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320 edicions de Cavatast Tornem a congelar les 
ordenances fiscals

Després de 20 edicions ja és una tradició: el primer divendres 
d’octubre arriba a Sant Sadurní un dels esdeveniments més es-
perats pels amants de la cultura del cava. Comença el Cavatast, 
que al llarg de tot el cap de setmana transforma la vila en un 
aparador de gran abast. L’edició d’enguany s’ha presentat amb 
importants novetats: nova ubicació, nova copa, noves activitats, 
nova botiga... 20 anys de bona feina han convertit la fira en un 
referent per a les fires del sector, però això no ens ha de relaxar; 
cal innovar en cada nova edició per mantenir-nos al capdavant, 
introduïnt millores i corregint actuacions.

El Cavatast actual és un joc d’equilibris, un conjunt d’elements 
que encaixen entre ells: cavistes, restauradors, comerciants i visi-
tants. I dins de cada categoria tenim un nou joc d’equilibris, amb 
diferents perfils de cavistes, de restauradors, de comerciants i de 
visitants. Tots busquen en el Cavatast quelcom diferent, i la fira 
s’esforça any rere any en satisfer el màxim de necessitats, incor-
porant suggeriments i vetllant perquè a tots els sigui profitosa la 
seva presència a l’esdeveniment.

El món del cava ha passat diferents èpoques, unes de molt bones 
i d’altres que no tant, però al llarg dels anys ha anat construint 
una cultura, una manera de ser i de veure la vida, on Sant Sadurní 
n’és protagonista principal. Ni Sant Sadurní seria el mateix sense 
el cava, ni el cava seria el mateix sense Sant Sadurní, i és per 
això que el compromís que mostren tots el expositors i visitants 
amb el Cavatast és també un compromís amb Sant Sadurní i amb 
la cultura del cava. L’Ajuntament de Sant Sadurní, organitzant any 
rere any el Cavatast, s’afegeix a aquest gran compromís, i vetlla 
perquè la cultura del cava perduri i es vagi adaptant als nous 
temps, apostant per l’enoturisme com a gran tendència actual.

Com és habitual, a finals d’any es dissenya  el finançament  i la política 
de l’Ajuntament per el proper any, quin serà el finançament amb la 
proposta que es fa de les ordenances fiscals i preus públic i la política 
reflectida posteriorment amb el pressupost Municipal.
El mes d’octubre es porten a plenari les ordenances i preus públics. 
En aquest 2016 i ja fa uns quants anys, l’equip de govern va tornar a 
proposar la congelació de les ordenances fiscals, el que vol dir que el 
proper 2017 no hi haurà cap tipus d’augment sobre els impostos com 
l’impost de béns immobles (IBI) l’ IAE, el servei de brossa l’impost de 
vehicles. Si fem una comparativa amb els ajuntaments de la comarca 
estem a la part baixa de la fiscalitat. La proposta d’ordenances van ser 
aprovades per el vot favorable de ERC i CIU, l’abstenció del PP i PSC i 
el vot en contra de ICV i la CUP, tot hi que  incorporaven bonificacions 
ren relació a l’any anterior en què que van votar abstenció. 
Aquesta congelació de les ordenances condiciona el finançament del 
pressupost per el proper any. Haurem de ser molt acurats a l’hora de 
confeccionar-lo ja que serà un pressupost que haurà d’incloure les 
despeses del nou Centre Cultural de la Plaça Nova que està previst 
estigui en ple funcionament el proper estiu.
També s’haurà de preveure un procés participatiu, si és possible el 
proper any o com a molt tard el 2018, en què s’elaborin les bases 
per fer un procés participatiu de les inversions amb una partida pres-
supostària aproximadament d’uns 60.000 euros que representa l’1% 
dels ingressos ordinaris.
El mateix temps haurem de continuar mantenint  els serveis existents 
i, en la mesura del possible, millorar-los, sense baixar la guàrdia en 
temes socials.
Des de l’equip de govern també estem treballant en possibles inver-
sions  com la construcció d’una rotonda a la sortida del cinturó a la 
carretera de Gelida, finançada per la Diputació de Barcelona i que es-
perem que a finals del proper any sigui una realitat. També l’esperada 
rotonda de l’encreuament del cinturó amb al vial del cementiri-Codor-
niu, en aquest cas  finançada per la Generalitat i que ja s’està elabo-
rant el projecte executiu. Esperem que aquest projecte s’inclogui en 
el proper pressupost de la Generalitat  per ser una realitat el 2017.
També hi ha d’altres projectes que estan en marxa com la remode-
lació del Carrer Sant Pere, que ja s’ha fet el tram el que hi ha davant 
de l’escola Sant Josep, com també s’haurà de fer la remodelació dels 
carrer al voltant del Centre Cultural de la Plaça Nova. En resum, estem 
treballant per millorar Sant Sadurní i ser un municipi de referencia.

Josep Subirana
Regidor de Comerç i Turisme

Josep Maria Ribas
Regidor d’Hisenda
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Carrer Sant Pere 
més segur 
i accessible 
A principis d’octubre s’han enllestit les obres de millora a un dels 
trams del carrer Sant Pere, que han consistit principalment en l’ar-
ranjament de les voreres en el tram comprès entre els carrers 
Narcís Viader i Pau Claris. 
Les noves voreres segueixen els criteris estètics i tècnics que ja 
es van instal·lar al tram de La Fassina de Can Guineu o al carrer 
Montserrat, entre d’altres. Amb l’ampliació de les voreres, es redu-

eix l’amplada de via per als vehicles, motivant una reducció de la 
velocitat, s’han eliminat algunes places d’aparcament i també es 
dissuadeix els conductors d’aparcar a la vorera. Tot amb l’objectiu 
de reforçar la mobilitat dels vianants, atendre les necessitats de 
persones amb mobilitat reduïda o el pas de cotxets infantils, i 
millorar la convivència amb els vehicles en una via molt concor-
reguda a les 9 del matí i les 5 de la tarda per la proximitat d’un 
centre escolar.
El regidor de Via Pública, Toni Sisternas, acompanyat del cap del 
servei, Antoni Lopera, han supervisat l’obra durant els mesos que 
s’ha prolongat aquesta actuació.
La bústia de retorn de llibres de la Biblioteca municipal que fins ara 
estava instal.lada al carrer Sant Pere s’ha recol·locat a la Plaça dels 
Gotims, la placeta interior de la Biblioteca municipal.

L’objectiu principal d’aquesta actuació 
ha estat fer un carrer més segur i accessible 
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Actuacions de millora als 
equipaments municipals
Durant l’estiu i les primeres setmanes de l’inici escolar s’han rea-
litzat diverses inversions i arranjaments a algunes de les escoles 
municipals.
 
S’han millorat alguns espais de l’escola Jacint Verdaguer, entre els 
quals s’ha creat una aula de desdoblament per als alumnes de 3er 
de primària, que ofereix una àrea de descans i interrelació entre 
els alumnes, i que ha suposat una inversió d’uns 20.000 euros. 
També s’han destinat uns 6.000 euros a la millora dels ampits de 
les finestres de l’escola La Pau.

 
Pel que fa a la piscina, s’ha reforçat la impermeabilització i l’eva-
cuació del vas petit i la piscina d’hidromassatge i també s’ha subs-
tituït una part important dels vidres separadors d’aquesta zona 
interior amb l’àrea de solàrium exterior, una intervenció que ha 
suposat una inversió que ha rondat els 20.000 euros.

També en els darrers dies la brigada municipal ha dut a terme tas-
ques per arranjar la coberta del cementiri municipal, amb un cost 
d’uns 11.000 euros, a més de condicionar i repintar l’espai amb 
motiu de la festivitat de Tots Sants.
I una altra de les actuacions destacades en el manteniment i ade-
quació dels equipaments municipals ha estat la millora de la xarxa 
elèctrica i la calefacció de la Casa dels Avis, per un valor d’una 
mica més de 33.000 euros.
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El Servei de Mobilitat i la Policia Local han posat en marxa al mes 
d’octubre una campanya destinada a acabar amb els estaciona-
ments de vehicles a les parades del bus urbà. Aquesta pràctica 
incívica provoca que l’autobús no pugui apropar-se a les voreres 
i hagi de parar al mig del carrer, obstaculitzant la circulació, i que 
les persones que volen pujar a l’autobús hagin de passar entre els 
vehicles, amb la inseguretat que comporta.
La Policia procurarà, per una banda, corregir les infraccions de-
tectades per les patrulles uniformades que circulen amb el vehicle 
patrulla. I d’altra banda un agent de la policia local puja a l’autobús 
i quan aquest arriba a la parada corregeix totes les infraccions que 
fan els vehicles que es troben estacionats a la parada. Aquesta 

acció es realitza en diferents dies i horaris.

  

Les obres del Centre Cultural de la plaça 
Nova avancen i aquestes darreres setma-
nes s’està intensificant l’actuació a la zona 
posterior de l’edifici, que dóna al carrer Pau 
Claris, on s’hi ubicarà la sala gran de lectu-
ra i el futur arxiu municipal. Durant els pro-
pers mesos s’ha d’enllestir la construcció 
de la nova biblioteca municipal, que ocu-
parà la part principal de l’edifici. Durant el 
primer semestre de 2017 s’haurà de con-
dicionar i equipar l’espai amb tot el mobili-
ari i serveis, i la previsió és que la propera 
tardor obri les seves portes a la ciutadania.

  

Campanya contra els estacionaments 
de vehicles a les parades d’autobÚs

El Servei de Mobilitat i la Policia Local han posat en mar-
xa al mes d’octubre una campanya destinada a acabar 
amb els estacionaments de vehicles a les parades del 
bus urbà. Aquesta pràctica incívica provoca que l’auto-
bús no pugui apropar-se a les voreres i hagi de parar al 
mig del carrer, obstaculitzant la circulació, i que les per-
sones que volen pujar a l’autobús hagin de passar entre 
els vehicles, amb la inseguretat que comporta.
La Policia procurarà, per una banda, corregir les infrac-
cions detectades per les patrulles uniformades que cir-
culen amb el vehicle patrulla. I d’altra banda un agent 
de la policia local puja a l’autobús i quan aquest arriba 
a la parada corregeix totes les infraccions que fan els 
vehicles que es troben estacionats a la parada. Aquesta 
acció es realitza en diferents dies i horaris.
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Congelació dels impostos 
i les ordenances fiscals 
per quart any consecutiu
El govern de l’Ajuntament de Sant Sadurní va aconseguir el suport 
majoritari en la proposta d’ordenances fiscals i preus públics per 
al 2017 presentada en el ple municipal d’octubre. El regidor d’Hi-
senda, Josep Maria Ribas, va destacar el compromís de contenció, 
atenent a l’IPC català, per tal de mantenir congelats els principals 
impostos i preus públics per quart any consecutiu i que més inci-
deixen en les butxaques de les famílies. Les modificacions respo-
nen principalment a petits ajustos en la redacció de l’ordenança 
i l’arrodoniment i adequació d’alguns preus, com en el servei de 
la piscina, expedició de documents o la publicitat en mitjans de 
comunicació municipals, entre d’altres. S’ha creat també una nova 
ordenança per regular els pisos buits del municipi o per establir 
preus públics per a activitats o espectacles de pagament, a petició 
de la regidoria de Cultura. Ribas també va manifestar el seu agra-
ïment per les propostes dels grups de l’oposició, algunes de les 
quals incorporades a les properes ordenances, com la bonificació 
del 100% per als veïns i veïnes del municipi en l’entrada al Centre 
d’Interpretació del Cava

El PP va posicionar-se amb l’abstenció en no aconseguir arrencar 
el compromís de bonificar completament la taxa de taules i cadires 
per aquells negocis de restauració que adeqüin les seves terras-
ses a una certa estètica. També va demanar ser més selectiu en 
determinats impostos. En relació a l’ordenança de terrasses la pro-
posta aprovada pel ple ha introduït una bonificació del 50% per 
aquells negocis que utilitzin mobiliari sense marques comercials 
més enllà de la del propi establiment.

ICV va votar en contra lamentant que encara no s’hagi iniciat un 
treball per introduir una tarifació social i bonificacions progressives 
segons la renda i criteris ecològics. També la CUP s’hi va referir a 

aquest aspecte per justificar el seu vot contrari, a més de reclamar 
l’augment de l’IBI i de l’Impost sobre activitats econòmiques per a 
les grans empreses i entitats financeres, que permetria augmentar 
els ingressos i per tant dotar a l’Ajuntament de major capacitat 
per afrontar projectes; sí va valorar positivament l’acceptació de la 
seva proposta de gratuïtat en l’entrada del CIC Fassina.

Des del PSC també es va aplaudir que la proposta d’ordenances 
reculli peticions del grup pel que fa a la simplificació del redactat 
de certes ordenances o l’aposta pel turisme. Va demanar més 
treball al govern per concretar una taxa de tinença d’armes o per 
desenvolupar l’ordenança en relació a la taxa sobre pisos buits, 
entre d’altres, i junt amb el PP van optar també per l’abstenció.

El grup de Convergència va posar l’accent en què els canvis respo-
nien en general a qüestions molt tècniques i va destacar el treball 
en ordenances com la que regula les terrasses, la taxa sobre els 
pisos buits o la futura ordenança per a regular espais per autoca-
ravanes.

A partir del 2017 l’entrada al Centre 
d’interpretació del Cava serà gratuïta 
per als veïns i veïnes del municipi, 
simplement mostrant el seu DNI
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Cavatast amb bones sensacions
La 20a edició del Cavatast, la mostra de caves més gran de 
Catalunya, va tancar amb unes xifres notables i molt bo-
nes sensacions. Durant tres dies, Sant Sadurní es va obrir 
a milers de visitants demostrant, un cop més, per què és la 
capital del Cava. 

Una cinquantena d’elaboradors de cava i empreses de restauració 
i gastronomia van participar en una fira que de nou va omplir els 
carrers del centre de la vila.
 

Èxit de participació als tastos i maridatges
El Centre d’Interpretació del Cava s’ha erigit com el centre neuràl-
gic d’activitats de la Fira. Més de 500 persones van exhaurir les 
places dels diversos tastos i maridatges organitzats per les bode-
gues participants. A més, el CIC Fassina ha acollit per primer cop 
la botiga a la recepció, que ha comptat amb una bona afluència de 
públic durant el cap de setmana i moltes vendes.

A més dels tastos, els visitants han pogut gaudir d’altres activitats 
adreçades a tots els públics, com visites guiades al CIC Fassina i a 
d’altres punts d’interès del municipi, com el campanar de l’església.
 

Premi a l’originalitat
Per primer any s’organitzava el concurs de decoració dels estands 
de caves. El jurat, format per representants de l’Ajuntament, la 
Confraria del Cava i SOM Sant Sadurní, va triar com a guanyador 
l’estand de Sumarroca.
Maria Casanovas i Pere Ventura van quedar en segona i tercera 
posició respectivament. El jurat va valorar aspectes com l’origina-
litat, la il·luminació i la dificultat tècnica, i encoratja tots els expo-
sitors a innovar de cara a la propera edició.
 
 

El Cavatast, en xifres
Pel que fa a les novetats d’aquesta edició, un 97% del públic va 
valorar molt positivament el canvi d’ubicació de la Fira, que va 
tornar a situar-se al tram central de la Rambla de la Generalitat 
després de cinc edicions, per tal d’augmentar l’espai de pas i fer 
la visita a la mostra més amable.
 

Més de la meitat dels visitants provenien de la demarcació de 
Barcelona, amb un increment del 2% respecte l’any passat, segui-
dament dels visitants de Sant Sadurní i de l’Alt Penedès.
 
La valoració global que fa el públic enquestat del Cavatast és 
d’una puntuació de 8’5 sobre 10, nota que anima els responsa-
bles a seguir treballant molt dur de cara la propera edició.
 

Nova copa
L’edició 2016 del Cavatast també es presentava amb nova copa, 
apostant per un model tècnic per tal de reforçar i millorar l’experi-
ència del tast. Aquest canvi incorporava també un nou sistema 
de gestió dels tiquets i dels tastos, amb la possibilitat de llogar 
la copa o bé adquirir-la al preu de 5 euros, independentment del 
tiquet de degustació. 

Carles Puigdemont i Ada Parellada
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont i la cuinera Ada 
Parella, Creu de Sant Jordi 2016 per la seva trajectòria profes-
sional, van ser els dos noms propis destacats de la inauguració 
d’aquesta 20a edició del Cavatast. El president Puigdemont va re-
bre una afectuosa rebuda per part dels visitants que ja van omplir 
la mostra en la primera jornada de la fira.

 CASA DE LA VILA Novembre 2016              
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Al llarg del cap de setmana també van visitar Sant 
Sadurní cares molt conegudes de l’àmbit de la políti-
ca com els consellers Jordi Baiget i Meritxell Borràs, 
a més de Marta Rovira, diputada per ERC, o el primer 
secretari del PSC, Miquel Iceta, entre d’altres. També 
l’actor Roger Coma i la nedadora de sincronitzada, 
Gemma Mengual, nous ambaixadors del cava, van 
ser altres noms destacats d’aquest Cavatast i del tret 
de sortida de la Setmana del Cava.

Setmana del Cava
La 35a Setmana del Cava va començar amb un es-
pectacular mapping sobre la façana de l’Ajuntament, 
a càrrec dels Comediants i que va comptar amb la 
participació de la jove actriu Aina Agustí, a més de 
la veu del seu besavi Josep Casanovas i de col·labo-
radors de Ràdio Sant Sadurní. 
En aquest acte celebrat a la plaça de l’Ajuntament 
també hi van participar els balls populars de Sant 
Sadurní, de la mà dels bastoners i del ball de gita-
nes, a més dels pagesos i els 7 savis de Grècia, en 
representació de la Festa de la Fil·loxera.
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L’Agrupament Escolta El Cau va tenir una presència 
destacada en aquestes Fires i Festes, amb una expo-
sició commemorativa del seu 25è aniversari al Casal 
d’Entitats, i un mural a la plaça de l’Església que va 
comptar amb la participació de l’il·lustrador Joan Turu.

La Festa de la Fil.loxera va organitzar una multi-
tudinària foto de família amb motiu del seu 35è 
aniversari.

La Coral Sant Sadurní va omplir el celler de la Fassina de Can Guineu 
amb el seu concert “Retrobem les nostres arrels”.

El conseller d’Interior, Jordi Jané, la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa 
o el diputat Gabriel Rufian van ser alguns dels convidats destacats a la Festa 
de la Fil.loxera. Van visitar també Cal Ritu, punt d’inici de la festa.

La jove família dels balls populars de Sant Sadurní creix any rere any.

Fires i Festes 2016
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Un any més les puntaires van ser fidels a la seva cita a les Fires i 
van convocar una trobada al carrer Raval que a partir de la propera 
edició serà batejada com a Trobada Rosa Llopart, en honor a la 
impulsora de l’entitat.

El pintor sadurninenc Francesc Guilera, va ser l’encarregat 
de pronunciar el pregó d’aquestes Fires i Festes.

La Festa de la Fil·loxera i els Diables Se M’n Refum van tornar a oferir espectaculars 
imatges amb el foc com a protagonista.

El concert de Pop per Xics del carrer Raval va ser un dels especta-
cles familiars més destacats d’aquestes Fires.

La jove família dels balls populars de Sant Sadurní creix any rere any.

www.flickr.com/santsadurniwww.youtube.com/ajsantsadurni
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Miquel Bargalló: “Si estàs al dia i ets 
competitiu, el comerç tradicional pot 
tenir molta força”
Es tracta d’un dels establi-
ments de prestigi i referència 
a Sant Sadurní i gran exemple 
del comerç local de la vila. Fa 
poques setmanes, acompa-
nyat de clients i amics, cele-
brava el seu 120è aniversari, 
una efemèride que no s’entén 
sense la constància, l’esforç i 
la passió d’una família que 
continua al capdavant del ne-
goci des que el 1896 el besa-
vi Miqueló es decidís a deixar 
el camp per obrir una botiga 
al centre del poble. Miquel 
Bargalló, quart de la nissaga, 
és des de fa uns anys al cap-
davant de Cal Miqueló

Com sorgeix la iniciativa de 
prendre les regnes del nego-
ci familiar?
Arran la jubilació del meu pare 
vaig trobar-me amb l’oportuni-
tat de posar-me al capdavant 
del negoci, que era un món que 
m’interessava i agradava, però 
en el que, probablement, no 
m’havia plantejat treballar. Tot 
i començar Enginyeria Agròno-
ma, la botiga era una cosa que 
en el fons em bullia i alhora vivia 
intensament, i en algun moment 
sí que pensava que, potser, po-
dria ser una possibilitat de futur.

Què recordes de la botiga 
quan eres petit, com era, 
com vivies el dia a dia?
Guardo molts bons records: tar-
des a l’obrador a veure a l’avi, 

que preparava botifarres i et 
demanava ajudar-lo a lligar-ne 
alguna; pessigar una mica de 
carn picada d’aquí i d’allà; pas-
sar hores assegut al pedrisset 
del carrer per parlar i interactuar 
amb la clientela un cop tenies 
els deures fets... A diferència 
d’avui, abans a la botiga no-
més hi treballaven el meu pare 
i la mare, tot i que el meu avi 
també ajudava a l’obrador i tinc 
algun record de la meva àvia, 
cosa que feia que el negoci tin-
gués un ambient completament 
familiar. A més, la botiga era 
l’entrada d’accés a casa i com 
tant a l’anar com al tornar d’es-
cola havia de creuar-la, ja tenia 
contacte directe amb el ritme 
del comerç, que era molt més 
calmat que actualment. Quan ja 
vaig ser més gran, recordo aju-
dar de tant en tant tallant can-
salada o dins de l’obrador, tot 
i que des de casa mai em van 
obligar a treballar en el negoci 
directament.

Ets la quarta generació de 
la família. Imagino que sents 
una mescla d’orgull i de res-
ponsabilitat per estar al cap-
davant del negoci.
Sí, es sent exactament això. A 
banda d’un humil orgull, la bo-
tiga em transmet una mena de 
força interior que teixeix un lli-
gam inexplicable amb els meus 
avantpassats i la meva família, 
que duem 120 anys treballant 

en aquest món. En aquest sen-
tit, m’ajuda a seguir endavant 
amb el negoci i és el motor 
del meu dia a dia. D’altra ban-
da, també és veritat que sents 
una mena de responsabilitat: en 
primer lloc, per la feina que han 
fet darrere teu i per l’altra per 
les dependentes i empleats que 
treballen a la botiga, que han 
convertit aquesta feina en la 
seva font d’ingressos.

 L’arrel  del NOSTRE 
producte continua essent 

la mateixa: el porc i el 
menjar al voltant d’una 
xarcuteria amb moltes 
elaboracions pròpies, 

però tenint en compte que 
els formats de consum 

i les pautes i models 
socials han canviat.

En quins aspectes del negoci 
t’has centrat més als darrers 
anys o has intentat posar una 
mica el teu segell?
Ens hem centrat en estar al dia. 
Avui, més que productes inten-
tem oferir solucions. El ritme de 
vida ha canviat molt, i els clients 
busquen la solució del dinar 
d’avui, del sopar de demà, el 
menú del cap de setmana... En 
aquest sentit, hem afegit molts 
productes nous, coses que no 
s’estaven elaborant a la botiga 
i que formaven part del món de 

la xarcuteria moderna com ara 
plats precuinats, diferents me-
nes de bulls i botifarres o més 
varietats d’hamburguesa. Tam-
bé comptem amb una línia de 
productes singulars amb segell 
propi: la xarcuteria al cava, que 
ens ajuda a mantenir una senyal 
d’identitat en la indústria, és 
un valor afegit diferencial a la 
qualitat i varietat que intentem 
oferir. D’altra banda, sempre 
hem provat d’estar al dia a ni-
vell d’imatge i servei, procurant 
que la botiga adquirís un aspec-
te adequat al segle XXI, a més 
d’assegurar una resposta de 
servei clara i ràpida i una aten-
ció al client òptima.

Com han afectat les innovaci-
ons tecnològiques en els pro-
cessos de feina?
La majoria d’aparells que fem 
servir són la versió actual i elèc-
trica d’una eina manual
que fa 30 o 40 anys ja existia, 
principalment perquè la base de 
la nostra feina continua essent 
molt artesanal i tradicional. Tot 
i així, en els darrers 15 anys 
hem anat incorporant noves 
tècniques i innovacions que ens 
han permès canvis importants 
en termes de servei i gestió, 
com ara l’envasat al buit o les 
balances electròniques inter-
connectades a un terminal. D’al-
tra banda, també hem aplicat la 
tecnologia a processos de con-
servació, intentant aplicar totes 
les avantatges que ens ofereix a 
tècniques de preparació o coc-
ció dels aliments, per exemple.

120 anys de Cal Miqueló
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Com veus la venda on-line i 
per Internet que tant s’està 
consolidant i com aplicar-ho 
a negocis i productes d’ali-
mentació com el vostre?
Entenc la venda per Internet 
com a un servei afegit, però 
segurament no acabo de con-
cebre la idea com a model de 
negoci únic en el món de la xar-
cuteria, a menys que et dediquis 
a la venda per Internet exclusi-
vament. El nostre model de ne-
goci està  clarament orientat al 
consumidor local i de la rodalia 
interessat en la gran oferta co-
mercial de Sant Sadurní, i en el 
nostre cas Internet és un canal 
afegit, però no una única via de 
venda. Tenim la nostra marca a 
la xarxa i darrerament hem afe-
git la possibilitat de passar co-
mandes directament a la botiga 
a través de la web o el  correu 
electrònic, que actualment són 
eines bàsiques normalitzades 
per a tothom.

De quina manera ha evoluci-
onat el mercat en els últims 
anys?
Actualment les necessitats a sa-
tisfer són molt més diverses, a 
diferència de fa 20 o 30 anys. El 
ritme de vida és diferent, i l’oferta 
ha d’adaptar-s’hi. L’arrel del pro-
ducte continua essent la mateixa: 
el porc i el menjar al voltant d’una 
xarcuteria amb moltes elabo-
racions pròpies, però tenint en 
compte que els formats de con-
sum i les pautes i models socials 
han canviat.

Creus que es fan prou acci-
ons per protegir el comerç 
tradicional davant la gran su-
perfície?
Encara que sí que és veritat que 

es podrien fer més coses pel 
comerç tradicional, crec que el 
primer que ha de fer algú amb 
un punt de venta de producte 
tradicional és protegir-se. Si es-
tàs al dia i ets competitiu, pots 
lluitar contra les grans superfíci-
es i entrar en el mateix mercat. 
És evident que afecten, però és 
una qüestió habitual en el món 
actual en termes de serveis i 
compra. D’altra banda, també és 
necessari que existeixin una sè-
rie de limitacions per a les grans 
superfícies, perquè la capacitat 
de reacció d’un negoci petit 
envers un de gran és diferent, 
però també cal tenir en compte 
que el comerç tradicional pot 
tenir molta força. Es requereixen 
unes regles del joc ben marca-
des amb espai i oportunitats per 
a tothom: és vital una certa pro-
tecció però també és important 
conviure i ser competitiu.

Heu estat guardonats amb el 
Premi a la Tradició Comercial 
de la Generalitat de Catalunya 
i també compteu amb l’acre-
ditació d’Empresa Artesana 
Alimentària, són, doncs, la 
qualitat i l’artesania el que 
distingeix Cal Miqueló?
Sens dubte. Treballem des dels 
valors de l’artesania i la qua-
litat: és una cosa intrínseca en 
el nostre negoci. Alhora, també 
intentem funcionar a partir de la 
innovació de producte i de ser-
vei, ja que per nosaltres és molt 
important estar al dia.

Quina creus que és la clau 
per seguir després de 120 
anys en un negoci com el 
vostre?
El truc està en no pensar-hi i 
viure el dia a dia una feina que 

gaudeixes i que creus que val la 
pena. Et proposes fer-ho el mi-
llor possible, i d’aquesta manera 
gairebé sense adonar-nos- en 
hem complert 120 anys. No et 
marques una fita, intentes estar 
al peu del canó cada dia.

Cal Miqueló és una finestra 
des de la que palpeu i heu 
vist segurament l’evolució 
de la vila, esteu al centre del 
poble. Sou un bon termòme-
tre de com ha anat avançant 
Sant Sadurní, no?
Probablement sí. Des de l’habili-
tació del carrer de la botiga per 
a vianants, l’afluència de gent és 
molt diferent a quan també podi-
en transitar-hi cotxes, per exem-
ple. D’altra banda, la creació del 
Centre d’Interpretació del Cava 
i de l’Espai Xocolata al mateix 
costat del negoci ha estat molt 
important, a part de comptar 
amb l’Oficina de Turisme a prop.

Teniu clientela molt fidel 
però en aquests darrers anys 
suposo que també us  tro-
beu amb aquest visitant de 
caps de setmana, al voltant 
de l’enoturisme, o  que visita 
l’Espai Xocolata i que també 
té referències vostres, com 
és tot plegat?
En els últims anys hem experi-
mentat un cert canvi en el mo-
del de client, sobretot  extern, 
tot i que la base de la nostra 
clientela és gent del poble amb 
compra recurrent,  habitual i fixa 
a nivell setmanal, generalment. 
Amb la creació de l’Espai Xo-
colata i el  Centre d’Interpreta-
ció del Cava, s’ha creat un flux 
de clients que, després de fer 
una ullada, visita la botiga per 
a comprar producte tradicional. 

És un percentatge petit, però 
també és molt important.
120 anys i quatre generaci-
ons. Has pensat ja en el dia 
que hagis de fer el relleu i 
que la família pugui continu-
ar al capdavant del negoci?
No, encara no hi penso. Tinc 42 
anys i crec que ara mateix no és 
moment de pensar-hi. Quan els 
que vinguin al darrere tinguin 
una edat adequada com per a 
plantejar-s’ho, en parlarem.

Què és el que més t’agrada 
de la vila i quines coses vol-
dries que milloressin?
El que més m’agrada de Sant 
Sadurní és el sentiment que te-
nim els convilatans de ser d’on 
som. Vivim en un lloc amb mol-
tes singularitats especials: tenim 
un producte estrella, el cava; un 
paisatge de vinya meravellós i 
unes festes que aporten molta 
vida a la vila. Tot i que en oca-
sions Sant Sadurní no tingui 
l’ambient que podria tenir una 
ciutat i la nostra oferta lúdica 
sigui petita i limitada, també te-
nim moltes coses per a fer, rela-
cionades amb el món del cava, 
per exemple. Comptem amb un 
comerç local prou potent amb 
gent que ho fa molt bé, encara 
que l’oferta podria ampliar-se 
per tal de poder atraure a més 
gent al poble.

Què és el que més t’agrada 
menjar de Cal Miqueló?
Jo sóc un enamorat del pernil, 
de fet en menjo gairebé cada 
dia: si no és per esmorzar, per 
berenar o sopar. I des de sem-
pre també m’han agradat molt 
les botifarres.

Sara Farré
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Enguany es commemora el desè aniversari dels Tabalots, hereus dels 
primers timbals que ja des de la dècada dels anys 80 van començar a 
acompanyar els Diables Se M’n Refum i la Festa de la Fil.loxera.
 
A mida que aquestes entitats van consolidar-se com a grup de festa 
local i popular també ho va fer el grup de timbals, que finalment el 
maig del 2006 va decidir constituir-se com a associació independent.
 

No som professionals, venim a passar-nos-ho bé, 
a aprendre i millorar i això es nota. A més de les 

festes, participem a aniversaris, casaments, 
concursos i allà on ens conviden

Poc a poc l’entitat va anar adquirint major responsabilitat i constància 
en els seus assajos i la preparació de ritmes nous. D’aquells primers 
timbalers que van posar en marxa l’associació Tabalots, l’entitat s’ha 
renovat pràcticament al complet. L’actual president Toni Rovira o la 
Marta González, membre també de la Junta, són els membres més 
veterans i fa vuit anys que toquen el timbal.  L’any passat, fruit del 
pas del temps i de la voluntat d’un sector per renovar i ampliar els 
objectius dels Tabalots, l’associació va viure una profunda renovació 
que s’ha compensat amb l’entrada d’un bon grapat de joves de la vila. 
El boca-orella i el bon ambient intern de l’entitat han estat claus per 
afrontar amb garanties aquest relleu.
Hi va haver un canvi intern molt important perquè ens havíem estancat 
una mica amb els ritmes de foc. Ha entrat gent jove molt potent que 
ens està ajudant moltíssim a avançar i evolucionar, més enllà dels actes 
de foc, fent ritmes més festius i nous estils. Assenyala el Toni amb 
Toni Rovira, president Tabalots. Els qui venim ho fem principalment per 
passar-nos-ho bé, reunint-nos i tocant. Però hem adquirit major com-
promís, apunta la Sandra.
 
Tot i que els actes principals dels Tabalots se centraven en les Fires 
i Festes i el correfoc dels diables per Festa Major, han assentat un 
calendari d’actuacions que es prolonga durant tot l’any. El grup de 
percussió participa també acompanyant els Diables o la Festa de la 
Fil.loxera en actes fora de Sant Sadurní. I han ampliat el seu camp 
d’actuació a activitats socials de celebració i col.laborant amb d’altres 
esdeveniments organitzats per l’Ajuntament o altres entitats, com la 

commemoració de títols del Noia Freixenet, la  rebuda de la Flama 
del Canigó, per Sant Joan, la Setmana de la Dona,  o la Fira d’Entitats, 
entre altres.
Des de fa nou anys l’entitat organitza el Correbars, un acte festiu que 
s’inclou també a la programació de Fires i que convida als participants 
i famílies que hi assisteixen a una cercavila molt festiva fent parada a 
diversos locals i espais durant el recorregut. 
“És un acte propi que vam arrencar amb la intenció de donar-nos a 
conèixer i que ha anat evolucionant amb les darreres edicions conver-
tint-se també en un carnaval alternatiu. Va més enllà d’anar a prendre 
una cervesa o una copa de bar en bar”, afirma la Marta González.

Evolució i compromís
El grup ronda actualment els 26 membres, tot i que disposa de 
més de 40 timbals, caixes i altres instruments de percussió que 
permeten encara ampliar més la família dels Tabalots. Assagen tots 
els divendres al Casal d’Entitats, de 2/4 de 9 a 10 del vespre, i els 
dijous es fa una sessió opcional , adreçada especialment als nous 
timbalers per tal de reforçar els ritmes i les peces musicals.
 
L’aposta pel compromís i per consolidar la base musical de la 
formació ha permès als Tabalots fer un salt endavant en el seu 
nivell. Així, el passat mes d’abril, en la seva primera participació, 
van aconseguir endur-se el primer premi del jurat i del públic en el 
concurs de percussió Percufoc de Sant Cugat del Vallès.
 
“No som professionals, venim a passar-nos-ho bé, a aprendre i mi-
llorar i això es nota. A més de les festes, participem a aniversaris, 
casaments, concursos i allà on ens conviden” sentencia la Carme Gil, 
qui recorda que no dubten en acompanyar els Diables o la Festa de 
la Fil.loxera en sortides, com al Vendrell, a Puigcerdà o a Lakuntza, a 
Navarra.10 anys donant-li al timbal i que siguin moltíssims més.

10 anys dOnant-li al tabal
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El civisme és cosa de tots i totes 
Els serveis de Medi Ambient i Acció Social de l’Ajuntament de 
Sant Sadurní d’Anoia han renovat el seu compromís per treballar 
conjuntament, en aquesta ocasió contractant un nou agent pel 
civisme que ha començat a fer tasques de sensibilització des 
d’aquest mes d’agost. 
Vist el bon resultat de la col·laboració entre els serveis amb el 
projecte del Riu Inclusiu s’ha optat per la contractació, per mitjà 
d’un pla d’ocupació, d’aquest agent que s’ocuparà de fer tasques 
de sensibilització en temes de civisme i manteniment de la via 
pública, sobretot en la problemàtica dels excrements de gossos 
al carrer. L’agent ha dut a terme inicialment sobretot tasques 
informatives, però també s’ha ocupat o directament ha recollit 
dades per fer una estadística dels llocs on s’ha de posar l’èmfasi 
per millorar la col·laboració ciutadana en el manteniment de la via 
pública a carrers, places i parcs del municipi.

Més recursos per al projete Riu Inclusiu
L’Ajuntament també ha renovat 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 ha fet 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. 
A més de la millora dels espais verds, la iniciativa ha impulsat 
nous projectes com aquest vinculat al civisme i properament un 
projecte relacionat amb la pobresa energètica.
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 centrat 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 NouSet, compta amb la 
supervisió dels 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 
urbanístics, així com a la col·locació de senyalèctica, entre d’altres. 
Les setmanes de treball es combinen amb mòduls formatius i de 
millora de les habilitats i aptituds dels participants.
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Mapa de les caques de gos a 
Sant Sadurní
Les regidories de Medi Ambient i Salut han elaborat un 
informe amb les dades extretes d’un treball de camp re-
alitzat durant diverses setmanes per l’agent de civisme, 
per tal de detectar les zones del municipi més afectades 
per l’incivisme d’alguns propietaris de gossos. Així, s’han 
identitificat els carrers i espais més afectats per les de-
posicions de gos i que donen com a resultat el mapa que 
veieu a la imatge i que identifica les zones més crítiques.

Una de les primeres conclusions és que el problema està 
molt consolidat i s’estén al voltant del nucli urbà. Carrers 
poc il·luminats i amb poca densitat de població, barris 
residencials, així com els espais verds o parcel·les sense 
urbanitzar són les zones més castigades per l’incivisme 
dels propietaris de gossos.

Així mateix, aquesta tasca de prospecció de l’agent de 
civisme també ha permès recollir dades en relació a les 
faltes o altres accions incíviques que protagonitzen al-
guns propietaris al carrer. La situació més habitual, amb 
més d’un 70% dels casos d’incivisme, és no portar el gos 
lligat, i en un 23% dels casos, el propietari no ha recollit 
la deposició del seu gos malgrat la presència i adverti-
ment de l’agent.
L’Ajuntament té censats més de 750 gossos al municipi. 
Properament es té previst endegar una campanya de to-
lerància zero davant les caques de gos al carrer que anirà 
acompanyada d’una intensa i decisiva acció de control i 
sanció d’aquelles actituds incíviques.

71,79%

Gos sense lligar

Gos defeca i no es 
recull

Gos sense lligar i 
defecant

Gos potencialment 
perillós i sense lligar

15,38%7,69%
5,13%

TIPUS D’INTERVENCIÓ

Àrees més afectades per les deposicions de gossos
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A mitjans d’octubre propietaris, gossos i amants dels 
animals es van reunir un any més al Parc de la Rambla 
per celebrar la 5a edició de la Festa del Gos de Sant 
Sadurní d’Anoia.
Una classe popular sobre problemes de conducta a 
càrrec d’Intercanis; taller d’habilitats canines per Hiro 
Border Collie; demostració i construcció d’habilitats ca-
nines amb participants del públic, a càrrec d’Adriana 
Rivilla. Demostració popular d’habilitats canines; i ex-
plicacions a càrrec de les protectores d’animals i casos 
de gossos acollits.
Finalment, 40 participants van protagonitzar la ja tradi-
cional desfilada canina, on va guanyar el premi al gos 
més simpàtic Miniac, de raça Yorkshire toy, de Montse 
Rodríguez; el premi al més guapo va ser per Nanuck, el 
cocker de Mónica Diéguez; i el més ben educat va ser 
Leo, un golden retriever de Sunsi Vilomara.
El concurs d’instagram, twitter i facebook pel civisme 
amb el lema #jotamberecullolacacadelmeugos el van 
guanyar les germanes Maria i Luz, amb la foto del seu 
gos Shiva, i van endur-se 100 euros per gastar en una 
botiga d’animals.

Els partipants també van poder visitar la fira, on hi havia 
com a expositors la colonia de Tika; SOS Doberman; 
ADAP; la botiga del Xavi; Boulevard pets i Animalets.

5a edició de la Festa del Gos

16

EP
O

RT
S

L’Esport sadurninenc 
se’n va de festa
El dimecres 21 de desembre 
a les 19:30 hores 3a edició 
de la Festa de l’Esport Sadur-
ninenc al pavelló de l’Ateneu.

La regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament de Sant Sadurní, amb el 
suport de la regidoria de Co-
municació, organitzen una nova 
edició de la Festa de l’Esport 
Sadurninenc, vetllada que premia 
i reconeix els èxits i mèrits dels 
esportistes, entitats i persones 
vinculades al món de l’esport de 
la capital del cava i que se cele-
brarà el dimecres 21 de desem-
bre, a les 19:30 hores, al pavelló 
de l’Ateneu.

Enguany tornarà a ser una cita 
molt especial, tant per a infants 
i joves esportistes que, després 
d’un intens any d’entrenaments 
i competicions se senten grans 
protagonistes, com per als es-
portistes séniors i professionals 
que obtenen un merescut home-
natge i aplaudiment dels seus 
veïns i veïnes. 

El 2016 es presenta amb resul-
tats molt positius per als nostres, 
com el títol de campió d’Espa-
nya de Velocitat en la categoria 
Superstock 1000 de Javi Del 
Amor, el títol de campiona del 
món d’hoquei patins de la Berta 
Tarrida, a banda d’altres jugadors 
d’hoquei que han aixecat títols, 
un any més, amb els seus equips, 
com Marc Gual o Pedro Gil.

millors de l’any
Enguany s’introdueixen alguns 
petits canvis en el repartiment 
de premis i diplomes. Es reco-
neixeran els millors resultats 
i èxits a títol individual i per 
equips en cadascuna de les 
disciplines esportives, i també 
s’atorgaran trofeus especials 
per a aquelles fites esportives 
més rellevants o a persones 
destacades. Per últim, hi haurà 
els Premis a l’esportista i l’equip 
de l’any, i que seran el resultat 
d’una votació popular.

Sorteig solidari
La 3a Festa de l’Esport tin-
drà de ben segur un suculent 
al·licient per als assistents. 
Amb la col·laboració desin-
teressada dels esportistes i 
entitats de Sant Sadurní, es 
recolliran diversos articles i 
material esportiu que al final 
de l’acte se sortejaran entre 
tots els qui hagin adquirit a 
l’entrada del pavelló una but-
lleta solidària. Tot el que es 

recapti en aquesta festa es 
donarà a l’entitat local Tots 
Som Un, Associació de Lleu-
re i Esports de Famílies amb 
fills amb Diversitat Funcional 
i Trantstorn del Desenvolupa-
ment
A banda dels premis i trofeus, 
durant aquesta festa també 
hi haurà diverses actuacions 
musicals a càrrec dels gimna-
sos i, escoles de dansa i el 
club de gimnàstica rítmica del 
municipi.
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Es reforça el servei de bus 
fins a Barcelona
Des d’aquest mes de setembre 
s’ha reforçat el servei de bus 
interurbà, tant els dies feiners 
com els festius, mitjançant la 
Línia exprés Barcelona-Sant 
Sadurní d’Anoia. 

Els dies feiners s’ofereixen tres no-
ves connexions diàries entre Sant 
Sadurní i Barcelona i  dues noves 
connexions entre Barcelona i Sant 
Sadurní, directes i mantenint el 
recorregut actual. Així es passarà 
d’11 a 14 viatges diaris cap a Bar-
celona i de 13 a 15 viatges diaris 
de Barcelona a Sant Sadurní, fet 
que permetrà descongestionar el 
servei en algunes franges horàri-
es. L’increment també incideix en 
alguns dels busos que continuen el 
seu servei amb destí a La Llacuna.

L’alcaldessa de Sant Sadurní, Maria 
Rosell, i el regidor de Via Pública, 
Medi Ambient i Mobilitat, Toni Sis-
ternas, van rebre a principis d’agost 
la Cap del servei de coordinació i 
gestió del transport per carrete-
ra de la Generalitat, Lara Medina, 
acompanyada de Jordi Follia, cap 
del Servei Territorial de Transports 
de Barcelona; Jordi Mallol, tècnic 
dels Serveis Territorials de Trans-
ports de Barcelona i d’Oriol Hen-
ríque, tècnic del Servei de Coor-
dinació i Gestió del Transport per 
Carretera, per parlar del nou servei 
i d’altres qüestions relacionades 
amb la mobilitat per carretera.

L’Ajuntament havia sol·licitat en 
diverses ocasions l’increment del 
servei d’autobús entre Sant Sadur-
ní i Barcelona, atesa la demanda de 
la ciutadania. Actualment hi ha una 
línia de transport regular per car-
retera que dóna servei al corredor 
Barcelona-Sant Sadurní-La Llacuna 
amb diferent oferta segons la des-
tinació. La demanda el 2015 de la 
línia va ser de 172.000 viatgers.

D’altra banda, l’Ajuntament també 
treballa amb la Generalitat per 
incrementar i reforçar el servei de 
bus entre Sant Sadurní i Vilafranca 
i cap als municipis de la zona 
Penedès Nord.

Xarxa de bus d’altes 
prestacions
Exprés.cat és la xarxa de bus d’al-
tes prestacions de la Generalitat de 
Catalunya, que es caracteritza per 
incrementar la freqüència de pas 
i la rapidesa del servei (prioritza-
cions semafòriques, carril bus...), 
per ser accessible al 100%, millo-
rar les parades i la informació en 
temps real a les mateixes -a banda 
de disposar de vehicles moderns 
amb wifi i premsa als busos-, i ser 
sostenibles, complementaris a la 
xarxa ferroviària i donar una nova 
imatge al transport públic.

La Generalitat va posar en marxa 
aquest servei per donar resposta  
al gran increment de la demanda 
de serveis de transport interur-
bà, que ha crescut un 57% des 
de 2001 a Catalunya. La xarxa 
Exprés.cat compta amb 40 línies, 
que representen el 40% de la de-
manda, amb ocupacions mitjanes 
de 30 viatgers per expedició. La 
Generalitat destinarà una aportació 
de gairebé 120.000 euros anuals 
pel nou servei exprés a tot territori.
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Acompanyant la gent gran

Actualització del plànol de rutes
      saludables i camins
      de la capital del cava

Acompanya’m és un programa impulsat per la regidoria d’Acció 
Social de l’Ajuntament de Sant Sadurní i consta de tres projectes. 
Tenen com a objectiu principal aconseguir que la gent gran del 
nostre poble gaudeixi d’un envelliment actiu i alhora digne, mit-
jançant un projecte d’atenció integral, en què els principals pro-
tagonistes no només sigui la gent gran, sinó també altres grups 
d’edat que, en el futur, quan arribin a una edat avançada, també 
voldran que se’ls tracti amb respecte i estimació. Va néixer de la 
demanda de la població del barri Vilarnau que, mitjançant el Pla 
de Desenvolupament Comunitari, va traslladar la seva preocupació 
per la qualitat de vida de la gent gran del barri.
 
Els tres programes d’actuació són el Radar, destinat a identificar 
persones majors de 70 anys que viuen soles o parelles de més de 
65 anys que poden patir risc d’exclusió social o aïllament al seu 
propi domicili; Tracta’m bé: campanya per conscienciar i educar a 
la població infantil i jove de la necessitat de respectar els nostres 
avis i àvies de la mateixa manera que voldran que els respectin a 
ells quan siguin grans; Cuidar-me per cuidar: campanya dirigida a 
totes aquelles persones que tenen altres persones al seu càrrec, 
la qual cosa els suposa un desgast físic i psicològic molt important 
en el seu dia a dia.
 
El barri Vilarnau participa com a prova pilot en alguns d’aquests 
programes i, depenent dels resultats, s’ampliarà al municipi com 
el barri Sant Llorenç.
 
L’any 2015 hi havia a Sant Sadurní 1.586 persones majors de 70 
anys, de les quals, 925 són dones i 661 són homes. Un informe 
de salut local elaborat per la Diputació de Barcelona reflectia que 
al 2014, l’índex d’envelliment va ser de 87,9% (per cada 100 
persones de 0 a 14 anys hi havia gairebé 88 persones de 65 o 
més anys), mentre que a la província de Barcelona era de 114,9%.

Les malalties de l’aparell circulatori o respiratori suposen la causa 
d’un alt índex de mortalitat de la gent gran al municipi.
 
A banda de tallers i activitats adreçades a un envelliment actiu i de 
qualitat, també es duen a terme accions que fomentin la relació 
inter-generacional entre avis, nens i /o joves, en celebracions com 
Nadal o Sant Jordi.
 
El programa de detecció de persones grans en risc d’exclusió 
o aïllament va acompanyat d’accions per fomentar el voluntariat 
dins del barri, dotar d’eines i instruments als veïns d’aquestes 
persones i als comerços col·laboradors que detectin aquests 
casos, els quals puguin posar aquests fets en coneixement de 
l’administració.

Hi ha diversos serveis, equipaments i recursos a l’abast de la gent 
gran del municipi com: el Casal municipal de la Gent Gran, la resi-
dència de la Casa dels Avis, l’Esplai La Caixa, el Centre de dia, a 
més de serveis com la plaça de respir de residència – acolliment 
residencial per a estades temporals, facilitant el descans de les 
famílies que atenen gent gran -, el servei de neteja per a aquelles 
persones que, per manca d’autonomia o mobilitat, no es poden 
fer càrrec de la llar; també el SAD (Servei d’Atenció Domiciliària), 
adreçat a persones amb dificultat de desenvolupament o manca 
d’autonomia; la teleassistència, que garanteix la comunicació de la 
persona amb l’exterior per donar una resposta ràpida a les seves 
necessitats; o el servei de menjar a domicili, que atén la necessitat 
dels usuaris a fer els àpats diaris amb la possibilitat de romandre 
a la seva llar i entorn social.
Al llarg de l’any també s’impulsen activitats com la Setmana de 
la Gent Gran, tallers de memòria o tallers inter-generacionals a 
les escoles, totes elles adreçades a l’envelliment actiu i a enaltir i 
reconèixer la nostra gent gran i el seu valor dins la nostra societat.

Les regidories de salut, medi ambient, esports i 
turisme en col·laboració amb els serveis tècnics 
de l’Ajuntament han editat una actualització 
del plànol de les rutes saludables i camins de 
la capital del cava, una sèrie d’itineraris que 
fomenten l’activitat i l’exercici físic com a font 
de salut, a la vegada que promocionen l’entorn 
natural de la vila. La nova publicació, que té 
format de butxaca, recull el conjunt de “Camins 
per la Capital del Cava”, a més de la ruta del 
Camí del Riu, així com els tres circuits inclusius 
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
 
També recull diversos beneficis de l’activitat 
física, a més de consells i informació d’interès, 
com algunes espècies de flora i fauna que 
podem trobar al llarg d’aquests recorreguts.
 
Cadascun dels itineraris va acompanyat d’una 
petita descripció, amb la longitud i nivell de 
dificultat, a més d’un codi QR per descarregar el 
track al dispositiu mòbil.
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Què volen els joves 
de Sant Sadurní?

Tauler d’anuncis a l’Indexjove

El foment d’activitats esportives, 
la millora de l’oferta d’oci i oci 
nocturn, o la millora dels espais, 
principals reivindicacions.
 
Tècnics de l’Oficina del Pla Jove 
de la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Ferrer i Guàrdia han lliu-
rat recentment a l’Ajuntament de 
Sant Sadurní la diagnosi del nou 
Pla Local de Joventut. Es tracta 
de la primera part d’un docu-
ment que ha de servir de guia per 
abordar les polítiques de joventut 
dels propers anys i que, després 
de fer una anàlisi de dades i des-
prés de la reunió celebrada l’estiu 
passat amb una cinquantena de 
joves de la vila, permet ja extreu-
re algunes conclusions i subratllar 
algunes dades.
 
La franja de joves de la vila en-
tre 15 i 29 anys representa el 
15,5% del total de la població, 
xifra lleugerament superior a la 
mitja de la comarca (14,2%) i a 
Catalunya (15%). D’aquesta fran-
ja, el col·lectiu més nombrós és 
el que es troba entre els 25 i 29 
anys, ja que representa el 35,4% 
dels joves de Sant Sadurní.

La proporció de joves que asso-
leixen el graduat a 4rt d’ESO a la 
vila és del 94,5%, set punts per 
sobre que la mitjana a l’Alt Pe-
nedès. La taxa d’atur en la fran-
ja de població entre els 16 i els 
34 anys és del 23,4%, gairebé 
10 punts per sota de la mitjana 
catalana.
 
Per a elaborar la diagnosi, es va 
distribuir una enquesta entre els 
joves assistents a la sessió, per 
recollir opinions i impressions so-
bre la realitat dels joves de la vila.
 
Entre aspectes a millorar, més del 
50% de les persones enquesta-
des va assenyalar les beques i les 
ajudes a la formació, i prop d’un 
30% va indicar els espais d’estu-
di, la informació i assessorament, 
així com l’aprofitament dels equi-
paments en horaris no lectius. 
Gairebé la totalitat de les perso-
nes enquestades residia a la llar 
familiar, però a la vegada un 54% 
va afirmar que no es quedaria a 
viure a la vila quan s’emancipés. 
La necessitat d’estudiar o treba-
llar, la manca d’oferta d’oci, així 
com la motivació d’anar a viure a 

la ciutat o a l’estranger es van 
esgrimir com les principals ra-
ons.
 
Un 56,6% va assenyalar que 
participava en alguna entitat 
de la vila, sent les esportives 
les majoritàries, amb un 40% 
dels que formaven part d’algu-
na associació.
 
Entre les principals demandes 
plantejades, es van destacar el 
foment d’activitats esportives, 
la millora de l’oferta d’oci i oci 
nocturn, amb festes, concerts 
i espais per a joves. També 
es van reclamar més activitats 
culturals i de divulgació, con-
ferències, projecció de pel.
lícules o cursos de formació 
professional.

La millora dels equipaments i 
fomentar la creació de noves 
entitats per al seu col·lectiu 
van ser algunes de les claus 
apuntades pels enquestats per 
tal de potenciar la participació 
dels joves a la vila.
 
Així, la formació, l’oci, la cul-
tura, la salut i l’ocupació es 
plantegen com els principals 
àmbits d’actuació en matèria 
de política de joventut dels 
propers anys. La segona fase 
del Pla Local de Joventut ha de 
servir de guia a l’Ajuntament i 
la regidoria per donar resposta 
a les demandes dels joves de 
Sant Sadurní.

El servei de joventut obre aquest espai virtual d’intercanvi 
d’informació, ofertes i demandes.
El Servei de Joventut ha posat en funcionament un nou espai que té 
com a objectiu afavorir l’intercanvi d’ofertes i demandes i d’informa-
ció sobre allotjament, treball i diversos temes (intercanvi, formació, 
turisme i oci, compra/venda), allotjat al web Indexjove.
Al web del servei de Joventut s’hi pot trobar informació diversa des-
tinada sobretot al públic més jove: actualitat, activitats, participació, 
espais disponibles, entre molts altres. També disposen d’un compte 
de Facebook i Twitter propis @indexjove.

L’Índex torna als instituts
El Servei de Joventut iniciarà la primera setmana de novembre, amb 
la col·laboració dels centres de secundària de Sant Sadurní d’Anoia, 
el projecte municipal d’informació i dinamització juvenil als instituts 
que porta per nom l’Índex als IES.
 

Aquest projecte es fa als quatre centres de secundària que hi ha a 
la vila i els joves trobaran les persones del Servei de Joventut els 
següents dies:

Vedruna El Carme, dimarts d’11 h a 11.30 h (quinzenalment). 
Inici 8 de novembre.
Col·legi Sant Josep, dimarts d’11 h a 11.30 h (quinzenalment). 
Inici 8 de novembre.
Escola Intermunicipal del Penedès, dimecres de 10.30 a 
11 h i d’11.30 h a 12 h. Inici 2 de novembre.
IE Jacint Verdaguer, dijous de 10.30 h a 11 h. Inici 3 de 
novembre.

Durant tot el curs es faran campanyes informatives específiques i 
també es treballarà amb activitats puntuals temes que afecten els 
joves.
Seguint la feina feta el curs passat de dinamització i participació, 
enguany es tornarà a treballar de manera molt directa i destacada el 
Projecte de corresponsals.
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Nou cicle de biblioteques amb DO

A principis d’octubre la Biblioteca Ramon Bosch de Noya 
de Sant Sadurní va acollir l’acte de lliurament dels premis 
de novel·la curta “Celler de lletres”. Núria Valentí, editora 
de la revista “Artesans” i que viu a Granollers, va guanyar el 
primer premi amb la seva primera novel·a “Novembre”, que 
pren el relleu a “Manto Negro” de María Trillas, guanyadora 
de l’any passat.
A l’acte hi van assistir la regidora de Cultura, Montse Medall; 
Anaïs Manobens, en representació de les Caves Maria Rigol 
Ordi, que enguany és el cava de les Biblioteques amb DO; 
Sílvia Romero, portaveu del Jurat del Premi i Jordi Fernando, 
representant de l’editorial Meteora.
En aquest certamen, on enguany s’han presentat tres obres, 
es premia la millor novel·la breu sobre vins i caves. El jurat 
està format per representants del Club de Lectura (Maria 

Fomentant la lectura 
des de ben petits

Aquest mes de setembre, coincidint amb l’inici del 
calendari escolar, s’ha posat en marxa des de la bi-
blioteca un nou projecte, el Club de Lectura Petits 
Clàssics. Es va convocar reunió inicial per a nens i 
nenes nascuts l’any 2007 i les seves famílies i amb 
la presència de la regidora de Cultura i Joventut, 
Montse Medall; la directora de la Biblioteca, Glòria 
Bricollé; i Núria Talavera, que conduirà l’activitat.
Durant l’acte es va presentar als pares el funciona-
ment d’aquest club infantil i la participació que hau-
ran de tenir a casa i en el seguiment de lectura dels 
fills i filles. Els nens i nenes van aprofitar per fer un 
taller en què van elaborar una agenda. Les troba-
des del club tenen lloc quinzenalment els dijous a 
la sala infantil de la Biblioteca. Les inscripcions ja 
estan tancades.
La biblioteca ha impulsat aquesta iniciativa per acos-
tar els més menuts als contes clàssics universals i 
acollirà aquest Club de lectura especial per a nens 
i nenes nascuts el 2007 els dijous a la tarda de 
18:30 a 19:30 hores, amb un preu gairebé simbòlic 
de 9 euros per tot el curs.

Núria Valentí guanya el 
2n Premi de Novel·la Curta 
“Celler de Lletres”

Durant el mes d’octubre la Biblioteca de Sant Sadurní ha 
maridat, per quart any consecutiu, cava i literatura, mitjan-
çant el cicle d’activitats Biblioteques amb DO. 
Durant tot el mes d’octubre la biblioteca organitza tastos, exposi-
cions, presentacions, hores del conte, concerts, tallers i tertúlies 
al voltant d’un cava, en aquesta ocasió les caves Maria Rigol i Ordi 
amb el seu cava Reserva.
Maria Rigol Ordi és una cava nascuda el 1987, quan van repren-
dre la tradició familiar iniciada el 1897. Elaboren productes amb la 
voluntat de  preservar l’herència familiar i d’elaborar un producte 
de qualitat apostant per les varietats tradicionals penedesenques 
i les llargues criances.
49 biblioteques públiques dels territoris de les 11 DO vinícoles 

de Catalunya acosten, en aquesta quarta edició, la cultura del vi 
amb la literatura, la música, la poesia, els contes, la gastronomia i 
les diverses manifestacions i llenguatges culturals a través d’una 
àmplia proposta de serveis d’informació i d’activitats per a tots els 
públics: aparadors culturals, conferències, passejades entre vinyes 
i lectures, exposicions, clubs de lectura, vermuts literaris, concur-
sos, lectures dramatitzades, hores del conte. Un programa variat i 
de qualitat en què, de gener a desembre, cada mes està dedicat 
a una regió vitivinícola a través de les biblioteques del seu territo-
ri. Algunes biblioteques complementen la programació d’activitats 
amb la producció d’una edició limitada d’ampolles de vi, com a 
símbol identificatiu del projecte. En la primera edició l’any 2013 hi 
van participar 25 biblioteques.

Parera i Maria Rosa Figueras), la regidora de Cultura Montse 
Medall, la directora de la Biblioteca Glòria Bricollé i l’escriptora 
i moderadora del Club de Lectura, Sílvia Romero.
El premi consistirà en l’edició de l’obra guanyadora sota el 
segell de l’Editorial Meteora; l’autor rebrà també 25 exemplars 
del llibre editat i un lot de productes locals.
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Sant Sadurní a debat
Ràdio Sant Sadurníu ha posat en marxa aquest setembre una nova 
iniciativa que pretén fomentar la participació ciutadana i estimular 
el debat i la corresponsabilitat dels veïns i veïnes al voltant de la 
gestió i la situació del municipi.

Mensualment, l’emissora municipal impulsarà debats que giraran 
al voltant dels equipaments municipals, l’espai públic, el model de 
vila, l’oferta d’oci, els joves, la promoció exterior, la recollida de la 
brossa i altres serveis municipals o l’estat del carrer, entre d’altres.

Al setembre es va donar el tret de sortida a aquest projecte amb 
un debat sobre el teixit associatiu, que va reunir més de 60 
persones al Casal d’Entitats. Sant Sadurní compta amb més d’un 
centenar d’entitats i tot i tenir un calendari festiu i d’activitats molt 
dens, es constata una manca de dinamització social. El debat va 
assenyalar la necessitat de crear espais de trobada per a millorar 
la comunicació i la relació entre les entitats, que van reclamar 
també tenir un paper més protagonista en l’organització i gestió 
de les iniciatives, més recursos o donar solució a les mancances 
en la comunicació i difusió de les activitats, entre d’altres.

A finals d’octubre va tenir lloc el segon dels debats, centrat en 
les Festes de Sant Sadurní, i que va tenir lloc al pati exterior de 
la Fassina de Can Guineu. Es van posar sobre la taula qüestions 
com el model de festes i plantejar les dificultats que suposa la 
programació activitats, fent-les compatibles amb els gustos i 
preferències dels diversos sectors de la població, així com les 
ubicacions i els horaris, i la convivència entre festa i descans. Es 
va subratllar la manca d’espais i equipaments a cobert a la vila, fet 
que condiciona la celebració de moltes de les festes i espectacles 
i també es va apuntar la necessitat de revisar l’hora d’inici de 
certes activitats o aprofitar les sinergies dels actes multitudinaris 
de la Festa de la Fil.loxera a l’hora de programar algunes activitats 
abans o després, i també per a la promoció exterior de la vila.

105.000 €

120.000 €

95.000 €

80.000 €

 65.000 €

 40.000 €
36.000 €

60.000 €
Fires i Festes

      100 entitats 
Sant Sadurní compta amb més d’un centenar d’entitats 
registrades, de les quals un terç són esportives i una 

altra tercera part de l’àmbit cultural i festiu

  165.000 €  
Total de subvencions municipals a les entitats 

durant l’any 2015

Pressupost Festa Major, 
municipis semblants a Sant Sadurní d’Anoia
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Els joves diables Se M’n Refum, 
tercers al concurs Correspurnes
La colla infantil dels Diables Se M’n Refum van participar a princi-
pis d’octubre a la quarta edició del concurs Correspurnes, celebrat 
a Sant Pere de Ribes, i que va reunir una dotzena d’agrupacions. 
La cita va reunir més de 500 nens i nenes que van participar 
d’aquest certamen, oferint els seus millors lluïments i una gran 
encesa. Aquesta iniciativa va néixer el 2009 per commemorar el 
30è aniversari de la Colla Ball de Diables Petits de Ribes. 

El divendres 2 de desembre, a les 19 hores, la sala 
annexa de l’edifici de l’Índex, al carrer Pompeu 
Fabra, acollirà el següent debat que se centrarà 

en l’estat de la via pública i l’incivisme, 
una sessió que de nou serà oberta a la participació 

de tota la ciutadania i que es retransmetrà 
en directe per Ràdio Sant Sadurní
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Núria Martí: “L’aspecte físic compta, 
també en una ampolla de vi”
Fa gairebé quatre anys la sa-
durninenca Núria Martí va de-
cidir obrir una finestra a inter-
net des de la qual fusionar la 
seva afició pel món del vi i el 
disseny amb la comunicació.
 
Aquest estiu el seu bloc: 
www.prettywines.com va ser 
guardonat com a millor bloc de 
vins de Catalunya al Concurs 
BlocDOCat que organitza bianu-
alment la DO Catalunya per di-
fondre els valors del món del vi 
i la viticultura a través de blocs i 
xarxes socials.
 
Va ser una sorpresa rebre el 
premi a millor bloc de vins?
No m’ho esperava gens, perquè 
és un concurs de blocs de vins. 
Aquest món té un punt d’esnobis-
me, sembla que has de ser un ex-
pert per parlar de vins. I en el meu 
cas és tot el contrari, jo no parlo 
de vins, d’aromes, acideses, ta-
nins,  aquesta part més tècnica, si 
no que en el meu cas em fixo en 
la imatge, el màrqueting, la comu-
nicació que és el que conec i que 
en certa manera és en el que ens 
fixem quan anem a una botiga, al 
restaurant o al supermercat. Hi ha 
una gran part del públic consumi-
dor que no té tant en compte els 
mesos de criança o el Ph.
 

El meu bloc volia 
abordar el món del vi 

des d’una altra mirada, 
i em va sobtar que, 

dins d’aquest sector 
i tenint en compte el 

jurat i el perfil tècnic 
de tots ells, no creia 

que decidissin valorar 
aquesta perspectiva.

 
Et sents una mica un bitxo es-
trany dins d’aquest món o no?
No, no m’hi sento. Quan vaig co-
mençar a escriure al bloc tenia 
la sensació de que hi havia una 

necessitat de parlar d’aquest àm-
bit, veia que es feia molt vi però 
en general hi mancava una apos-
ta per la comunicació. Etiquetes 
molt ensopides, poca o nul·la co-
municació i el meu bloc va sorgir 
com una necessitat de voler do-
nar color a tot aquest món. Val a 
dir que en aquests anys són molts 
els cellers que s’han posat les pi-
les en aquest sentit. Crec que en 
definitiva la meva idea no anava 
tan malencaminada i que s’ha do-
nat un salt endavant i ha canviat 
molt el panorama.
 
Com neix el nom de 
prettywines?
Doncs va sorgir com una analogia 
a la pel·lícula Pretty Woman. Quan 
va néixer el bloc feia menció a 
aquesta frase que es diu molt que  
“allò realment important de les 
persones és l’interior”, però, en el 
fons, en el primer que ens fixem 
en una persona, i en aquest cas, 
també en una ampolla de vi, és el 
seu aspecte, la imatge. I va ser una 
mena de joc al voltant d’aquesta 
idea. Quan vas a una discoteca 
cuides la teva imatge perquè et 
vegin bé. El físic compta.
I l’estètica té molt de pes, també 
en els vins
Hi ha molta diferència entre un 
lineal de supermercat i una boti-
ga especialitzada. A una botiga 
especialitzada comptes amb un 
expert que t’assessora, et reco-
manarà una ampolla o una altra 
atenent als teus gustos, necessi-
tats i la qualitat del producte. Però 
la gran superfície és una jungla. 
O ets guapo o ningú et traurà a 
ballar.

Hi ha tanta oferta que sovint 
és molt difícil escollir
Hi ha cellers amb moltes refe-
rències, i cadascuna amb un dis-
seny diferent, fins al punt que ja 
no els identifiques i no saps qui 
és qui. A alguns ja els interessa, 
però qui vulgui reforçar la marca, 
jo sempre els recomano que ho 
posin ben fàcil al consumidor. A 
vegades és millor treure tres vins 
al mercat, bons, i no deu amb 
estètiques molt diferents i que a 

vegades tampoc acaben d’ex-
plicar qui ets i què fas.

Com neix aquesta in-
quietud de crear el bloc 
prettywines?
Va sorgir d’una necessitat. Vaig 
estar treballant uns anys com 
a periodista. Després ho vaig 
deixar per estrès professional 
i per un cert cansament de la 
feina que feia, i em vaig posar 
a treballar d’una altra cosa que 
no tenia res a veure. Poc a poc 
recupero el cuquet d’escriure 
i explicar coses. Torno a Sant 
Sadurní i com a afició m’havia 
començat a acostar al món del 
vi. Vaig veure que m’agradava 
tot això. En aquell moment el 
meu coneixement sobre tot 
aquest món era molt amateur 
i vaig pensar que una mane-
ra de començar era escriure 
sobre allò que sí dominava, 
la comunicació i el disseny, i 
buscant què podia aportar en 
aquest món.
 
A banda del premi, durant 
aquest temps hauràs anat 
teixint i construint contactes 
amb cellers i persones del 
sector.
Sí, realment és important per 
a mi que un celler em truqui 
o es posi en contacte per en-
senyar-me una etiqueta nova 
que han dissenyat, em dema-
nen el parer, t’envien una am-
polla perquè pugui valorar-la i 

fer un comentari a les xarxes 
socials. Tot això té molt de va-
lor perquè te n’adones del que 
suposa el bloc i del retorn que 
els teus articles o comentaris 
generen, és molt positiu. Estic 
molt contenta i especialment 
després del premi m’han sor-
git oportunitats professionals, 
d’altres més lúdiques, tot molt 
interessant.

Al món del vi pateix 
potser una certa 

manca de recursos en 
l’àmbit de comunicació  

i això es nota.

Durant aquesta evolució de 
maduració del bloc, en paral-
lel també has anat professio-
nalitzant el teu coneixement 
del món del vi
Els meus inicis van ser a la sala 
de tast de Cal Feru amb el Xavi 
Roig. Poc a poc aquestes ses-
sions  dels dijous al vespre van 
anar derivant fins al punt que 
m’estic formant i li he donat 
continuïtat a la universitat.
 
Trobes moltes diferències 
entre regions i denomina-
cions en com treballen la 
comunicació dels seus pro-
ductes?
Per descomptat, es nota molt 
quan compares regions histò-
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riques amb d’altres més noves. Hi 
ha zones com el Penedès, amb 
cellers amb molta història i que fa 
molts anys que estan al mercat, i 
costa una mica més evolucionar. 
En canvi, et trobes amb l’Empor-
dà o el Priorat, que han aparegut 
amb força al mercat fa menys 
temps, i als quals no els costa tant 
innovar, poden arriscar una mica 
més i fer una comunicació molt 
més fresca i interessant. A França, 
per exemple, també resulta difícil 
trobar ampolles amb una imatge 
original. En definitiva els elabora-
dors intenten ser coherents entre 
el que són, la seva identitat, i el 
que volen vendre. Un celler jove 
ha de voler transmetre aquesta 

energia i ganes en la imatge dels 
seus vins. Si es tracta d’un celler 
amb passat, amb tradició, has 
d’aprofitar el valor de la història 
que tens al darrera. L’edat de 
les denominacions, dels cellers i 
també dels propietaris marquen. 
S’està incorporant una nova ge-
neració al capdavant de la gestió 
dels vins i això també s’evidencia 
en la imatge i fa que es produei-
xin canvis.
 
Donen valor a la comunicació?
Al món del vi pateix potser una 
certa manca de recursos en 
l’àmbit de comunicació  i això es 
nota. A banda de les empreses 
impor tants que compten amb

departaments, hi ha molts 
casos en què es fa evident 

que la comunicació no és 
una prioritat. Poc a poc crec 
que se n’estan adonant que 
cal apostar-hi, que el camí és 
explicar el que fas i quins són 
els teus productes perquè, si 
no, ningú te’ls comprarà.
 

Assisteixes a moltes presen-
tacions i sessions de tast?
Sí, ho intento, m’agrada anar 
a tastos, però prefereixo gau-
dir del vi tranquil·lament, a 
casa o al voltant d’una taula, 
no estic tan còmoda en actes 
multitudinaris. Les fires de vins 

no m’agraden gaire perquè 
no acabes de gaudir ni amb 
la copa ni tampoc coneixes el 
celler com voldria. Prefereixo 
un contacte més pausat i íntim. 
Visitar la bodega, seure i parlar 
tranquil·lament.
 
Vas estar al Cavatast?
Sí, a fer una copa amb els 
amics i anar a fer tertúlia, però 
no vaig anar a tastar caves. La 
fira està molt bé i és indiscuti-
ble que si Sant Sadurní està ple 
durant tot el cap de setmana és 
perquè a molta gent li agrada 
aquest format, però personal-
ment gaudeixo més d’una copa 
de cava a un restaurant i con-
versant, i no al mig de molta 
gent, bevent dreta i pendent de 
si plou o fa una calor que no sé 
on amagar-me.
 
Tens futurs objectius a l’ho-
ritzó?
Aquesta és una afició, no m’hi 
guanyo la vida i aniré escrivint i 
donant vida al bloc fins on pu-
gui, sense cap mena de pressió 
ni obsessió. 

La regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Sadurní ha 
arribat a un acord amb la Diputació de Barcelona per a la 
posada en marxa d’un servei d’ntermediació pels deutes de 
l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció ciutadana (SAC).

El SIDH- Sant Sadurní i el SAC -Sant Sadurní tindran un àmbit 
de cobertura municipal i atendran els ciutadans i les ciuta-
danes del municipi de Sant Sadurní d’Anoia, amb problemes 
de pagament, dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges 
habituals i permanents que reclamen una intermediació amb 
la seva entitat financera per tal de renegociar els seus deutes. 
S’ofereix informació, assessorament i intermediació amb les 
entitats financeres pel manteniment de l’habitatge per part de 
la persona propietària i el seu nucli familiar. S’hi pot accedir 
a través dels Serveis Socials Municipals, les Oficines Locals 
d’Habitatge i les Oficines Locals de Consum.

Els avantatges per al ciutadà són la proximitat (trobarà el 
servei al territori),l’assessorament personalitzat i el procés 

integrat (informació, mediació, solució). El SIDH s’oferirà de 
forma progressiva a través de punts d’atenció a tota la demar-
cació de Barcelona.
La prestació del servei es realitzarà per lletrats lletrats desig-
nats pel Col.legi d’Advocats de Barcelona els dijous de 16:00 
a 19:00h. La ubicació del servei és al carrer Sant Antoni núm. 
21 baixos ( Servei Habitatge de l’Ajuntament).

Per la seva banda, el servei del Servei d’Atenció Ciutadana es 
farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres d’11:00h a 14:00 
hores. La Diputació de Barcelona farà una aportació econòmi-
ca de 8.000 euros aquest 2016 per a impulsar aquest servei.

La Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Genera-
litat de Catalunya, els consells comarcals, els ajuntaments i els 
Col·legis d’Advocats de la demarcació de Barcelona, ofereix el 
Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH). Aquest 
Servei s’adreça a les persones que no poden fer front al paga-
ment de la hipoteca o que preveuen que no ho podran fer.

Nou servei d’intermediació hipotecària 
i servei d’atenció ciutadana
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El centre de serveis a les empreses Nexes i el servei de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament impulsen el projecte “Nexes Innova”, 
un programa empresarial per a la implementació de la innovació, 
que pretén assessorar i promoure la cultura de la innovació i el 
desenvolupament d’un projecte d’innovació propi.

La iniciativa arrencava el 8 de novembre amb un esmorzar 
d’innovació, adreçat a empreses del Penedès Nord de diversos 
sectors, i que se va celebrar al CIC Fassina.

Durant dues jornades, el dies 17 i 23 de novembre, es duen 
a terme diverses sessions de formació grupal, destinades a la 
identificació de tendències i oportunitats per innovar, el design 
thinking, el model de negoci o el foment de la innovació.

De gener a març del 2017 el programa s’ampliarà amb sessions 
d’assessorament personalitzat, dirigides a la generació de noves 
solucions de producte o serveis, la redefinició de l’organització 
i l’estructura de la gestió, o la construcció d’una cultura de la 
innovació, entre d’altres.

Aquesta iniciativa compta també amb el suport d’altres Ajuntaments, 
com els de Subirats, Torrelavit i Gelida, a més de l’ADEPG i ACCIÓ. 
Per a més informació i inscripcions pots adreçar-te al servei de 
promoció econòmica, al c/ Doctor Barraquer núm.3-5, per correu 
electrònic promeco@santsadurni.cat o al telèfon 931185195

Trobada empresarial entre Nexes i 
el col·lectiu de Dones d’empresa de l’ADEPG 

A finals de setembre es va dur a terme al CIC Fassina la trobada 
entre Nexes i el col·lectiu Dones d’Empresa de l’ADEPG, que 
sota el títol “Nexes de Dones” va comptar amb la presència d’un 
gran nombre d’empresàries, i va començar amb l’ intervenció 
de l’alcaldessa de Sant Sadurní, Maria Rosell, qui va animar al 
col.lectiu de dones d’Empresa de l’Adepg a continuar treballant 
enèrgicament  per fomentar la presència i la visibilitat de la dona i 

defensar la igualtat d’oportunitats en l’accés als llocs de direcció.
A l’acte també hi van intervenir Anna Cols, sots-presidenta de 
l’Adepg i Conxi Martínez en representació del col.lectiu de Dones 
d’ Empresa, com a part de l’ organització. La trobada estava 
enmarcada en la modalitat d’Elevator Pitch, una modalitat de 
presentacions que permeten un major nombre de contactes en 
menys temps. La sessió es composava de dues parts: una primera 
per aprendre com aprofitar un minut per preparar les presentacions 
i una segona  on, de  la mà de la reconeguda comunicadora i 
entrenadora d’emprenedors Maria Batet, es van explicar les claus 
i els secrets per fer unes presentacions més ràpides i efectives.

Jornada d’Orientació 
a noves iniciatives empresarials 

També la Fassina va ser l’escenari fa algunes setmanes de la 
Jornada d’Orientació a noves iniciatives empresarials, organitzada 
per l’ADEPG, la Mancomunitat Penedès Garraf i el Centre de 
serveis a les empreses Nexes de l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia, amb el suport de Departament d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Van inaugurar aquesta jornada de col·laboració entre les tres 
entitats i de foment de la cooperació entre emprenedors el 
regidor de Promoció Econòmica de Sant Sadurní, Josep Subirana; 
el vicepresident de la Mancomunitat Penedès Garraf,  Aureli Ruiz; 
i el president de l’ADEPG, Martí Sistané.
Els emprenedors assistents van poder escoltar quatre 
presentacions en format reduït per part de professionals de 
diferents àmbits, amb un posterior torn de preguntes i debat: ‘Els 
beneficis d’internet per a l’empresa’, a càrrec de David Navarrete, 
consultor de DNC Xarxes; ‘Els entrebancs de la fiscalitat’ a càrrec 
de  Dolors Salvany d’AGE Consultoria; ‘Com comunicar a la meva 
empresa’ de la directora de Judith Antolin Studio; i “Els beneficis 
d’innovar’ a càrrec d’Anna Sansón, Consultora Axolot.
També es va generar un espai de networking per tal de promoure 
l’intercanvi i les relacions entre els assistents.

Nexes Innova
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Treballar plegats i transversalment

Un Govern cansat que no surt dels seus despatxos

Tornem a tenir l’oportunitat de dirigir-nos als veïns i veïnes de Sant 
Sadurní des d’aquest petit espai municipal que ens deixa el govern. 
Millor que res.

Des d’ICV-EUiA volem aprofitar aquest raconet per comentar un 
dels temes més polèmics d’aquest tranquil, almenys en l’àmbit mu-
nicipal, període estival: Agromillora. Sense entrar en profunditat en 
temes tècnics i jurídics, volem explicar la nostra opinió i el nostre 
posicionament.

L’ampliació d’Agromillora portava un parell d’anys paralitzada d’en-
çà que l’empresa, abans que el nostre grup entrés a l’ajuntament, 
va fer una ampliació il·legal de les seves instal·lacions, fet que va ser 
denunciat i que segueix els tràmits legals i penals corresponents. 
Posteriorment, quan ICV-EUiA ja estava a l’ajuntament, l’empresa, 
que reconeix el seu error i no defuig la seva responsabilitat per la 
il·legalitat comesa, demana una modificació del Pla de Planejament 
Urbanístic per tal de poder ampliar, aquesta vegada sí de manera 
legal, i poder donar viabilitat al volum de comandes que tenien i la 
necessitat de créixer. També s’ha d’assenyalar el xantatge emocio-
nal que implicava la no ampliació de l’empresa i les conseqüències 
que se’n podien derivar, com la reducció de la plantilla.

Un tema delicat i complex que portava temps  aturat als despatxos 
i que necessitava un enfocament transversal i sistèmic que reunís 
totes les parts per tal de trobar la millor solució.
I es va trobar una bona solució per tots, empresa, treballadors i mu-
nicipi. Una solució valenta però no permissiva, una solució que no 
atura el procés penal obert contra Agromillora, que va actuar il·le-
galment i que ha de pagar pel seu delicte. Però valenta, que aposta 
per diversificar, augmentar i millorar l’oferta laboral a Sant Sadurní.

Crec que des de l’ajuntament, govern i oposició, hem resolt plegats 
un problema difícil i complex, i crec que aquesta mateixa estratègia 
de treballar plegats i transversalment per i per a Sant Sadurní, i no 
per a interessos personals i partidistes, s’hauria d’aplicar a tots els 
problemes importants i endèmics que arrossega la vila: tarifació 
Social, participació ciutadana directa, aprofitament i optimització 
d’instal·lacions municipals, motivació i prestigi de la plantilla muni-
cipal, recollida de la brossa i neteja del poble, etc. No fer-ho és un 
greu error.

Portem més d’un any i mig de legislatura amb un Govern (CIU-ERC) 
que no surt dels seus despatxos, sense propostes actives per Sant 
Sadurní ni propostes per les famílies ni per a la promoció.
Un Govern que ha abandonat les polítiques de creació de llocs de 
treball per polítiques de no fer res i esperar a veure què passa, instal-
lant-se amb aquella famosa frase de qui dies passa anys empeny, pro-
va d’això són les ordenances municipals que presenten aquest mes 
d’octubre, sense cap tipus de canvi.
Sempre hem cregut que les Ordenances i el Pressupost són els dos 
elements més importants de l’Ajuntament; amb les ordenances sabem 
d’on sortiran els diners i el pressupost la fórmula de con el destina-
rem. Així doncs, amb un Ajuntament sanejat és l’hora de buscar més 
bonificacions a les famílies, empreses, autònoms, però una vegada 
més el govern dóna l’esquena a la vila, no es trenca les banyes i no 
aporta per fer una ordenances on l’eix vertebrador siguin les famílies 
de la vila, aquells que creen llocs de treball i aposten per la promoció 
econòmica.
El Partit Popular de Sant Sadurní creure en un Sant Sadurní viu i actiu, 
on realment doni goig passejar pels carrers i les places, amb facilitats 
per part de l’Ajuntament a l’hora d’obrir nous comerços, locals i noves 
activitats que siguin motor de l’economia de la vila.
Creiem en un Sant Sadurní que sigui la veritable Capital del Cava; hi 
ha moltes capitals mundials, però l’única Capital Mundial del Cava és 
Sant Sadurní. Ens ho hem de creure i desenvolupar una estratègia 
transversal implicant a tots els veïns, comerciants, botiguers, cavistes i 
tots aquells que vulguin fer de Sant Sadurní un referent en el món del 
turisme enològic de qualitat. En aquest sentit, el PP de Sant Sadurní 
hem proposat tirar endavant un reglament de terrasses per tal que els 
bars i restaurants de la Vila tinguin facilitat per instal·lar-les, sempre 
vetllant per compatibilitzar les terrasses i el descans del veïns.
Aquest reglament, ja fa més d’un any i mig, que l’estem exigint al 
Govern municipal,  més de 18 mesos esperant que d’una vegada per 
totes es desencalli aquest tema, no obstant, ens trobem davant d’un 
Govern cansant que no aposta per Sant Sadurní i que només busca 
l’interès personal en lloc de treballar per fer de Sant Sadurní una refe-
rent en el turisme enològic.
A la vista de tal cansament i la falta d’idees per part del Govern, propo-
sem una bonificació del 100% a aquells bars i restaurants que adaptin 
les seves terrasses, que no utilitzin cap tipus de publicitat i que con-
tribueixin a tenir l’espai on es troba la terrassa i els seus voltants amb 
perfecte manteniment. 
El PP creiem amb el potencial de la vila, per això no deixem d’aportar 
idees constructives, com són a tall d’exemple unes places habilitades 
per autocaravanes; un pla integral per les rotondes, portem més de 
2 legislatures parlant del tema. Hem de seguir apostant pel mercat 
municipal, cada dia té més baixes i no té capacitat d’atraure a nous 
paradistes ni, el que és més important, a la gent de la contornada per 
tal que vingui a Sant Sadurní. El PP creu en Sant Sadurní, en la seva 
gent i en la capacitat de dinamisme propi, però necessitem un Govern 
que deixi la cadira per treballar per sant Sadurní, seguirem proposant 
idees i esperem que entre tots fem un Sant Sadurní viu i actiu.

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@carlesjimenezm ppsantsadurni@gmail.com
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@ICVsantsadurni
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En el període de la transició democràtica, l’empenta d’amplis sectors 
de mestres, juntament amb les noves generacions de dirigents polí-
tics, van propiciar la recuperació de l’ideari, l’experiència i les bases 
pedagògiques de l’escola catalana d’abans de la guerra.

És en aquest entorn de recuperació de l’escola catalana laica, igualità-
ria, renovadora, amb una clara vocació de servei públic, i amb la unió 
dels esforços de diferents municipis de la comarca de l’Alt Penedès, 
on té els seus orígens l’Escola Intermunicipal del Penedès (EIP), en 
el curs escolar 1981/1982, com a escola de formació professional.
L’any 1988, els ajuntaments que participaven en la gestió de l’EIP 
es van constituir en la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès, 
actualment la propietària i responsable de la gestió educativa i admi-
nistrativa del centre.
En aquests 35 anys de funcionament, l’EIP ha estat pionera en molts 
sectors: impulsant un model d’acció tutorial; en l’ensenyament en 
català; educant en valors humanistes; introduint noves tecnologies; 
promovent la integració social (màxima puntuació en la valoració de 
la integració social i el tractament de la diversitat realitzada per la 
Generalitat); organitzant Jornades Culturals, etc.
Actualment l’EIP és l’única escola de Catalunya on, des dels seus ini-
cis, es va posar en marxa l’autonomia de centre i de direcció - actual 
pal de paller de la llei educativa catalana -, i on els governs locals hi 
tenen un paper rellevant, com fan els països més avançats d’Europa.

Aquestes particularitats han donat uns resultats excepcionals: amb 
més de 1.000 alumnes, l’EIP pot presumir d’uns brillants resultats 
acadèmics i d’un absentisme pràcticament inexistent (inferior a l’1%!). 
Això significa que els joves que formen part de la Mancomunitat tenen 
més oportunitats per al seu futur i no abandonen el circuit educatiu.
Per altra banda, és innegable la incidència que ha tingut l’escola en la 
cohesió entre els diferents municipis de la nostra subcomarca, creant 
lligams personals entre generacions. Per tot plegat, l’EIP és un model 
d’administració i de gestió educativa intermunicipal totalment vàlid, 
tant per la implicació i la proximitat dels Ajuntaments, com per l’au-
tonomia organitzativa i de funcionament, que té el suport de tota la 
comunitat educativa i de la ciutadania.
L’EIP representa un símbol de la força dels Ajuntaments i de la gestió 
de proximitat i de qualitat, que cal conservar com a referent únic a 
Catalunya.
Desitgem que l’actual Presidenta de la Mancomunitat, la Sra. Maria 
Rosell, estigui a l’altura del repte!

    

Durant aquests mesos afrontem dos debats que determinen les po-
lítiques que durà a terme el nostre ajuntament durant el proper any. 
Dos debats econòmics, les ordenances fiscals i els pressupostos, que 
bàsicament giren al voltant de quins ingressos tenim, d’on provenen 
i en què els gastarem. En la primera part del debat, des de la CUP 
tenim clar que cal augmentar els ingressos del nostre ajuntament i fer-
ho aplicant criteris de progressivitat, per exemple apujant l’IBI als qui 
més recursos tenen o apujant l’IAE, que és l’impost que grava a les 
grans empreses. En definitiva, en una situació de crisi l’ajuntament de 
Sant Sadurní podria augmentar el seu pressupost amb uns ingressos 
que avui no es recapten i que podrien servir per fer front a l’emergèn-
cia social o per destinar a inversions necessàries per al nostre poble.

És una obvietat que el pressupost de qualsevol administració pública 
és l’element essencial que determina tota la seva acció de govern. 
Com a tal, doncs, els pressupostos d’un ajuntament són sobretot de-
cisions polítiques que preveuen en què es gastaran els diners de totes 
les ciutadanes. És per això que des de la CUP donem tanta impor-
tància al contingut d’aquests pressupostos com en la manera com es 
porten a terme. Per nosaltres és evident que si els diners públics són 
de totes, i les decisions que es prendran sobre com s’han de gastar 
també ens afecten a totes, s’hauria de tendir a que l’elaboració dels 
pressupostos es fes col·lectivament. Això vol dir que en el procés de 
deliberació sobre com es gastaran el recursos públics durant el se-
güent any hi haurien d’estar convidats i s’hauria de tenir en compte les 
propostes de totes les ciutadanes i agents socials que, en definitiva, 
són els que hauran de conviure amb les conseqüències d’aquestes 
decisions polítiques.

La CUP som conscients que l’elaboració d’uns pressupostos no es 
fa d’un dia per l’altre. Cal fer pedagogia entre el conjunt de la po-
blació de la necessitat de prendre part en la presa de decisions, cal 
crear consciència i fomentar la implicació de la gent, però sobretot 
cal començar a dotar-nos de les eines que ens permetin participar i 
decidir, i això depèn en bona part de la voluntat de l’equip de govern. 
Nosaltres hem fet una proposta, una proposta que volem que es con-
templi en els pressupostos de l’any 2017 i que preveu que durant 
aquest any s’iniciï un procés de participació ciutadana que serveixi 
per elaborar els pressupostos de l’any 2018. Això vol dir que la gent 
de Sant Sadurní,  mitjançant assemblees i altres procediments, podria 
fer propostes concretes per a realitzar inversions en allò que cregui 
més necessari per al nostre poble, i que aquestes propostes finalment 
s’inclourien en els pressupostos i per tant es durien a terme. Volem 
que siguin els ciutadans i les ciutadanes de Sant Sadurní les que 
decideixin directament en què gastar uns diners que són de totes! 

www.susannamerida.cat

35 anys d’una escola única a Catalunya: 
L’escola Intermunicipal del Penedès

DECIDIM ENTRE TOTES COM GASTEM ELS NOSTRES DINERS
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Referèndum o referèndum, així de clar es va mostrar el parlament 
de Catalunya el passat mes de setembre a l’aprovar la proposta 
de resolució de JxSI i la CUP per celebrar un referèndum vinculant 
sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre 
del 2017 amb una pregunta clara i binària.  

Ens trobem en una cruïlla històrica on hem de decidir si volem 
un país amb un impost a les nuclears o un on es penalitzen les 
energies renovables. Hem de decidir si volem anular les sentències 
dels tribunals franquistes o mantenim el franquisme al carrer. Hem 
de decidir si volem un país respectuós amb els animals o un on 
es prohibeix prohibir la tortura animal. Hem de decidir si volem 
una economia al servei de la ciutadania o al servei d’uns pocs. 
En definitiva, hem de decidir si votem a favor del canvi, de la 
República Catalana o bé quedar-nos resignats dins l’immobilisme 
de l’Estat espanyol. 

Els ajuntaments són la institució més propera a la ciutadania, 
fonamentals per impulsar la construcció d’un país més lliure, 
pròsper econòmicament i socialment just,  i poden oferir els 
mecanismes per donar resposta a la necessitat  d’una àmplia 
majoria de la població catalana de decidir lliurement el seu 
futur. El món local, avesat al pacte, és una eina molt útil per, a 
partir de la pluralitat dels nostres municipis, teixir consensos i 
crear majories en defensa de les nostres institucions, en contra 
de la judicialització de la política i en defensa d’una societat 
democràtica. Perquè només si anem units podrem fer front a les 
envestides del govern espanyol i construir, entre tots, un estat just 
i al servei de les persones.

La gent d’Esquerra Republicana de Catalunya estem compromesos 
amb el nostre poble i el nostre país, i per això, estem disposats 
a donar-ho tot per garantir els nostres drets democràtics, a posar 
les urnes per decidir el nostre futur i que el nostre Ajuntament 
estigui al costat dels càrrecs electes i del nostre Parlament per fer 
possible la nova República Catalana. 

    

Des del Govern apostem  per garantir les actuacions que podem agru-
par en tres grans àmbits:  les de  l’àmbit social -que garanteixen la 
justícia social-, les de l’àmbit de promoció econòmica -que generen 
ocupació- i les  de millora urbana i de cohesió social, que milloren 
l’entorn  i reequilibren el poble a nivell social.
Pel que fa a l’àmbit social continuarem garantint l’atenció social  a les 
persones  vulnerables. Sens dubte una de les novetats d’aquest man-
dat ha estat la recuperació de la regidoria d’Habitatge, tenint en comp-
te  que les polítiques d’habitatge són una prioritat de país, i que  la 
Generalitat ha establert diversos eixos d’acció, prioritzant les que abor-
den les situacions d’emergència social i facilitin l’accés a l’habitatge.
Des de l’Ajuntament hem arribat a un acord amb la Diputació de Barce-
lona per a la posada en marxa d’un servei d’intermediació pels deutes 
de l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció ciutadana (SAC). Aquest 
nou servei atendrà les persones de Sant Sadurní  amb problemes de 
pagament dels préstecs hipotecaris del seu habitatge habitual i per-
manent. S’ofereix informació, assessorament i intermediació amb les 
entitats financeres pel manteniment de l’habitatge.
Continuarem donant suport a l’educació com a eina de transformació i de 
cohesió social, promovent el desenvolupament i la difusió activitats per a 
la promoció i la prevenció en àmbits com el de la salut, igualtat, relacions 
intergeneracionals, gestió de conflictes, interculturalitat, medi ambient, se-
guretat viària, civisme i reforç escolar, entre d’altres. Des de l’Ajuntament 
s’ha elaborat un catàleg on-line, accessible des del  web de l’Ajuntament 
on s’hi podran afegir o suprimir activitats en funció de les demandes o 
apreciacions del personal docent i d’altres professionals del territori.
Pel que fa a l’àmbit econòmic, l’informe  de juliol 2016 sobre el mercat de 
treball a  Sant Sadurní, reflecteix una evolució decreixent de l’atur registrat 
a Sant Sadurní de l’11.01%  a juliol 2015 al 9,15% a juliol 2016. Aquesta 
taxa està per sota de la taxa de l’Alt Penedès 13,06%, Catalunya 12,64% 
i Espanya 17,11%.
Malgrat aquestes dades, es constata un nombre superior de dones 
61,77% del total d’aturats  que d’homes 38,23% del total d’aturats.  
També es veu que els aturats es troben majoritàriament a la franja de 
majors de 44 anys (el 56,64%) sense oblidar els joves.
Programes de formació ocupacional i els plans d’ocupació promoguts 
des de l’Ajuntament són un bon instrument per incidir en els col·lectius 
sobre els que cal treballar per promoure l’accés al món del treball. A la 
vegada,són les empreses de la vila  les que generen ocupació gràcies 
a l’activitat econòmica. Programes adreçats a les empreses com “Nexes 
Innova”, que promou trobades amb intercanvis d’experiències i  forma-
ció  són eines per dinamitzar l’activitat de les empreses, la seva com-
petitivitat i en conseqüència incentivar la contractació de treballadors.
Per acabar, les actuacions de millora urbana  com el projecte del Cen-
tre Cultural de la Plaça Nova ben aviat serà una realitat de la qual en 
podrà gaudir Sant Sadurní.  També s’han finalitzat les obres del carrer 
Sant Pere, i demés intervencions en la via pública, voreres,  escoles 
públiques, la casa dels Avis, els Centres Cívics…que requereixen un 
manteniment als efectes de garantir el seu òptim funcionament.

Referèndum o referèndum 

Compromesos amb la vila

erc@santsadurni.cat

ERCSantSadurni

www.mariarosell.cat

@CDC_santsadurni santsadurnidanoia@cdc.cat

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

locals.esquerra.cat/santsadurni
facebook.com/CDCsantsadurni
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