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El passat 15 de juny es va complir dos anys de l’actual mandat 
d’aquest Ajuntament, és a dir, estem a l’equador i per tant toca 
repassar tot el que s’ha fet i concretar el que queda per fer fins 
al maig del 2023.

Començàvem amb molta il·lusió –i això no ho hem perdut-, 
amb ganes de tirar endavant els projectes ja iniciats i amb la 
carpeta plena dels nous. Érem un consistori molt renovat, deu 
dels 17 regidors i regidores per primera vegada se sumaven a 
aquest repte. I en el transcurs d’aquests dos anys hi ha hagut 
dues noves incorporacions. Però el sotrac més difícil d’assumir 
ha estat la pèrdua del nostre estimat Rafa Berlanga que, ma-
lauradament, ens va deixar massa d’hora.

La visita inesperada de la COVID-19 possiblement ens ha cap-
girat les nostres vides. És per això que vull expressar les més 
sentides condolences de part meva i de tot el consistori, així 
com transmetre una forta abraçada a totes les famílies que 
han perdut una persona estimada durant aquesta pandèmia.

Al llarg de tots aquests mesos hem volgut estar al costat de 
la gent, per fer arribar tot el suport i ajuda a la ciutadania,  
comerços, empreses i treballadors. És per això que vam crear 
un pla de xoc, dotat de 500.000 euros al 2020 i recollint moltes 
mesures econòmiques per a fer front les conseqüències de la 
pandèmia en el pressupost d’enguany.

I això ho hem fet possible gràcies a que tenim un ajuntament 
sanejat. I és que durant l’última dècada hem passat d’un en-
deutament del 60% al 16%, ja ho diuen “qui no guarda quan 
té, no menja quan vol”.

Paral·lelament, durant aquests dos anys també hem dut a 
terme, i finalitzat, projectes importants com el Centre Cultural 
de la Plaça Nova, amb la biblioteca, l’arxiu i l’escola d’adults que 
es posarà en marxa després de l’estiu.

Tanmateix, ja estan ubicades i en funcionament les noves de-
pendències dels Serveis Socials situades al carrer Sant Pere i 
hem urbanitzat el passatge Santa Eulàlia, darrer carrer de la 
vila pendent d’urbanitzar.

També hem acabat la primera fase de la remodelació del 
pavelló de l’Ateneu amb la reparació de la teulada. Ara ja es-
tem treballant en la segona fase per deixar el pavelló preparat 
per poder fer esdeveniments esportius, culturals i socials, així 
com també reorganitzar la part exterior.

I ja tenim a punt el pis tutelat, només queda pendent sig-
nar el conveni amb el departament de Drets Socials de la  
Generalitat. A més, destinem un pressupost d’un milió d’euros 
a la remodelació de la Casa dels Avis que esperem que comen-
ci tan aviat com es pugui.

Tampoc ens hem oblidat dels carrers i places. S’ha condicionat 
la plaça Guillem Agulló i a finals de juny començaran les obres 
de l’aparcament de la plaça del Pont Roma i del carrer Parel-
lada.

L’any vinent està previst l’inici de les obres dels vestidors del 
camp de futbol, un reclam important i necessari, i fent possible 
que aquest fet pugui donar peu a una possible remodelació 
de l’equipament esportiu.

Finalment però no menys important, hem començat a obrir les 
portes de l’edifici de can Guineu, un edifici conegut per tots els 
sadurninencs i sadurninenques, però que pocs han tingut la 
possibilitat de veure’l. És per això que aprofitant l’obertura del 
pati, haurem de començar un procés participatiu per donar 
vida a aquest lloc tan emblemàtic, que fins ara ha estat tancat.

Abans d’acabar, vull remarcar que sembla que la vacunació 
ens està donant llum per arribar al final de la pandèmia, però 
no podem abaixar la guàrdia fins que estigui del tot contro-
lat. És per això que, un cop més, us demano que continueu 
seguint totes les mesures de prevenció i seguretat i no oblideu 
el lema: distància, mans, mascareta i ventilació.

No obstant, us vull agrair la col·laboració de tota la ciutadania 
per superar aquesta crisi sanitària. El vostre esforç i col·labo-
ració ha permès ajudar als qui més ho han necessitat. I hem 
demostrat que, davant les adversitats, ens tornem més forts i 
fortes.

Gràcies a tots i totes i us desitjo un bon estiu.

Salutació
de l’alcalde 

Josep Maria Ribas
Alcalde de Sant Sadurní 
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El passat 24 de maig va tenir lloc la reobertura del Pati 
de Can Guineu, espai exterior de la casa pairal que 
ara fa una mica més de dos anys va adquirir l’Ajunta-
ment. Fins al darrer trimestre de l’any, l’espai acollirà  
diverses propostes culturals i lúdiques de la mà d’un 
projecte de construcció efímera que ha impulsat 
l’Ajuntament conjuntament amb l’escola de disseny i 
enginyeria industrial Elisava, de Barcelona.

Es tracta d’una innovadora proposta que permetrà a Sant 
Sadurní aprofitar-se d’una projecció mediàtica i també 
acadèmica. Aquest tipus de projectes permeten experi-
mentar i innovar amb materials i tècniques constructives,  
esdevenint així un reclam i punt de trobada per a profes-
sionals, investigadors, estudiants i persones amb interes-
sos en el sector de l’arquitectura, el disseny, l’enginyeria i 
la ciutat. Alhora, s’obre la porta al públic i es condiciona 
un dels espais exteriors d’aquest immoble que en els 
propers anys haurà d’afrontar un important projecte de  
rehabilitació.

La posada en marxa d’aquesta iniciativa ha motivat el condi-
cionament i l’arranjament de l’espai per part de la brigada 
municipal, així com algunes millores en la porta principal 
d’accés al pati des del carrer i en la façana posterior de la 
casa que dona al pati.

Les activitats previstes durant aquests més de quatre 
mesos es poden consultar a: 

santsadurni.cat/elpatidecanguineu
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ESPAI ÚNIC I IRREPETIBLE

En l’acte d’inauguració, l’alcalde, Josep Maria Ribas, va 
començar destacant la importància de l’esdeveniment: 

L’alcalde ha recordat l’adquisició de l’edifici l’any 2018 per 
300.000 euros, la qual no va estar exempta de contro-
vèrsia, però va manifestar que actualment tothom veu el 
potencial que té un edifici d’aquestes característiques pel 
municipi. En el moment de la compra es van organitzar jor-
nades de portes obertes, que van tenir molt bona acollida.

El regidor de Patrimoni i Memòria Històrica, Toni Romeu, 
va explicar que “afrontar el futur de Can Guineu és un 
repte gran, que s’allargarà en diferents mandats, per les 
dimensions de l’edifici i les possibilitats que ofereix. Un 
repte que hem d’encarar amb dues mirades simultànies. 
Amb una hem de decidir què ha de ser Can Guineu en el 
futur. Amb l’altra, pas a pas, hem de començar a fer ús 
d’aquest edifici i obrir-lo als sadurninencs. Les dues mi-
rades han de ser compatibles”. Romeu va afegir que: “Can 
Guineu és un edifici que si pogués parlar ens explicaria la 
història de Sant Sadurní” i va assegurar que “una de les 
coses que volem fer les properes setmanes en aquest pati 
és explicar la història de Can Guineu. Una història que 
no ens ha de condicionar, però sí que tenim l’obligació de 
conèixer”.

Al seu torn, el regidor d’Urbanisme Xavier Rodríguez, va 
recordar que “avui, el cor de l’espai exterior d’aquest 
edifici tan emblemàtic torna a bategar. I ho fa amb la 
millor de les propostes, un espectacular projecte d’arqui-
tectura efímera”. Per Rodríguez “Can Guineu representa 
una composició artística en què passat, present i futur  
s’uneixen, en un maridatge perfecte, per a la creació d’un 
espai inigualable, conformat per diferents tendències ar-
quitectòniques que s’integren sorprenentment” i va aca-
bar amb un repte assolit pels estudiants d’Elisava 

Santiago Albert, director de màsters i postgraus  
d’Elisava, va assegurar que “m’omple d’orgull que nosaltres 
hàgim pogut contribuir a fer que avui sigui un dia tan 
important per Sant Sadurní i ajudar a recuperar aques-
ta magnífica edificació, aquesta magnífica casa pairal 
que segur que aportarà usos nous en un futur a l’Ajun-
tament i a la vila”; “Hem fet possible que la nostra mis-
sió i visió s’hagi fet realitat un cop més: volem treballar 
amb les administracions i les empreses mà a mà per tenir 
impacte econòmic i social al territori, amb projectes re-
als. Som una escola amb visió internacional, amb estudi-
ants d’arreu del món, però amb impacte de proximitat”.  
 
Albert va explicar que “quan rebem els alumnes el primer 
dia els dic: passaran coses i aquestes coses seran oportu-
nitats que haurem d’agafar al vol. Aquesta és una de les 
quals ha passat aquest any i per a ells ha estat una ocasió 
única. Gràcies”
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“Avui és un dia molt important, després de 
molts anys Can Guineu torna a obrir les  
portes. No les obrim al 100% però sí una 
part de l’edifici, concretament aquest pati, 
el que coneixem com El Pati de Can Guineu”.

 “Avui tornem a posar el centre de totes 
les mirades en aquest projecte gràcies a la  
construcció efímera que tinc aquí al dar-
rere, un projecte que va néixer en el si 
del Consell de Cooperació per donar més 
visibilitat a la Quinzena Solidària que es  
celebra cada any i que després s’ha anat 
fent un projecte molt més gran”.

“Recordo que a l’inici dels treballs prepara-
toris els vaig llençar un repte molt ambiciós, 
en què els demanava que configuressin un 
espai que generi expectació, sensibilització, 
disseny i unes noves maneres de concebre 
l’arquitectura i he de confessar que han com-
plert amb escreix la consecució d’aquests 
objectius”.
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Finalment Roger Paez, director del Màster en Arquitectura Efímera i Espais Temporals (Meats) Elisava, va cloure els par-
laments amb agraïment a totes les persones que han treballat plegades des de l’inici per fer possible el projecte. “Crec 
que aquest és el principi d’una història; tenim ganes de veure com s’activa aquest espai, com canvia, es fa viu i us el feu 
vostre, cadascú des del seu interès i el seu punt de vista. No és una peça museística sinó que anirà envellint, esperem 
que amb dignitat, aquests cinc mesos. I desitgem també que aquest sigui el principi d’una relació molt maca” . Paez 
també es va erigir en portaveu dels estudiants, que ha dit que estaven tristos de no ser-hi però molt agraïts per l’opor-
tunitat.

Un grup d’alumnes de l’escola municipal de música van protagonitzar el tancament musical de l’acte.

d

PROJECTE EFÍMER
El projecte d’aquesta construcció efímera que s’ubica al pati de Can Guineu contempla una estructura versàtil, 
capaç d’acollir diverses disciplines i activitats, que integren dues plataformes principals, d’acer galvanitzat, que 
funcionen com a escenaris o espais per estar-s’hi.
 
També s’hi han instal·lat uns elements verticals mòbils, que poden modificar la seva posició per donar més o 
menys ombra a l’espai, de tela microperforada. El conjunt busca una sensació de lleugeresa, per tal de cercar 
una convivència amable i integrada en aquest edifici patrimonial, catalogat com a BCIL (bé cultural d’interès local).

ELISAVA
Elisava, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria 
de Barcelona, promou l’educació, el coneixement i 
la recerca en els camps del disseny, l’enginyeria i la 
comunicació. Amb més de 50 anys d’experiència ha 
format a més de 17.000 alumnes i s’ha consolidat 
com una de les escoles de referència global. L’esco-
la, afiliada a la Universitat Pompeu Fabra, col·labora 
amb empreses, institucions i ONG’s de prestigi in-
ternacional per a oferir una educació universitària 
que prepari als estudiants per a afrontar els reptes 
actuals i futurs. Elisava forma a professionals ex-
perts amb capacitat per a dissenyar i crear product-
es, serveis i entorns que milloren la societat.

El Màster en Arquitectura Efímera i Espais Tempo-
rals, dirigit per Roger Paez i Toni Montes, proposa 
una exploració en profunditat dels principals for-
mats d’arquitectura efímera i espais temporals: des 
d’esdeveniments i pop-ups a exposicions i interven-
cions en espais públics, passant per l’urbanisme 
tàctic i l’arquitectura d’emergència. El disseny d’es-
pais temporals és una activitat cada vegada més 
rellevant, que abasta una àmplia gamma de for-
mats tan establerts com emergents en els àmbits 
social, cultural i econòmic.
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L’arxiu municipal es trasllada 
al Centre Cultural
Es treballa per enllestir el trasllat i es preveu que 
es pugui inaugurar oficialment després de l’estiu
 
Des de fa poques setmanes el servei de l’Arxiu  
Municipal ja s’ha instal.lat a les noves instal·lacions del 
Centre Cultural, per tal de condicionar i posar a punt 
les diverses dependències i les zones de classificació i 
custòdia de documents. 

De moment les persones que necessitin fer alguna 
consulta poden dirigir-se a la nova ubicació, amb entra-
da pel carrer Escoles; l’entrada al Centre d’Adults serà 
pel carrer Ensenyament.

L’horari d’atenció durant aquests mesos d’estiu serà  
de 8 a 15 hores. Cal demanar cita prèvia al telèfon 
938910325 (ext. 5046) o enviar un correu electrònic a 
arxiu@santsadurni.cat. 
 

Final de la remodelació
de les antigues escoles
Les obres de construcció del nou arxiu completen la re-
modelació de l’edifici de les antigues escoles i donen solu-
ció a dues demandes històriques, com són reunir en un 
sol equipament la conservació i consulta de l’arxiu, que 
fins ara es trobava repartit en diverses dependències i 
edificis; i també facilitar un espai propi a l’Escola d’Adults, 
que ara mateix està ubicada a l’equipament de l’IES Jacint 
Verdaguer.

Aquests dos nous serveis estan ubicats a la planta inferior 
de l’edifici del Centre Cultural, a l’àrea situada sota la sala 
de lectura de la biblioteca. 

L’Arxiu compta amb una superfície d’una mica més de 
250 metres quadrats, dels que més de la meitat els ocu-
parà el dipòsit de paper i documents. S’han habilitat dues 
sales de consulta, a més d’un espai de treball, així com un 
magatzem que fa també les funcions de taller.

Pel que fa a l’Escola d’Adults, que s’estén en uns 230 
metres quadrats, tindrà tres aules docents poliva-
lents i multimèdia, d’entre 30 i 37 metres quadrats de 
superfície cadascuna, així com un vestíbul, zona de 
secretaria, sala de professors i tutoria.

Trasllat de l’Escola d’Adults
Amb l’inici del nou curs acadèmic, l’Escola d’Adults 
també estrenarà els nous espais i aules habilitats al 
Centre Cultural. Està previst que després després de 
l’estiu s’organitzi un acte d’inauguració d’aquests dos 
serveis que complementaran la biblioteca municipal 
Ramon Bosch de Noya en el remodelat edifici de les 
antigues escoles, i que es va rebatejar com a Centre 
Cultural.

Renovació del parc mòbil de 
vehicles de serveis comunitaris
El departament de Via Pública continua amb el seu progra-
ma de renovació del parc mòbil dels vehicles del serveis 
comunitaris, per tal d’adaptar-los a la normativa ambiental i 
apostar per models menys contaminants i sostenibles. S’ha 
apostat en aquesta ocasió per una nova escombradora 
en règim de rènting, i dos vehicles multiús, amb caixa de 
transports, que funcionen amb gas liquat de petroli (GLP), 
molt interessant tant en la vessant econòmica com pel seu 
menor efecte contaminant.

També durant aquestes setmanes s’està treballant en la 
retirada de graffitis i pintades a façanes i mobiliari urbà 
amb una màquina de vapor a pressió.

Es prolonga la suspensió de la taxa 
d’ocupació de via pública
L’Ajuntament de Sant Sadurní va aprovar per ple munici-
pal mantenir durant tot el que resta de 2021 la suspensió 
de la taxa d’ocupació de via pública amb taules i cadires, 
com una mesura per reduir les càrregues impositives per 
al sector de l’hostaleria i restauració, tan afectat per les  
restriccions d’aforament i limitacions horàries durant mol-
tes fases d’aquesta pandèmia. 

Ja l’any passat des dels serveis tècnics es van adoptar 
d’altres mesures per afavorir l’activitat comercial,  
ampliant l’espai disponible de terrasses de bars i restau-
rants, preservant les distàncies i mesures de seguretat  
sanitàries.
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FESTA DELS BARRIS

El tradicional Rengle dels confits es va substituir en aques-
ta ocasió per una visita del consistori als centres escolars 
per lliurar, per grups bombolla, el tall de coca i la paperina 
dels confits. Després de trobar-se amb els nens i nenes 
d’infantil i fins a 6è de primària de cada escola, els regidors 

i regidores, acompanyats en tot moment per la Banda de 
Barris, també van visitar, mantenint la distància de segure-
tat, la Casa dels Avis.

Mantenint algunes limitacions, tots els barris van poder 
programar algunes activitats al llarg de la setmana de com-
memoració del Corpus.

Podeu veure una àmplia galeria d’imatges a 
www.flickr.com/santsadurni
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Cartell estel·lar de les Fires i Festes 2021
Oques Grasses, Manel, Stay Homas, Tortell Poltrona o El Pot Petit, principals atractius de la programació

Oques Grasses

Manel

Oques Grasses era una de les principals apostes per 
l’edició de les Fires i Festes de l’any passat, però la pan-
dèmia de la COVID-19, les restriccions d’aforament i la 
complexitat que en aquell context plantejava un concert 
d’aquestes característiques, van motivar que s’acordés fi-
nalment l’ajornament fins aquest 2021. Aquest canvi de 
calendari tindrà alguns aspectes positius i és que el grup 
osonenc acaba de presentar nou disc i d’aquesta manera 
desembarcarà a Sant Sadurní el dimecres 8 de setembre 
amb un nou treball sota el braç recent estrenat.

Un dia després serà el torn de Manel, una altra de les 
bandes de referència del panorama musical català.

Stay Homas, un dels grups revelació de l’any passat du-
rant la pandèmia, també presentarà el seu disc Agua el di-
marts 7 de setembre.

L’Ajuntament de Sant Sadurní continua treballant per com-
pletar la nòmina de grans concerts de les Fires i podria 
anunciar encara algun altre grup molt conegut.

Stay Homas
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La resta de cites musicals abraçaran un públic més  
heterogeni, amb La Banda Sonora, que estrenarà la pro-
gramació al recinte firal el diumenge 5 de setembre, l’Or-
questra Montgrins, que actuarà el dia 12, o la Balkan 
Paradise Orchestra, cita inclosa en la Festa del Mestissat-
ge del dia 10.

El públic infantil i familiar també comptarà amb propostes 
ben llamineres per aquestes Fires i Festes. El Pot Petit tor-
narà a Sant Sadurní després de la seva visita l’any passat 
per presentar-nos el nou repertori de la seva gira “vull can-
tar i vull ballar”, que ha arrencat aquesta primavera. Xiula 
es presentarà amb el seu espectacle «BigChicken», en què 
a més dels seus hits més coneguts estrena les cançons del 
seu darrers disc, Descontrol Mparental. La diversió i la fan-
tasia estan assegurades també amb el mític Tortell Pol-
trona, que vindrà a presentar Post Clàssic, un recull dels 
millors números del seu repertori.

La cita amb l’humor d’enguany arribarà de la mà de Quim 
Masferrer i el seu “Bona gent”. 

L’organització de les Fires i Festes s’afronta amb més tran-
quil·litat i amb la confiança de la tasca realitzada l’any pas-
sat, i amb la convicció que en els propers mesos la situ-
ació ha d’avançar cap a una major normalitat de la vida  
quotidiana.

Bona part de la programació i les activitats se celebraran 
al recinte que s’instal·larà a l’esplanada del CAP, que per-
metrà la instal·lació d’un gran escenari i un millor control 
de l’aforament i del públic assistent, així com l’adopció de 
les mesures de seguretat que estiguin vigents en aquell 
moment.

Espectacles i concerts amb entrada
Tots els espectacles i concerts requeriran d’entrada per 
accedir-hi, de pagament, i, en el cas de les activitats de cul-
tura popular o institucional, d’una invitació. D’aquí a unes 
setmanes es facilitarà més informació sobre les dates i el 
sistema de venda d’entrades i abonaments.

Properament s’habilitarà el web www.santsadurni.cat/
firesifestes2021 on s’hi podrà trobar tota la informació 
i novetats del principal esdeveniment cultural i festiu de 
Sant Sadurní.

Serafí Cervera, pregoner 
de les Fires i Festes 2021
L’Ajuntament de Sant Sadurní ha apostat enguany per un 
pregó sensible amb la diversitat i i li ha confiat al Serafí 
Cervera, un sadurninenc sordmut, qui serà l’encarregat de 
fer el pregó d’aquestes Fires i Festes. Serà un acte molt 
especial, no només pel pregoner si no també pel públic, 
ja que s’adaptarà el pregó per tal que el públic s’acosti a 
l’experiència sensorial que viuen persones amb algunes 
discapacitats, com és el fet de no poder escoltar o comu-
nicar-se amb la veu.

Recinte de les Fires
L’Ajuntament apostarà de nou per l’esplanada del 
CAP com a espai principal de les activitats, donant 
continuïtat a l’exitós model organitzatiu de les Fires 
de l’any passat i que va permetre seguir donant 
suport a la cultura i a les entitats locals en uns 
moments molt dífícils, garantint els controls i la se-
guretat sanitària necessaris. I tot això malgrat les 
incerteses que provocava la pandèmia i els canvis 
en les restriccions decretades per les autoritats.

Tortell Poltrona
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La Fil·loxera gran 
es posa guapa 

pel 40è aniversari

A finals de maig l’Associació Festa de la Fil·loxera va encar-
regar uns treballs per  restaurar completament la Fil·loxera 
de Sant Sadurní. Ha estat la primera vegada que aquest 
element de bestiari ha viscut una reparació d’aquestes  
característiques i és que des de la seva creació, l’any 1990, 
s’havien anat fent restauracions, però “a pedaços”.

Els treballs de millora van iniciar-se el mes passat amb la 
intervenció d’un ferrer que va separar la Fil·loxera en dues 
parts. Es va redreçar la part posterior de l’element, per-
què estava inclinada i es va restaurar tota l’estructura. La 
Fil·loxera tornarà a moure les ales, ja que també ha estat 
reparada la barra que ho permetia i que es va trencar.  A 
més, s’ha creat un nou punt de càrrega al “llom” de l’insecte 
per poder portar-lo millor i s’ha instal·lat un mecanisme 
per poder enganxar-lo a un cotxe i poder transportar-lo 
en millors condicions, ja que fins ara es feia manualment 
mitjançant cordes.

Amb aquesta actuació s’ha restaurat la part més sensible 
de la Fil·loxera, s’ha polit tota la fibra exterior, s’han reparat 
les cremades i s’ha repintat en la seva totalitat. També han 
estat completament restaurades les 30 fil·loxeretes que 
participen en la festa.

El proper 8 de setembre,  coincidint amb el 40è aniversari 
de la Festa de la Fil·loxera, es podrà veure en acció aquest 
element de 450 kg i 7 metres de llargada.

L’efemèride vindrà acompanyada d’altres propostes i 
novetats molt interessants. El programa de la festa d’en-
guany inclourà un còmic que està previst presenti anual-
ment un nou capítol, fins a un total de 10. El 4 de setembre 
s’inaugurarà l’Espai Fil·loxera, que al matí i la tarda comp-
tarà amb inflables i espectacles familiars, i que a la nit acol-
lirà el sopar de la gàrgola i un concert. Abans, l’11 de juliol, 
s’organitzarà el dinar del brot. 

L’entitat també està treballant per tal que la Festa de la 
Fil·loxera del 8 de setembre a la nit es retransmeti a través 
de La Xarxa de televisions locals. 
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La poesia no s’atura
Durant el mes de maig, la regidoria de Cultura i Santi Borrell 
van celebrar una nova edició del Festival Poesia a les Caves, 
que es va dur a terme encara amb algunes restriccions i 
mesures de seguretat que no van impedir, però, que ver-
sos, poetes, cellers i públic es retrobessin en aquest cita 
tradicional del calendari cultural sadurninenc. 

El festival d’aquest 2021, amb reserva prèvia d’entrades, va 
exhaurir rápidament les invitacions per cadascuna de les 
quatre cites programades. Com a novetat, es va impulsar 
la signatura de llibres dels poetes al final de cada recital. La 
cloenda es va fer al pati de Cal Guineu, que recentment ha 
obert portes de la mà del projecte de construcció efímera 
que ha impulsat l’Ajuntament i l’escola Elisava.

Dolors Miquel, Ester Xargay, Santi Borrell, Nati Soler, Víc-
tor Verdú, Vicenç Llorca,Carles Figueras, Marta Pérez, Rosa 
Maria Arrazola, Biel Barnils, MIquel Cartró i Antoni Clapés 
han estat els noms propis durant aquests divendres de 
Poesia a les Caves, celebrat als cellers de Jaume Giró i Giró, 
Codorniu, Recaredo i també a Can Guineu. El programa 
també va incloure un recital de poesia infantil el passat 21 
de maig a Fonpinet.

Cal agrair la col·laboració de les caves, dels poetes i del pú-
blic que ha fet possible una nova edició d’aquest certamen.

El cicle Gost
A finals de maig la regidoria de Cultura va presentar una 
proposta de petites píndoles teatrals incloses en el cicle 
Gost i que va servir per reprendre els actes culturals d’aquest 
programa que el mes de juny va tenir la seva segona parada 
de l’any amb un concert de Fortuna al pati de Can Guineu. 

Més informació a www.santsadurni.cat/ciclegost
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Temporada d’estiu 
de la piscina municipal

El passat 12 de juny s’obria la temporada d’estiu de la pis-
cina municipal, que es prolongarà fins al 5 de setembre.

Davant el context sanitari actual i amb la necessitat de con-
trolar els aforaments, es mantindrà el sistema de reserva 
prèvia per accedir a les instal·lacions. A més, s’establiran 
dues franges horàries d’accés a la piscina d’estiu, de 10 a 
14:45 hores i de 15:15 a 20 hores, amb una pausa per tal 
de poder realitzar tasques de neteja i desinfecció.

A través de l’apartat de reserves del web: 
www.santsadurni.cat/piscina es pot reservar l’accés 
a la piscina d’estiu, així com a la piscina coberta i la sala 
de musculació amb una antelació màxima de 48 hores i  
mínima de 30 minuts.

COM FER UNA RESERVA

Si és la primera vegada que reserves per accedir a la pis-
cina d’estiu, la piscina coberta o la sala de musculació, 
caldrà que truquis prèviament a la Zona Esportiva, al telè-
fon 938910044, i sol·licitar el teu usuari i contrassenya per 
accedir al web de reserves.

Per reservar una franja horària, caldrà que accedeixis a 
la instal·lació a la qual vols anar, escollir el dia i la franja 
horària que vols, entre les que es trobin disponibles. 

PREUS I CONDICIONS

Durant aquesta temporada d’estiu s’estableixen unes 
condicions i normes d’ús extraordinàries amb l’objectiu 
de preservar les condiciones higièniques i de seguretat  
sanitària, i minimitzar els riscos de contagi:

• Els vestidors no estaran disponibles i només s’hi podrà 
fer ús si és imprescindible.

• Cal fer ús de la mascareta als espais comuns i quan no 
es pugui mantenir una distància mínima de dos me-
tres.

• L’entrada es farà per l’accés principal de la Zona Espor-
tiva i la sortida pel carrer Gelida, per tal de reforçar les 
mesures de seguretat sanitària.

Les mesures podran modificar-se atenent als canvis de la 
situació sanitària o aquells que decretin les autoritats com-
petents.

Noves porteries antibolcants al 
pavelló municipal

El servei d’Esports de l’Ajuntament de Sant Sadurní ha 
adquirit recentment noves porteries que incorporen un 
novedós sistema antibolcant, millorant l’estabilitat i les 
condicions de seguretat i d’entrenament de les entitats.

Ara, els equips poden desplaçar-les per la pista i adaptar-les 
a l’exercici o pràctica que vulguin dur a terme.

Una CaCo especial
Tot i recuperar la celebració de la Cursa de la Dona, la 
CaCo (Camina o Corre) de Sant Sadurní es va dur a terme 
en unes condicions especials a causa del context sanitari. 
El format d’aquesta activitat de salut no competitiva va ser 
diferent a l’habitual, i s’oferia la possibilitat que totes les 
noies i dones inscrites cobrissin el recorregut amb el seu 
grup bombolla al llarg de tot un cap de setmana. 

S’animava també a les participants a que publiquessin  
imatges a la xarxa social Instagram per tal d’accedir al  
sorteig de diversos obsequis.
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Andreu Simon, campió d’Espanya
de curses de muntanya
El cap d’esports de l’Ajuntament de Sant Sadurní i corre-
dor d’elit de curses de muntanya, Andreu Simon, es va 
proclamar a principis de juny campió d’Espanya Ultra, 
imposant-se en la Trail de Tenerife, després de comple-
tar els 74 quilòmetres del recorregut d’aquesta prova 
amb final al llac Martiànez, a Puerto de la Cruz, amb un 
temps final de 6 hores 31 minuts i 25 segons.

Pedro Gil aixeca
una nova Copa d’Europa 
i una lliga portuguesa

El sadurninenc Pedro Gil es va proclamar campió 
d’Europa amb l’Sporting després d’imposar-se al 
Porto per 3 gols a 4 en una final agònica i que es va 
acabar decidint a la pròrroga. I fa escassos dies va 
aixecar una nova lliga, superant a la sèrie final pre-
cisament el mateix rival.

Gil, als seus 41 anys i després d’haver-ho guanyat pràc-
ticament tot a nivell de club i selecció, es mostrava molt 
content per aconseguir la que suposa la seva tercera 
Lliga Europea: “No es guanya tots els dies, he perdut 
moltes finals i guanyar la tercera amb 41 anys no t’ho 
esperes”.

Amb aquesta, són tres les lligues europees que Gil ha 
guanyat ja -una amb el Reus i dues amb l’Sporting- i se 
sumen a un llarg palmarès on destaquen: una Copa del 
Rei, dues Copes de Portugal i una Copa italiana; nou 
Lligues portugueses i quatre italianes; quatre Súper 
Taça Portugal i dues Súpercopes italianes; una Copa de 
la CERS; un Mundial de Clubs i una Copa Continental, 
a banda sis Mundials, set Europeus i tres Copes de les 
Nacions amb la Selecció espanyola.

Àlex Moreno completa una 
brillant temporada amb el Betis

El sadurninenc Àlex Moreno ha assaborit una nota-
ble temporada amb el Betis, després de tancar la lli-
ga de futbol amb el sisè lloc i un bitllet per disputar la  
propera edició de l’Europa League. Moreno ha tingut 
força continuïtat en l’equip titular del conjunt andalús 
fins al tram final del campionat.

Aquestes setmanes el seu nom està sonant amb força 
per un possible traspàs a destacats clubs europeus, de 
França o Turquia.
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Jornada de sensibilització i
neteja de l’entorn natural
En el marc de la iniciativa Let’s Clean Europe, 
diversos serveis municipals, amb el suport del 
Banc de Temps de Sant Sadurní, van organitzar 
a finals de maig una jornada de neteja a l’entorn 
de la riera del Lavernó. Dos grups de volun-
taris van retirar al llarg del matí molt residus i  
deixalles, recollint desenes d’envasos, runa i 
moltes tovalloletes, resultat de l’incivisme i la 
manca de sensibilització d’algunes veïnes i veïns 
pel medi natural. 

En relació amb les tovalloletes, s’insisteix a re-
cordar que no es poden llençar al vàter i que 
s’han de dipositar al contenidor de rebuig, ja que 
incorporen productes químics i s’elaboren amb 
alguns materials que no es poden reciclar.

El material del que estan fetes les tovalloletes, 
les converteix en un residu molt problemàtic. 
Fetes d’un teixit no teixit (el cas més conegut de 
teixit no teixit potser seria el cotó), les seves fi-
bres estan unides entre si formant una xarxa o 
una malla que dóna cos al material i les fa molt 
resistents. Aquesta resistència que ens beneficia 
quan les fem servir, comporta molts problemes 
quan les llencem al vàter. A diferència del paper 
higiènic, que es desfà, les tovalloletes es desfilen 
i es barregen amb altres residus fins a provo-
car grans embussos a les canonades de casa, 
al clavegueram i a les depuradores.  Segons 
un article del 2014 de EurEau (Associació eu-
ropea d’empreses d’abastament i sanejament), 
la gestió inadequada de residus de tovalloletes 
humides i d’altres productes similars comporta 
un sobrecost de 500 a 1.000 milions d’euros a 
tot Europa per any que paguem entre tots al 
rebut de l’aigua.

Tal i com apuntava ja l’informe Catalunya Cap al Residu Zero 
elaborat per Rezero l’any 2015, s’estimava que el consum de 
tovalloletes humides a Catalunya el 2014 ha estat de 892 
milions de tovalloletes, el que equival a 12 milions de paquets 
a l’any. Aquestes dades indiquen un consum de més de 100 
tovalloletes humides per habitant a l’any i la generació 
d’unes 6.000 tones de residus d’aquest producte anualment 
a Catalunya.
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Hola CavaCentre
Aquest mes de juny s’han iniciat els treballs del projecte 
de renovació museogràfica del Centre d’Interpretació del 
Cava, CIC Fassina, situat a l’edifici històric de la Fassina de 
Can Guineu. La previsió és que la instal·lació pugui reobrir 
a partir de mitjans de setembre, ja rebatejat com a  Cava-
Centre, que serà la nova denominació que adoptarà l’equi-
pament, substituint el que s’ha mantingut durant aquests 
anys, des que va obrir l’any 2010, de Centre d’Interpretació 
del Cava. 

Una dècada després, l’Ajuntament s’ha proposat renovar el 
discurs museogràfic per complet, aprofitant que Sant Sa-
durní d’Anoia és un dels 14 municipis que han estat selec-
cionats per dur-hi a terme actuacions del projecte Penedès 
360º, liderat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i sub-
vencionat pel fons FEDER, amb el cofinançament de l’Ajun-
tament.

Amb la renovació museogràfica, l’exposició permanent del 
Centre d’Interpretació tancarà al públic fins a la finalització 
de la renovació. L’Oficina de Turisme i la botiga mantindran 
durant aquests mesos els serveis i horari habituals.

El projecte, redactat per Grop Exposicions i Museografia, 
arran de la convocatòria d’un concurs públic l’any 2019, i 
en execució per part de l’empresa STOA, aporta un con-
cepte museogràfic completament nou, un espai per a  
l’aprenentatge, el joc, la cultura, sempre amb el cava com 
a centre neuràlgic i fil conductor, apte i d’interès per a  
diferents tipus de públic. El nou centre complementarà 
l’elevada oferta turística privada i els altres recursos mu-
seogràfics que ja es troben en el territori, i conviurà amb 
el servei de punt d’informació turística de la recepció de la 
Fassina de Can Guineu i amb les diverses activitats que es 
fan al Celler Gran.

L’Oficina de Turisme renova
el Segell Biosphere
L’oficina de Turisme de Sant Sadurní ha aconseguit un any 
més el distintiu Biosphere, i que a finals de maig va lliurar 
el Consorci de Promoció Turística del Penedès al Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola a una cinquantena 
d’entitats i empreses del territori. 

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Bar-
celona, impulsen el distintiu de “Compromís per la sosteni-
bilitat Biosphere”. Un reconeixement que té per objectiu 
fomentar les bones pràctiques en gestió sostenible de les 
empreses turístiques i serveis.

Aquest compromís vol estendre la cultura de la sostenibili-
tat turística a les empreses, serveis turístics i destinacions. 
Un programa que té com a principal finalitat implementar 
una gestió més sostenible en tots els agents d’una desti-
nació turística.

Jornada de dinamització 
comercial al carrer
El passat 22 de maig l’Ajuntament de Sant Sadurní, a 
través de la regidoria de Comerç, i SOM Sant Sadurní, van  
organitzar una jornada de dinamització comercial als 
carrers principals del centre, en el marc de la campanya  
“Comerç de Vida, Comerç de Vila” endegada l’any pas-
sat per sensibilitzar i reconèixer la tasca del comerç de  
proximitat.

A més del mercat tradicional del dissabte, que va poder 
prolongar les parades durant la tarda, s’hi van sumar una 
trentena de comerços que van posar un estand al carrer. 
La jornada va estar amenitzada també per música. Per 
cada acció de compra, s’obsequiava amb vals descompte a 
diversos establiments de restauració. 
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Estudi del teixit 
comercial i la 
viabilitat per impulsar 
una Àrea de Promoció 
Econòmica Urbana 
(APEU)
La Diputació de Barcelona donarà 
suport a l’Ajuntament per elabo-
rar un pla per impulsar la col·labo-
ració públicoprivada i la promoció  
comercial i econòmica del munici-
pi.

L’Ajuntament de Sant Sadurní rebrà 
de la Diputació de Barcelona, a través 
del Catàleg de Serveis, suport tècnic 
per a la realització d’un estudi del 
teixit comercial urbà, mercats i fires, 
i analitzar  la viabilitat de constituir 
una Àrea de Promoció Econòmica Ur-
bana (APEU) al municipi. La Diputació 
finançarà el 50% d’aquesta diagnosi, 
després de valorar positivament la 
sol·licitud presenta per l’Ajuntament, 
així com la trajectòria i la tasca de di-
namització del comerç i l’economia lo-
cal duta a terme a Sant Sadurní. 

Un dels objectius principals que 
persegueix l’Ajuntament de Sant Sa-
durní és comptar amb una eina que 
avaluï la possibilitat de constituir una 
APEU a la vila i fomentar una major 
col·laboració público-privada, que 
permeti desenvolupar polítiques per 
a la modernització i la innovació de 
certes zones urbanes per enfortir la 

seva competitivitat,  alhora que siguin 
mediambientalment eficients. També 
es pretén donar solució a la manca de 
finançament, estimular la cooperació 
i la cohesió dels sectors comercials i 
empresarials, així com promoure una 
participació activa de tots els agents. 

Aquesta iniciativa, encapçalada per 
l’Ajuntament, compta amb el suport 
i la validació favorable de la principal 
organització comercial i de serveis del 
municipi, SOM Sant Sadurní.

Què és una APEU ?
A finals del 2020 el Parlament de Cata-
lunya va apovar la Llei de les APEUs, 
una eina per a la promoció i millo-
ra de la competitivitat de les àrees  
econòmiques basada en la col·labo-
ració publicoprivada.

A Catalunya, el 2017 es va impulsar 
una prova pilot als barris barcelonins 
de Sant Andreu i el Born, el mateix any 
que l’actual Llei de comerç, serveis 
i fires (art. 54 Llei 18/2017) instava a 
desplegar la Llei de les APEUs. 

La llei permet definir un espai terri-
torial delimitat amb característiques 
pròpies (un eix comercial, un polígon, 
una àrea compartida per més d’un 
municipi, ...) on es desenvoluparà un 
pla estratègic d’actuació per a la seva 
dinamització comercial i econòmica, 
incrementant el grau de competèn-
cia d’aquesta àrea i la seva capacitat 
de resposta davant les necessitats 
pròpies, buscant a més l’atractivitat i 
dinamisme de l’àrea.

La Diputació de Barcelona impulsarà 
ja aquest any un projecte pilot a una 
vintena de municipis de la província 
per donar impuls i fomentar la im-
plantació de les APEU, i que  compta 
amb una inversió d’un milió d’euros .
Els destinataris de la llei són els titu-
lars d’activitats econòmiques d’una 
àrea determinada amb concentració 
d’establiments comercials, indus-
trials, logístics i de serveis, a l’abast 
dels quals es posa una nova classe 
d’entitat per ajudar-los a millorar el 
seu entorn. La llei també va dirigida 
als ajuntaments, als quals correspon 
autoritzar i controlar la creació de les 
APEU per dinamitzar certes zones, 
amb els consegüents beneficis per als 
interessos generals del seu municipi, 
que complementaran les actuacions 
de caràcter dinamitzador de les ad-
ministracions públiques locals.

Entre les funcions més interessants 
d’aquest model impulsat pel sector 
privat i tutelat per les administracions 
hi ha:

• Impulsar l’activació urbana
• Organitzar esdeveniments i activi-
tats de dinamització
• Captar inversions i reduir el nom-
bre de locals buits
• Millorar la neteja, senyalització,   
decoració i il·luminació
• Gestionar serveis de manera com-
partida
• Reforçar la seguretat dels espais   
públics i dels establiments
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Tallers on-line del Casal de la Gent Gran de Sant Sadurní
Malgrat que les mesures i restriccions per contenir la COVID-19 han impedit reobrir les portes del Casal municipal de 
la Gent Gran en aquest inici d’any, l’activitat no s’ha aturat. Així, durant algunes setmanes, diverses persones usuàries i  
col·laboradors del centre van protagonitzar diversos tallers en vídeo, en què han mostrat les seves aficions o habilitats: 
fer una mona, cosir una bossa, fer màgia, fer un ram de flors o la lectura.

La regidoria d’Acció Social va voler agrair-los el seu temps i dedicació oferint-los un obsequi.

Torna la Setmana de la Gent Gran
La regidoria de Serveis Socials i la Comissió de Gent Gran 
estan començant a preparar el retorn de la Setmana de la 
Gent Gran, suspesa l’any passat a causa de la crisi sanitària. 

Aquesta cita centenària s’ha traslladat enguany a finals de 
setembre i s’iniciarà el diumenge 26 amb el tradicional di-
nar de germanor, que tindrà lloc a les Caves Codorniu. Al 
llarg de la setmana següent se succeiran diverses propos-
tes lúdiques i culturals, com una activitat a la biblioteca, 
una caminada popular adaptada al grup d’edat, i un es-
pectacle. No hi faltarà tampoc la desfilada de moda que ha 
tingut tant d’èxit en els darrers anys.

Coincidint amb el dia internacional de la gent gran, també 
està prevista per l’1 de setembre una paella popular i una 
representació teatral. 
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SORTIM DEL NIU
Amb l’arribada de l’estiu, del bon temps i de la calor, la 
regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia, organitza la 33ª edició del programa L’Istiu, un 
cicle d’espectacles a l’aire lliure adreçat a la gent jove del 
municipi que té lloc les nits entre setmana durant el mes 
de juliol.

Com ja va succeir l’any passat, en una decidida aposta per 
la cultura malgrat el difícil context sanitari, el cicle L’Istiu se 
celebrarà al parc Lluís Companys, a la zona de les pistes. 
Tots els espectacles i concerts començaran a les 22:30 
hores, amb aforament limitat i reserva prèvia.

La programació prevista és la següent:

DIJOUS 8 DE JULIOL
Cia Terna - Fractal

DIMECRES 14 DE JULIOL
Cia Yldor Llach – Sobre Rodes

DIJOUS 15 DE JULIOL
Cia Pepa Plana

Veus que no veus presenta la versió femenina de les 
anomenades “entrades clàssiques”, els números que  
inicien un espectacle o enllacen escenes.

(L’espectacle està pensat per a públic adult. Tot i que hi 
poden entrar nens acompanyats dels adults, l’edat mínima 
és de 10 anys)

DIMECRES 21 DE JULIOL
Nana Lovv

DIJOUS 22 DE JULIOL
Ginestà

Fractal és un espec-
tacle que estira un  
instant i el converteix 
en un muntatge es-
cènic. L’instant és ple-
nament conscient de 
si mateix, i per aquest 
motiu tot el que pas-
sa està lligat al que 
ha passat i al que suc-
ceïrà.

Una bicicleta artística, 
ballarina, portora de 
piruetes i acrobàcies, 
i un artista, portor de 
somriures arreu del 
món.

Nana Lovv és una  
artista sadurninen-
ca resident a Bar-
celona, que debuta 
amb el seu primer EP  
“Happiness is a myth”. 
Estètiques grunge, 
influències indie i 
línies synth-pop són 
les que defineixen la 
seva música, la qual  
veiem viatjar a través 
de camins experimen-
tals i conceptuals.

Ginestà és una banda 
encapçalada per la 
Júlia i el Pau Serrasol-
sas, dos germans que 
narren la quotidianitat 
i els seus ideals mit-
jançant la música pop, 
la cançó protesta i el 
folk català.

L’aforament serà limitat i es mantindran les mesures 
habituals de seguretat sanitària, com l’ús obligatori 
de mascareta i gel hidroalcohòlic en accedir a l’es-
pai. L’entrada i sortida del públic i l’acomodació en 
les localitats es farà de manera esglaonada.
Més informació i reserves a www.indexjove.cat

El Casal d’Estiu recupera la normalitat
El Casal d’estiu municipal que es du a terme fins al 30 de juliol comptarà enguany amb una notable xifra d’inscripció , amb 
un total de 314 infants i adolescents, nascuts entre els anys 2007 i el 2017. 

La cooperativa 7 i Tria és qui gestiona el servei del Casal municipal, que s’ubica a les escoles La Pau i a l’escola Intermu-
nicipal del Penedès, que substitueix l’escola Jacint Verdaguer com a instal·lació tradicional del casal d’estiu a causa d’unes 
obres.
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  Sant Jordi 2021

Sant Sadurní va celebrar amb algunes reserves la di-
ada de Sant Jordi, que van impedir commemorar la 
festa amb tot el seu esplendor. Els llibres i les roses 
van tornar a sortir al carrer, tot i que la limitació es-
tablerta de que només poguessin posar parada els 
negocis i professionals del sector va fer força difícil 
comprar roses a la vila, especialment durant la tarda.

Acte de lliurament 
dels premis del 
23è Concurs Literari Infantil
Dimecres 26 de maig es va dur a terme la celebració 
de la Biblioteca que cada any premia als millors con-
tes escrits per nens i nenes de 4t de les quatre es-
coles de primària de la vila.

En aquesta ocasió el lema era “ Una aventura per la 
prehistòria, com era el Penedès fa 16 milions d’anys” 
en el qual els i les alumnes havien d’escriure un con-
te inspirat en el jaciment paleontològic d’Els Casots 
(Subirats) on el sadurninenc Toni Adell va descobrir 
restes fòssils de mamífers del Miocè Inferior, únics 
a Europa.
 
El jurat encarregat de llegir i valorar els textos està 
format per mestres de les escoles Vedruna, La Pau, 
Jacint Verdaguer i Sant Josep, també les responsa-
bles d’Educació i Normalització Lingüística de l’Ajun-
tament, la regidora de Cultura, l’equip de la sala in-
fantil de la biblioteca i el mateix Toni Adell.
  
Els contes guanyadors i tots els contes participants 
(fins a 201) s’han exposat fins a finals de juny a la sala 
infantil de la biblioteca.

El dia 23 d’abril la Fassina de Can Guineu va acollir una sessió 
de sardanes i també la presentació del llibre “Teixint poesia” de 
Natàlia Colet. Al llarg de la setmana, la Biblioteca municipal va  
celebrar el seu aniversari i també es van lliurar els premis dels 
Jocs Florals, organitzats per l’Ateneu Agrícola.

BIBLIOPISCINA
 Fins a l’1 d’agost. A la piscina municipal

De dilluns a divendres:
de 10:15h a 13:00h i de 17:00h a 19:30h
dissabtes de 10:15h a 13:00h

Del 2 al 21 d’agost: 
de dilluns a dissabtes de 16:00h a 19:00h 
15 d’agost tancat
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Que no pari la música!
Tots tenim ganes de deixar de parlar de la Covid-19, dels 
confinaments i de tot plegat, però potser podem aguantar 
una mica més i parlar dels punts positius, o d’alguns d’ells, 
que ens han aportat aquests temps difícils.

I és que, en un moment en què, per a gairebé tots, el món 
es paralitzava i la realitat canviava fins a punts extrems, 
vam saber reaccionar i reinventar-nos.

Després del xoc inicial, uns i altres, cadascú des del seu 
espai, vam posar fil a l’agulla per remuntar.

Va ser el moment de valorar balcons i terrasses, però 
sobretot va ser el moment per aprendre a fer les coses 
d’una altra manera, de buscar nous mitjans i d’atrevir-se a 
mostrar-nos des del nostre espai a la resta del món.

I així va ser com l’Escola Municipal de Música es va apropar 
a les cases dels seus alumnes, com vam adaptar el que 
volíem al que sabíem i com, aprenent d’uns i altres i es-
forçant-nos a trobar la manera, vam aconseguir connectar. 
I mai millor dit!

Després d’un exercici d’aprenentatge, paciència i molt, 
molt d’amor, vam aconseguir, pares, alumnes, ajuntament 
i professors que la música no s’aturés.
Gràcies a tots!

I llavors va venir el curs 20/21 i vam girar l’escola del revés 
per adaptar-nos al que es podria fer. Preparant-nos per 
rebre els nostres alumnes amb la il·lusió de reprendre el 
contacte directe però amb la cautela de fer-ho bé.

Cada nou dia, expectants de si podríem fer les classes  
presencials o si ens hauríem de tornar a quedar tots a casa. 
Cada nou dia, amb l’esperança de poder tornar a fer grups, 
bandes, tallers, combos... Cada nou dia, amb el desig de 
poder tornar a obrir les portes a l’alumnat nou.

Aquest curs tan estrany s’acaba, i malgrat totes les dificul-
tats estem contentes i contents d’haver pogut fer tota la 
feina que hem fet i tenim la il·lusió que el curs vinent serà 
millor, que tornarem a una quasi normalitat.
Tornaran totes les agrupacions instrumentals i de llenguat-
ge, tornarà a venir alumnat nou (de fet, les matriculacions 
estan sent espectaculars) i, en algun moment del nou camí, 
mirarem enrere, i podrem somriure veient que ho hem  
aconseguit, que l’Escola sona per tots els seus racons, que 
la música no s’atura.

Jeannette Porter
Directora Escola municipal de música
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Menys velocitat, més seguretat
El passat 11 de maig van entrar en vigor els nous límits de 
velocitat en zona urbana. El canvi en el Reglament general 
de circulació es va aprovar el mes de novembre passat i 
les administracions locals han tingut mig any per fer les  
adaptacions corresponents tant en les infraestructures 
com en la senyalització.

D’aquesta manera, si fins ara als carrers de pobles i ciutats 
es podia circular, com a norma general, a 50 km/h, a partir 
d’ara les velocitats màximes permeses són aquestes:

20 km/h 
Vies que tinguin plataforma única de calçada i vorera

30 km/h 
Vies amb un únic carril per sentit de circulació

50 km/h 
Vies de 2 o més carrils per sentit de circulació

La reforma implanta una velocitat genèrica a 30 km/h en 
zona urbana, ja que els carrers amb un carril per sentit 
de circulació són majoritaris. I és que, segons dades de la 
Direcció General de Tràfic de l’Estat (DGT), les artèries prin-
cipals de dos o més carrils o els anells perimetrals suposen 
només un 20% de les vies urbanes, tot i que suporten el 
80% del trànsit.

I per què a 30 km/hora?

El fet de fixar el límit a 30 km/h, segons la DGT, redueix 
en un 80% el perill de morir atropellat, ja que si un ve-
hicle que circula a aquesta velocitat impacta contra un vi-
anant, el risc que la persona mori és del 10%, mentre que 
si el mateix vehicle va a 50 km/h el risc s’eleva fins al 90%.

Amb el nou límit es redueix a la meitat la distància 
necessària per aturar el vehicle, cosa que comporta més 
seguretat viària. Així mateix, la reducció de la velocitat 
també té altres efectes: menys soroll ambiental, nivells 
de contaminació més baixos i menys congestió, així 
com una millora de la convivència entre els diferents 
usuaris i el foment de l’ús de mitjans de transport més 
actius i saludables.

Vehicles de mobilitat personal
Segons la nova normativa, un vehicle de mobilitat person-
al (VMP) es defineix com un “vehicle d’una o més rodes 
dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per 
motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle 
una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 
25 km/h”. L’única excepció serien els vehicles per a per-
sones amb mobilitat reduïda o els destinats a competició.
Atenció, sobretot, a aquesta limitació de la velocitat  
màxima, un aspecte que fins ara no es contemplava en la  
categorització dels vehicles a les normatives municipals, 
que es basaven principalment en el pes del vehicle. Segons 
la nova normativa, no podran circular per vies públiques 
els VMP que puguin superar els 25 km/h.

El nou reglament limita la circulació dels VMP a les vies 
urbanes. En aquest cas es prohibeix que circulin pels 
següents tipus de via:  1. vies interurbanes (inclou vies 
ciclistes, vies verdes o carreteres rurals), 2. travessies (“tram 
de carretera que discorre per poblat”) i 3. túnels urbans.

Aquesta limitació és un dels punts més polèmics de la nova 
normativa. Segons recull la Federació Espanyola de Vehi-
cles de Mobilitat Personal (FEVEMP), es marca una clara 
diferència entre els VMP i les bicicletes, que sí que poden 
circular per vies interurbanes.

Aquests vehicles han de complir les normes de circulació 
exactament igual que qualsevol altre, i limita la seva ve-
locitat als 25 km/h. Especifica, a més, que els seus usuaris 
també estaran sotmesos a l’obligació de fer proves d’alco-
holèmia si les autoritats així ho requereixen. 

La previsió és que a finals del 2022 es complementi la nor-
mativa sobre patinets elèctrics. A partir d’aleshores caldrà 
que presentin un certificat de circulació que validi tots els 
requisits tècnics que hauran de tenir aquests patinets, 
com ara sistemes d’il·luminació, frens o elements reflec-
tants, entre d’altres.

Què cal tenir en 
compte:

1.- Obligació de sotme-
tre’s a les proves d’al-
cohol i drogues. Les 
sancions oscil·len entre 
els 500 i 1.000 euros.  
2.- No poden circular 
per voreres i zones de vi-
anants. 
3.- Està prohibit utilitzar el 
telèfon mòbil o auriculars 
quan es condueix. 

4.- Només hi pot viatjar 
la persona que condueix. 
No poden fer ús de pa-
tinet els menors de 16 
anys.
5.- Ús de casc segons el 
que disposi l’ordenança 
municipal. 
6.- Es considera negligèn-
cia fer conducció noctur-
na sense enllumenat ni 
peces o elements reflec-
tants. 



ppsantsadurni@gmail.com 

@carlesjimenezm

Amb quina actitud hem d’afrontar el 
període post-pandèmia covid-19?
Ja s’ha acabat l’estat d’alarma, les mesures es comencen a  
relaxar, però la fi de la pandèmia encara no ha arribat. Aquesta 
fi no arribarà en un moment determinat, avançarà  poc a poc, 
seran petites portes que s’obriran progressivament.

Però estem preparats per afrontar mentalment i psicològica-
ment aquesta nova normalitat? I diem nova, perquè està clar 
que no tot serà com abans. 

El teletreball es començava a instaurar en algunes empreses, 
però tot això ha fet que s’accelerés la seva integració. Es troba 
regulat legalment? És factible? És convenient per al col·lectiu de 
treballadors dels bancs o de les petites botigues, que comprem 
tot per internet o que ja només fem servir la banca on-line? Se-
gur que per a les empreses és bo, però ho és per als treballa-
dors/res? 

Això no farà  que una societat oberta com la nostra, que neces-
sita interactuar amb altres persones, ens tanquem en nosaltres 
mateixos i deixem de socialitzar amb els companys/es o amb la 
gent que abans sempre et trobaves de camí a la feina? A la llarga 
pot afectar això a la nostra salut mental?

En l’àmbit de la salut, estem preparats perquè el nostre referent 
mèdic  de tota la vida ens atengui per telèfon? Així es pot fer 
un bon diagnòstic d’una malaltia o dolència? O això ens por-
tarà a automedicar-nos, a fer-nos nosaltres mateixos de met-
ges? Arribarem a temps a poder diagnosticar una malaltia greu 
o mortal? Es troba la ciència preparada per afrontar una nova 
pandèmia? 

I en educació? Han arribat suficients mitjans i ordinadors a tots 
els estudiants que ho necessitaven? O hem deixat als més desa-
favorits pel camí, condemnant-los  a un ensenyament precari i 
en conseqüència unes menors expectatives de futur?

No serà fàcil recuperar la normalitat després dels fets viscuts en 
els darrers mesos. Abans d’això,  alguna cosa semblant, només 
l’havíem vist al cinema, però ara és real. Aquesta epidèmia ha es-
tat i serà nociva per les relacions socials i familiars, per a l’econo-
mia i, sobre tot, per a la nostra salut, la nostra salut mental, per 
la qual l’administració no està preparada.

santsadurni@iniciativa.cat

@ICVEUiASantSa

facebook.com/santsadurniencomu
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Amunt Persianes! Dinamitzem el
comerç i la vida de Sant Sadurní
Deixem enrere una nova edició dels Barris, uns Barris totalment 
diferents dels que hem vingut gaudint abans de la COVID. La 
situació actual ens ha ensenyat que l’Ajuntament ha de ser no 
només un gestor sinó que s’ha de convertir en un element dina-
mitzador de la vida social, empresarial i cultural de la vila.

En aquest sentit i, tal com es va aprovar, el Pla Local de xoc con-
tra la COVID tenia per objectiu, en un primer moment, aturar 
el cop, fer front a les necessitats més bàsiques i donar ajuda a 
les famílies i comerços de la vila. Ara, després de més d’un any, 
hem de replantejar l’acció de l’Ajuntament de Sant Sadurní que, 
al nostre entendre, ha de passar per dinamitzar el comerç local i 
la vida social i associativa del municipi.

Per aquest motiu, el Grup Municipal Popular ha proposat la inici-
ativa “AMUNT PERSIANES” , que té per objectiu que els comerços 
tornin amb força, que Sant Sadurní sigui viu i actiu i, a la vegada, 
donar un altre ús als locals buits de Sant Sadurní.

Quan passegem pels carrers del poble ens preguntem com 
pot ser que hi hagi tants locals buits, tantes persianes grises 
baixades. I ens alegrem quan veiem algun que altre moviment 
a un local comercial. Amb aquesta idea de dinamitzar la vila i 
donar nous usos al locals hem proposat que els locals en planta 
baixa es puguin reconvertir en habitatges, sempre complint els  
requeriments habitacionals. Creiem que pot ser una sortida per 
donar una oportunitat a tots els locals que tenen les persianes 
baixades, i a la vegada contribuir a la creació d’habitatges per 
als joves.

No només hem proposat que als locals s’hi puguin instal·lar habi-
tatges, sinó que amb la voluntat d’impuls de l’activitat econòmica, 
hem proposat crear una borsa d’ajudes per tal que autònoms, 
empreses i entitats que vulguin desplegar el seu projecte, o vo-
len traslladar a la seva activitat a una planta carrer, puguin acol-
lir-se a ajudes.

Ara, més que mai, l’Ajuntament ha de ser el catalitzador de l’im-
puls per tal d’aconseguir la dinamització tan necessària de la 
nostra vila.



cupsantsadurni@gmail.com

@CUPStSadurni

Prudència i optimisme
Malauradament hem de començar aquest escrit rendint un sentit 
homenatge a dos dels nostres companys que ens han deixat de 
forma sobtada en els últims dies, en Xavier Raventós i en Salvador 
Domènech. Tots dos exregidors dels nostre grup municipal. Els 
trobarem molt a faltar.

Volem fer extensiu aquest homenatge també a totes les víctimes 
que aquesta maleïda pandèmia s’ha endut. 

Un cop més, agraïm a la població la seva responsabilitat, seguint 
sempre les pautes i indicacions de les autoritats sanitàries. 
Aquest fet, juntament amb la campanya de vacunació que s’està 
duent a terme a dia d’avui, és un pas molt important per tornar 
de mica en mica a la normalitat. Com sempre, el GMS demanem 
prudència a la població, igual que varem fer durant la suspensió 
de l’estat d’alarma.

Mica en mica anem tornant a la normalitat. S’ha inaugurat el Pati 
de Can Guineu i de la construcció efímera amb la col·laboració 
d’Elisava Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelo-
na i del Consell de Cooperació. Amb aquest esdeveniment hem 
posat en el centre del debat un dels projectes més importants de 
la nostra vila, en el qual el PSC planteja fer un debat profund i par-
ticipatiu sobre el seu ús. El nostre grup apostem perquè sigui el 
pilar dinamitzador del nou model turístic de Sant Sadurní d’Anoia. 
Vetllarem perquè tots i totes puguem gaudir d’aquest espai!

Durant aquests dos primers anys de legislatura, molt marcada 
per la COVID-19, el GMS ha estat disposat en tot moment a tre-
ballar al costat de l’equip de govern, proposant accions per do-
nar suport a comerços, petites i grans empreses, restauradors, 
autònoms, i persones amb una greu situació de vulnerabilitat. Ens 
queden dos anys per seguir treballant per Sant Sadurní i capgirar 
aquesta situació actual. Cal mirar el futur amb prudència i opti-
misme.

Entre tots i totes en en sortirem!

facebook.com/CUP Sant Sadurní

camposop@santsadurni.cat

@PereCampos73

facebook.com/sadurnineja
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La necessitat d’un teatre 
Ja fa massa anys que Sant Sadurní no disposa d’un teatre. De 
fet, fa massa temps i massa governs que han desatès com-
pletament la necessitat d’equipaments culturals que té Sant 
Sadurní. Una mancança, la d’equipaments culturals, que  
tenim recollida en el Pla d’Acció Cultural que va aprovar el ple-
nari l’any 2019 però que, com tantes altres coses que aprova 
el ple municipal, va quedar guardat en un calaix sense que 
ningú en faci gens de cas.

Des de la CUP entenem que aquesta mancança no pot tri-
gar més a solucionar-se. Si bé és cert que hi ha inversions 
en equipaments que són importants i no es poden demorar 
(a la zona esportiva, per exemple), cal posar fil a l’agulla per 
solucionar el problema de la manca d’espais culturals al nos-
tre poble que entorpeix i dificulta la tasca de les entitats i del 
mateix Ajuntament a l’hora d’elaborar la programació cultural. 
No pot ser que un poble de gairebé 13.000 habitants com 
Sant Sadurní no tingui un teatre, i encara més quan al poble 
n’hi ha de tancats des de fa anys.

A manca d’un debat profund sobre el model de poble i un 
pla d’equipaments que fa anys que reclamem però mai arri-
ba, des de la CUP hem proposat que durant aquesta segona 
part del mandat s’arribi a un acord entre govern i oposició per 
encarar l’obertura d’un teatre, conscients, evidentment, que 
caldrà posar-se d’acord amb l’entitat propietària. 

N’estem segurs que aquesta és una proposta de consens que 
compta amb la complicitat de la majoria de la població, dels 
partits i de les entitats implicades. Sabem que hi ha altres  
equipaments i projectes sobre els quals aquest consens és 
difícil d’aconseguir però entenem que la necessitat d’un teatre 
és una qüestió de poble, transversal i urgent. De fet, tots els 
partits ho portàvem al programa. Així doncs, per què no s’hi 
està treballant encara? 

Utilitzem els recursos de que disposa el nostre ajuntament, 
fem un estudi de les necessitats i del cost que pot suposar 
reformar un dels teatres històrics de la vila, busquem el fi-
nançament i la fórmula legal que ens permeti obrir portes tan 
aviat com sigui possible. La gent de Sant Sadurní es mereix 
un espai on fer i gaudir de la cultura. Tenim l’espai, només cal 
encendre els llums.



Can Guineu: passat, present i futur

El 6 de setembre de l’any 2002, Daniel Ligorio va fer un con-
cert de piano al pati porticat de can Guineu. Va ser el darrer 
dels concerts que els Amics de la Cultura va organitzar en 
aquest edifici, que des d’aleshores va passar a ser un espai 
tancat, immers en un silenci que només va trencar algun acte 
esporàdic de caràcter restringit.

Gairebé vint any després, el projecte d’arquitectura efímera 
de l’escola Elisava ha permès reobrir un edifici que des de fa 
tres anys és propietat municipal. El mes de maig els sadurni-
nencs van veure com s’obrien les portes de can Guineu, i que 
allà hi havia moviment. Es va netejar el pati, es va condicionar 
l’espai, els estudiants d’Elisava van bastir la construcció i, fi-
nalment, es va posar en marxa un seguit d’activitats amb les 
quals els sadurninencs hem pres possessió de l’edifici.

Ara som dins, i ja no n’hem de sortir. La instal·lació és efímera, 
i l’hem de gaudir, però després can Guineu seguirà, i als in-
tegrants del consistori ens quedarà la responsabilitat de ga-
rantir el futur de can Guineu. Caldrà escoltar propostes dels 
diferents grups polítics, de les entitats i dels ciutadans per 
elaborar-hi un projecte de futur. Un projecte que ha de ser 
sòlid i sostenible, que ha de respondre a les necessitats dels 
ciutadans però també respectar l’essència d’un edifici sense 
el qual no es pot entendre qui som. Perquè can Guineu és la 
memòria viva de la història de Sant Sadurní, del nostre pai-
satge de vinyes, del cava, de l’urbanisme. L’edifici, a més, té la 
condició de Bé Cultural, i això vol dir que cal preservar parts 
de l’espai. Ho diu la llei, però també el sentit comú de qual-
sevol persona que s’hi hagi passejat. Can Guineu és un llegat 
que hem rebut i que hem de saber transmetre.

No ens hem d’enganyar. El debat sobre què cal fer a can 
Guineu i l’execució del que s’acabi decidint serà un procés 
complex i llarg. Però no ens ha d’espantar, ens ha d’il·lusionar. 
Si parlem, si mirem endavant, si busquem acords ho podem 
fer bé. Ho hem de fer bé, no hi ha alternativa. Per als regidors 
de Junts, can Guineu és un repte que encarem amb el mateix 
full de ruta que ens hem marcat per a aquest mandat: enten-
dre d’on venim, saber on som i tenir clar cap a on volem anar. 
I ens agradaria fer aquest camí acompanyats.
 
 

millorem@juntspersantsadurni 
www.juntspersantsadurni.cat

JuntsXStSadurni

Ara farà dos anys que Esquerra Republicana guanyava les elec-
cions municipals per primera vegada al nostre municipi. Gràcies 
a la confiança dels que ens vau votar hem pogut desenvolupar 
el programa electoral amb el que vam concórrer a les eleccions 
del 2019. 

Ens trobem a la meitat del mandat i és un bon moment per fer 
balanç. Durant aquests dos anys hem treballat de valent i ens 
hem esforçat per donar sortida a projectes ja començats i ende-
gar-ne de nous, fins i tot amb les dificultats d’un context de pan-
dèmia. Tot i que la situació ha estat complicada, hem assolit part 
dels nostres objectius i encara resten dos anys per culminar les 
nostres propostes pel municipi. Com explicarem a continuació, 
molts dels projectes que dúiem en el nostre programa s’han anat 
executant i d’altres ho faran en els propers mesos.

Un dels reptes que ens vam proposar va ser endreçar els espais 
de la Vila, així com les zones verdes i la remodelació dels parcs 
infantils. Hem fet realitat el Passatge Santa Eulàlia, l’últim carrer 
del poble que quedava per urbanitzar. La Plaça del Pont Romà, la 
Plaça Parellada i el camí rosa del Barri Vilarnau, una reivindicació 
històrica del veïnat, també veuran la llum en els propers mesos.
En els darrers mandats, ERC va treballar per recuperar la totalitat 
de l’espai que ocupaven les antigues escoles de la Plaça Nova i el 
projecte del Centre Cultural ha culminat amb la construcció de 
l’escola d’adults i l’Arxiu Municipal.

Una altra qüestió a destacar és la gran aposta que el grup mu-
nicipal d’Esquerra fa per les polítiques feministes, posant en fun-
cionament el Tercer Pla per la Igualtat, estant present en totes 
les nostres festes amb un Punt Lila que estrena format. Pel que 
fa a polítiques socials, també s’ha acomplert la promesa electoral 
d’adquirir un pis tutel·lat amb vuit places que es gestionen des 
d’Acció Social.

També hem estat al costat de la restauració a Sant Sadurní i quan 
més ho ha necessitat hem adaptat espais de la via pública per tal 
que tothom tingués una terrassa i hem suprimit les taxes d’ocu-
pació de les mateixes.

Pel que fa a la participació ciutadana, ha arribat el moment de 
decidir entre tota la ciutadania quin ha de ser el futur de l’em-
blemàtic edifici de can Guineu. Aquestes darreres setmanes s’ha 
instal·lat una construcció efímera al pati de can Guineu, projecte 
liderat pels alumnes de l’Escola de disseny Elisava, on s’hi estan 
realitzant activitats culturals. En breu començarem el projecte per 
triar els usos de Can Guineu, i volem que aquest espai efímer sigui 
el centre de trobada i debat per fer aquest procés participatiu.

Tota aquesta tasca s’ha fet sense descuidar el dia a dia, l’atenció 
als ciutadans, arribant a acords amb la resta de partits del con-
sistori, dialogant i compartint la presa de decisions. Aquest és el 
nostre tarannà i els propers dos anys volem seguir avançant en 
el compliment dels objectius que ens vam proposar i que ens van 
dur a guanyar les eleccions municipals el 2019. 
Comptem amb tots vosaltres!

Balanç de la primera meitat del mandat

locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/juntspersantsadurni

erc@santsadurni.cat

@ERCSantSadurni

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia
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