC desconeix les accions porta-
des a terme per CIU, i a l’inrevés. Fins i tot ambdós desconeixen 
quines són les accions que desenvolupa l’alcaldessa, sentenciant 
en més d’una ocasió que “això són coses de la Maria”.
El PSC estem convençuts que el govern treballa sense cap pla-
nificació. Solament això pot explicar l’absoluta improvisació en la 
qual viuen instal·lats. 
Aquesta situació l’hem pogut comprovar de forma reiterada en 
accions com l’eliminació dels patronats i l’externalització de la 
Casa dels Avis (no incloses en els programes electorals de CIU 
i ERC), l’elaboració dels pressupostos municipals, la construcció 
de la segona fase del Centre Cultural, o fins i tot en accions me-
nors com la realització del “Teatro de los Sentidos” i que, deu 
dies abans de la seva presentació, el govern afirmava que no es 
portaria a terme. 
La manca d’uns objectius clars i d’un full de ruta per aconse-
guir-los fa perdre de nou pistonada a Sant Sadurní d’Anoia com 
a co-capital de la comarca, i redueix visiblement la seva projecció 
com a Capital del Cava. Aquest govern viu encara de l’obra de 
govern iniciada pel PSC, com s’ha vist recentment amb el desen-
volupament del Penedès Nord.
Davant d’aquest immobilisme, el PSC hem continuat aportant ini-
ciatives com demanar una actuació de millora del mercat, treballar 
perquè la vila disposi d’un espai obert multifuncional, realitzar 
els vestidors del camp de futbol i posar en marxa el projecte de 
dinamització del comerç local “Aixecar Persianes”, entre d’altres. 
Sant Sadurní d’Anoia necessita un lideratge clar, uns objectius 
ben definits, una planificació real que ens permeti abordar les de-
ficiències que té, i el consens necessari per desenvolupar-ho. Un 
any de govern ens demostren que CIU i ERC no estan capacitats 
per entomar aquestes responsabilitats. 
    

www.susannamerida.cat

Ens prenem seriosament la participació ciutadana?

Ja ha passat un any de les eleccions municipals i segurament és el 
moment de començar a fer valoracions. En aquests més de dotze 
mesos de govern CDC-ERC, els enfrontaments i divergències que 
des de la CUP hi hem mantingut han estat més que evidents, 
fins i tot en algunes ocasions contundents. Només cal recordar 
els debats en relació a l’externalització de la Casa dels Avis o el 
salari de l’alcaldessa per veure que ens separen moltes coses, 
fruit segurament de maneres molt diferents d’entendre la política 
i la gestió pública.
No obstant, des de la CUP seguim insistint en la necessitat de 
treballar conjuntament en aquells temes que l’acord és possible, 
perquè entenem que això serà positiu per Sant Sadurní. Si hem 
de fer cas del que es deia en campanya, un d’aquests temes de 
consens era la necessitat d’obrir nous espais de participació ciu-
tadana. La inexistència d’una regidoria de Participació o que no 
hi hagués cap partida destinada en la primera proposta de pres-
supostos del govern ens va fer desconfiar de la voluntat real de 
treballar en la direcció de la radicalitat democràtica. El fet de que 
s’hagi trigat un any a convocar la primera reunió per modificar el 
Reglament Orgànic Municipal (ROM) fa evident que aquest tema 
no és una prioritat per aquest govern.
Malgrat tot, la CUP afrontem aquest debat amb ganes ja que per 
a nosaltres sí que és una prioritat política, tal i com vam dir en 
campanya. Durant aquests mesos hem insistit i treballat per obrir 
aquest debat i sembla que per fi ens hi posem. Esperem que 
aquest debat es pugui encarar de manera oberta i sincera per 
part de tots els partits, i sobretot, evidentment, per part del go-
vern.
Comencem per la modificació del ROM, que regula la participació 
a nivell institucional. Però des de la CUP instem a començar a 
treballar en un pla general de participació per definir les bases de 
quin model de democràcia participativa volem per la nostra vila. 
Si volem fer de Sant Sadurní un poble en que els veïns i veïnes no 
només tinguin veu, si no que participin directament de la presa de 
decisions cal començar a dotar-nos de les eines i dels espais per 
a que això sigui possible, però abans cal tenir clar cap a on anem 
perquè, si no, com passa tantes vegades amb aquest govern, 
anirem improvisant sense massa sentit. 
L’objectiu de la CUP és construir un model participatiu real, una 
democràcia de base, en la qual els veïns i les entitats siguin els 
protagonistes de la vida política i de les decisions importants que 
es prenguin a Sant Sadurní. Posem-nos a treballar!

Un any de govern CiU-ERC: improvisació, 
descoordinació i manca de transparència
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erc@santsadurni.cat

ERCSantSadurni

www.mariarosell.cat@CDC_santsadurni

santsadurnidanoia@cdc.cat

El juny del 2015 encetàvem una nova legislatura. Ja ha passat un 
any i és hora de fer balanç. Un nou mandat en què ERC tornàvem 
ha entrar amb força a l’ajuntament, sent l’únic partit dels que 
fins ara estaven a l’ajuntament que guanyava en vots i manté els 
regidors de la legislatura anterior.
Durant aquest primer any que ara tanquem s’han acabat projec-
tes que venien del mandat anterior en què ERC també estava 
al govern, com és el projecte de la caldera de biomassa de la 
piscina que permet donar aigua calenta i calefacció de la mateixa 
piscina a l’escola bressol la Fil·loxereta i l’Institut Jacint Verdaguer, 
potenciant així les energies renovables. Aquesta aposta per la 
sostenibilitat ens ha portat a ser nomenats membres de la comis-
sió de seguiment de la Xarxa de Municipis per la Sostenibilitat. 
També hem realitzat l’arranjament del camí de Mas Asperó. Tam-
bé hem actualitzat i posat en funcionament el nou web munici-
pal, una nova eina que ha de servir per millorar la comunicació 
i l’atenció a la ciutadania, com ja hem fet amb les inscripcions 
online a la piscina d’estiu.
També s’ha instal·lat la senyalització turística per a vianants, se-
guint el desenvolupament del Pla de Màrqueting.
Estem fent realitat el projecte del Camí del Riu, arranjant els ca-
mins i posant senyalització perquè sigui un reclam turístic, es-
portiu i saludable, conjuntament amb d’altres municipis de la 
comarca.
Hem acabat la primera fase de les obres del Centre Cultural de 
la plaça Nova, un equipament que a finals d’any serà una realitat 
i que està previst que es posi en funcionament el curs escolar 
2017-2018.
S’han impulsat projectes nous, com plans d’ocupació per valor 
de 236.000 euros, provinents de fons propis i subvencions de 
la Diputació, que ens permeten oferir feina a persones a l’atur. 
S’han mantingut converses amb el departament d’Agricultura pel 
projecte del viver de cellers i la seva ubicació a l’escola de viti-
cultura i enologia d’Espiells.
S’està treballant amb la Generalitat per fer realitat a la rotonda 
del cinturó de ronda davant del cementiri, I properament serà una 
realitat una rotonda a la carretera de Gelida en el seu enllaç amb 
el cinturó de ronda. Ens hem adherit a la xarxa mundial d’Alcaldes 
per la Pau, i s’ha fet una aposta important culturalment amb el 
festival EVA, que va tenir una gran acceptació.
S’està treballant i probablement aquest setembre sigui una rea-
litat que la Festa de la Fil·loxera sigui declarada festa tradicional 
d’interès Nacional.
Quedem moltes coses per fer i des d’Esquerra continuarem tre-
ballant amb totes les nostres forces, tant els nostres regidors, 
col·laboradors i la ciutadania que elecció rere elecció ens donen 
el seu suport.

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/CDCsantsadurni
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Només ha passat un any Un any governant per Sant Sadurní. Bon estiu
Portem una any de la present legislatura i sembla obligat fer ba-
lanç de l’activitat que hem desenvolupat des del govern municipal. 
Governar un poble com Sant Sadurní és una tasca que ens honora 
i els nostre esforç va dirigit a garantir els millors serveis pels nos-
tres convilatans.
El resultat de l’execució del pressupost de l’exercici anterior ha 
aportat un romanent  de tresoreria de 233.700 €  que es des-
tinaran a inversions que el govern impulsarà en els propers me-
sos. Algunes de les partides més destacades seran l’adquisició de 
nous vehicles per a la brigada municipal,  material de via pública,  
mobiliari dels edificis municipals, arranjaments als edificis de les 
escoles Mossèn Cinto, La Pau i les escoles bressol municipals, la 
Casa dels Avis, la piscina municipal i renovar jocs i mobiliari urbà. 
També cal destacar l’arranjament del carrer Sant Pere, que es de-
senvoluparà  amb un pla d’ocupació que preveu la contractació de 
personal qualificat major de 55 anys i en situació d’atur. 
La cooperació amb el territori és un altre factor que volem res-
saltar com a instrument útil per governar. Destaquem el Pla Es-
tratègic d’Activitat Econòmica Penedès Nord, un projecte  entre 
diversos municipis que buscaran la participació i implicació de 
tots els agents del territori per definir les estratègies i accions que 
s’han de dur a terme per a projectar l’activitat econòmica d’aques-
ta regió. Aquesta aposta pretén detectar oportunitats de negoci i 
activitat econòmica a la demarcació i generar una major relació i 
interacció entre el sector públic i privat, que actuï com un veritable 
activador de l’activitat económica.
Estem a les portes de vacances, moment per recarregar les piles  
per quan el curs es reprengui i  des d’aquí aprofitem per recordar 
que Sant Sadurní i els seus entorns permeten disfrutar d’aquest 
temps d’oci. Una caminada pel Camí del Riu pot resultar una acti-
vitat  saludable i ens pot ajudar a sensibilitzar  de la necessitat de 
treballar per la millora del paratge natural del nostre entorn. S’ha 
constituït una brigada intermunicipal integrada en un pla d’inserció 
laboral. És un projecte que incorpora els factors de preservació 
de l’entorn, coooperació territorial i inserció laboral. Ara és im-
portant mantenir el camí reobert, i la millor manera és sens dubte 
trepitjar-lo.
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