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Fires i Festes 2021:  
un repte més aconseguit
 
L’any passat ens imaginàvem que el 2020 seria l’únic any 
en què hauríem de celebrar unes Fires excepcionals. És 
evident que ens equivocàvem. Però de la mateixa manera 
que ho hem fet sempre, aquestes Fires i Festes tampoc 
ens hem arronsat davant les dificultats i hem tornat a dir 
(i a demostrar) a tothom que a Sant Sadurní la cultura no 
s’atura ni davant de la pitjor pandèmia. 

I ho hem fet de la millor manera possible: omplint afo-
raments i respectant al màxim les mesures de segure-
tat. Si bé és cert que adaptar la cultura popular i la resta  
d’actes a la normativa sanitària no és gens fàcil, hem de ser  
conscients que fer-ho així ens ha permès gaudir de  
manera segura de grans espectacles en directe.

Des de l’Ajuntament sempre hem volgut estar a l’alçada 
del que exigia cada moment i hem intentat fer la feina 
ben feta, la qual cosa, avui, ens permet dir alt i clar que 
a Sant Sadurní, la música i la cultura mai han marxat dels 
escenaris. 
I si hem aconseguit tot això, ha estat gràcies a totes les 
persones que han participat en aquest procés, des dels 
treballadors municipals, a les entitats i associacions del 
municipi i totes les persones que han gaudit de la progra-
mació d’enguany. 

Amb aquestes línies, vull dedicar un agraïment al Servei 
de Cultura per haver fet realitat aquest repte i fer-ho 
de manera tan impecable, però sobretot vull donar les 
gràcies a totes les persones que han participat de les 
Fires, per recolzar, una vegada més, el sector cultural. Des 
del Servei de Cultura, seguim treballant per la cultura, i, 
sobretot, seguim treballant perquè tingui tot el valor que 
es mereix.

Aquestes Fires que hem viscut no han estat unes Fires 
més. Enmig de tanta incertesa i tantes dificultats, han sig-
nificat un retorn de la il·lusió i la voluntat i determinació de 
posar les emocions al centre de tot. Cada dia que passa, 
som més conscients que la cultura és un bé essencial, i 
aquestes Fires n’han estat un exemple clar.

Sense ser-ne gaire conscients al principi, l’any passat ens 
vam convertir en referents en quant a exemplaritat i com-
promís cultural. Aquesta vegada, el repte era encara més 
gran perquè ens tocava estar a l’alçada del nivell que ens 
vam marcar llavors. I ho hem aconseguit.

L’Arxiu i l’Escola d’Adults, en marxa
 
Des del mes de setembre, amb l’inici de les classes del 
Centre de Formació d’Adults (CFA), ja tenim a ple rendi-
ment el Centre Cultural de la Plaça Nova, un edifici històric 
que acull tres equipaments: la Biblioteca Ramon Bosch de 
Noya, que hi és des de l’any 2017, el CFA i l’Arxiu 
Municipal.

El trasllat del CFA des de l’IES Jacint Verdaguer, on ha estat 
els darrers anys, a un espai propi és un canvi a millor. El 
nou CFA està situat en un espai molt concorregut del nucli 
urbà, on podrà ajustar els horaris a les necessitats dels 
usuaris. De fet, ja ha començat aquest curs en horari de 
tarda, amb l’opció d’ampliar-lo si la demanda d’alumnes 
ho requereix i el Departament d’Educació, de qui depèn, 
ho fa possible. 

L’Arxiu Municipal, és un servei municipal que portava 
anys repartit en diferents edificis, i que ara pot fer un 
salt endavant. Potser pensem en els arxius com llocs on 
guardar i consultar documentació, preferentment antiga. 
Que ho són, per descomptat, però alhora són un servei  
imprescindible per al funcionament de l’administració 
municipal, ja que s’encarrega de la conservació de tota la 
documentació que generen els diferents serveis munici-
pals i n’ha de facilitar la consulta quan es necessiti. És una 
eina fonamental per a una administració eficient, i més en 
aquest moment, en què l’Ajuntament està implantant la 
gestió electrònica de la documentació.

Aquestes són les tasques fonamentals del CFA i l’Arxiu, 
que corresponen a l’administració, des d’on hem de tre-
ballar per fer-ne espais oberts a les persones. Però la seva 
utilitat i èxit també dependrà de la relació que hi tinguem 
els sadurninencs i les sadurninenques, de l’ús que en fem, 
de l’interès que tinguem pels cursos que imparteix el CFA 
o per consultar, o tafanejar, la documentació de l’Arxiu.

I en al cas de l’Arxiu, en darrer terme depèn de tots que 
sigui una eina cada cop més útil i propera. Abans d’ha-
ver-lo inaugurat oficialment ja s’hi han acostat persones 
interessades en cedir documentació (revistes, fotografies, 
papers diversos...) per a que estigui a la disposició de tots. 
Es farà com una cessió, és a dir, que les persones, entitats 
o empreses que deixin la documentació en conservaran 
la propietat.

Ho anirem explicant amb detall amb el temps, per deixar 
clar que no és un arxiu de l’Ajuntament, és un Arxiu Mu-
nicipal, dels sadurninencs i les sadurninenques. Fem-lo 
servir, fem que serveixi.

Marta Castellví
Regidora 
de Cultura

Antoni Romeu
Regidor Educació, 
Patrimoni i Memòria Històrica



 · EQUIPAMENTS· | 4 

Durant aquest estiu s’han obert les noves instal.lacions de l’Arxiu municipal 
al Centre Cultural de la Plaça Nova. Des de fa força setmanes s’està fent una 
feina ingent per traslladar, reorganitzar i classificar els documents de l’Ajun-
tament, des del segle XVII a l’actualitat, que fins ara es distribuïen en diverses  
dependències municipals. Actualment s’està revisant l’inventari existent i re-
classificant els expedients.

El nou equipament compta, entre d’altres, amb una gran sala per a un correcte 
manteniment, classificació i custòdia, que compta amb equips per a controlar 
factors com la temperatura ambient, elements determinants per a una correc-
ta conservació.  

L’Arxiu Municipal és el servei que s’encarrega de fer accessible i difondre el  
patrimoni documental de Sant Sadurní. Disposa també d’altres fons i  docu-
ments de caràcter privat  relacionats amb Sant Sadurní d’Anoia, així com un 
Arxiu Fotogràfic amb imatges des del segle XIX i fins a l’actualitat.

El nou arxiu compta amb una superfície d’un mica més de 250 metres  
quadrats - amb 2.190 metres lineals de prestatgeria mòbil, dels quals la ma-
jor part corresponen al dipòsit on es custodia la documentació municipal. 
També consta d’un espai habilitat per a suports especials (fotografies, cartells, 
plànols...), diversos espais de treball, recepció, i dues sales de consulta per els 
usuaris. 

L’Arxiu municipal enllesteix el seu trasllat

L’Arxiu conserva un Fons d’Art amb obres d’artistes locals i d’altres la trajectòria dels quals es considera representativa, 
del s. XIX-XX; l’Arxiu Fotogràfic amb fotografies datades a partir de 1911 i de diverses temàtiques com urbanisme, Fires i 
Festes, personatges de la vila, esports, Gegants, música... i l’Hemeroteca local, amb publicacions dels segles XIX i XX. 

Com a servei especialitzat en la gestió i tractament de la documentació pública, l’Arxiu també té com a funció definir, im-
plantar i mantenir el sistema per la correcta gestió de la documentació municipal, assesorant a les àrees de l’Ajuntament 
en la seva organització i tractament, així com donar-hi accés.

Entre els fons documentals destaca el Fons de l’Ajuntament, on trobem el major volum documental de documentació ad-
ministrativa; el Fons Ramon Bosch de Noya, investigador i historiador local que va cedir tot el seu fons a l’Arxiu, o el Fons 
de l’Hospital Ferrer Sallés, l’antic hospital del municipi. 

L’any 1908 Pelegrí Torelló, personalitat rellevant dins el món local, va procedir a redactar el primer inventari de la docu-
mentació municipal, amb un total de 240 volums, entre el que destaca el document més antic que es conserva, correspo-
nent a una cessió d’un censal datada del 1752, a l’interior del qual hi ha referències a un document de deute de 1712. 

L’Arxiu actualment ofereix serveis com: consulta en sala i en línia; visites concertades; assessorament tècnic sobre qües-
tions relacionades amb l’Arxiu i servei de reproducció de documents.  En breu s’organitzaran diverses activitats (conferèn-
cies, presentacions de llibres...). L’accés és lliure i gratuït per a tots els ciutadans, només cal aportar el DNI i actualment cal 
concertar cita prèvia. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores. 



 · EQUIPAMENTS · | 5 

Nova rotonda 
amb elements  
de la fil·loxera
 
L’Ajuntament de Sant Sadurní  ha iniciat 
aquest estiu l’arranjament i embelliment 
de la rotonda del final del cinturó de ron-
da, a l’alçada del barri Vilarnau, on hi ha 
col·locat lletres gegants en què s’hi pot 
llegir Sant Sadurní d’Anoia i que està far-
cida de diverses fil·loxeres. 
En les properes setmanes s’acabarà de 
condicionar i completar l’actuació.

El Barri Vilarnau 
també té el seu 
“caminet rosa”
El departament de Via Pública de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní ha cre-
at un itinerari que connecta a peu 
d’una manera segura els blocs del 
barri Vilarnau i que té grans simili-
tuds amb el caminet rosa que hi ha 
al barri de La Triola.

Reurbanització de la plaça 
Parellada
Fa uns dies s’han iniciat els treballs de remodelació 
de la plaça Parellada, a la zona de les Casetes de Cal 
Mir, una actuació que compta amb un pressupost 
de 168 mil euros. Es tracta d’un projecte dirigit pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament i que suposa una ac-
tuació sobre una superfície de més de 1.500 m2.
  
Es millorarà l’entorn de la plaça i es col·locarà un nou 
asfaltat i la creació d’una pantalla de formigó per con-
tenir les arrels dels arbres que malmetien el terra.  
També s’actualitzarà i es renovarà la vorera per tal 
de fer una zona de pas més amable i accessible, i 
es reordenarà la zona d’aparcament. Així mateix, 
s’habilitarà nous espais de trobada i per a la reunió 
dels veïns.
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S’intensifica el control en la 
gestió dels residus
L’Ajuntament de Sant Sadurní està duent a terme en 
els darrers mesos un seguiment més exhaustiu de les 
pràctiques i comportaments incívics d’una minoria en la 
gestió dels residus. 

A través de les càmeres de videovigilància instal·lades a la 
deixalleria municipal i l’obertura de bosses domèstiques 
en què no se separen correctament els residus, ja s’han 
identificat i tramitat prop d’una trentena de denúncies i 
sancions, amb multes que ronden els 300 euros. 

Així mateix, també s’està fent seguiment a grans gene-
radors i sector de la restauració, davant la identificació 
d’algun cas reincident que no separa selectivament els 
seus residus o els deixa fora del seu punt de recollida. 

Millores a les instal·lacions esportives

Durant aquestes setmanes la Zona Esportiva municipal
  se sotmetrà a diverses actuacions de millora de les 
seves instal·lacions. En concret es renovarà comple-
tament la zona de sauna, que suposarà una inversió 
d’uns 13.000 euros, que permetran la instal·lació de 
nou material per substituir l’existent, que es trobava 
molt malmès i havia perdut part de la seva funcionalitat 
i eficiència.

Així mateix, també es millorarà el condicionament dels 
tres vestidors per a discapacitats. Es revestiran les 
parets, tal i com es va fer fa un temps amb la resta 
de vestidors, i també els bancs de fusta i la zona de 
prestatgeria.

Remodelació de la plaça del Pont Romà
En breu també s’iniciarà la remodelació de la plaça del 
Pont Romà, que té com un dels principals objectius 
resoldre els problemes d’evacuació de l’aigua i inun-
dacions que, com a conseqüència del canvi climàtic, 
cada vegada són més freqüents en aquesta zona baixa 
del municipi. La intervenció, amb un pressupost de 
152.000€, inclourà la remodelació completa de l’espai, 
millorant la seguretat i l’accessibilitat i renaturalitzant 
aquesta àrea, creant noves zones i espais verds.

Durant les setmanes que es prolonguin les obres 
- el calendari previst s’aproxima a uns tres mesos -   
es prohibirà l’aparcament i es produiran algunes afecta-
cions en la mobilitat a l’entorn de la plaça. La previsió és 
que l’obra estigui enllestida abans d’acabar l’any i que 
cap a finals del primer trimestre del 2022 es realitzin 
els treballs de jardineria i renovació de les zones amb  
vegetació, època més favorable per a fer la plantació.

L’Ajuntament, amb el suport de la Policia Local i la Manco-
munitat Penedès-Garraf, continuarà duent a terme noves 
campanyes informatives i de sensibilització per tal de fo-
mentar pràctiques més sostenibles en la gestió dels resi-
dus i reduir el número de incidències, tant a la via pública 
com a la deixalleria municipal.

Retirada d’elements de fibrociment 
a l’escola Jacint Verdaguer
Aquest estiu s’ha fet efectiva també la retirada dels 
baixants de fibrociment i millores en la cobertura de 
l’edifici de l’escola Jacint Verdaguer. L’actuació ha es-
tat subvencionada íntegrament per la Generalitat de 
Catalunya, a través del departament d’Educació, i ha 
comptat amb un pressupost d’uns 60.000 euros. 



Una Casa dels Avis biosegura
Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Sadurní estan 
a punt de tancar també la redacció del projecte de remod-
elació de la Casa dels Avis, una important actuació que 
comptarà amb un pressupost de 950 mil euros i que té 
com a principals objectius l’actualització de les instal.lac-
ions en matèria de seguretat i bioseguretat, situant l’equi-
pament en els estàndards que exigeix la normativa.

Es milloraran i reforçaran les sortides d’emergència i 
d’evacuació, la senyalització, els sistemes contra incendis i, 
entre d’altres, s’instal.larà un segon ascensor, que facilitarà 
la mobilitat interior. 

Així mateix hi haurà una gran reordenació dels espais i 
moltes de les estances de serveis per tal d’establir circuits 
nets i segurs des del punt de vista sanitari, que reforcin 
una major traçabilitat pel que fa a la gestió de residus, la 
neteja de la roba, els serveis de bugaderia o els accessos, 
tant del personal treballador, com visites i de les persones 
usuàries de la Casa dels Avis. 

S’ha dissenyat un pla d’obra molt exhaustiu que per-
metrà complir amb tots els requisits en matèria de se-
guretat COVID-19 i sanitària, a la vegada que l’actuació 
tampoc alteri el normal funcionament del centre. Es de-
limitaran els espais a intervenir, construint tancaments  
provisionals estancs i antisorolls, i s’evitaran els creua-
ments o solapaments dels circuits del personal d’obra amb 
el personal de l’equipament, Per aquest motiu es constru-
iran torres amb escales d’accés dels operaris per cadascu-
na de les actuacions i talls d’obra.

El projecte també contempla l’arranjament de la façana i 
la millora d’altres elements de l’edifici, com l’envolvent i els 
tancaments, a més d’equips d’energia renovables per l’au-
toconsum, i inversions per reforçar l’accessibilitat en espais 
com als lavabos. En unes setmanes està previst que el pro-
jecte entri en fase de licitació i recepció d’ofertes.

Des de l’Ajuntament s’ha escollit aquesta obra per sol·licitar 
subvenció als fons europeus Next Generation, en les línies 
de cohesió social i eficiència energètica. 

A finals de setembre es va celebrar una nova edició de la 
Setmana de la Gent Gran, un programa d’activitats que im-
pulsa la regidoria d’Acció Social, juntament amb la Comis-
sió de la Gent Gran.

Després que la pandèmia forcés la suspensió primer i  
després algun ajornament de dates, finalment es va apos-
tar per oferir durant una setmana diverses propostes  
culturals i d’oci en què hi van tenir cabuda el cinema, el ball, 
el teatre o la música.
No es va poder dur a terme, però, tal i com estava previst, 
el tradicional dinar de germanor que obre la Setmana, de-
gut a que les mesures i restriccions sanitàries encara re-
sultaven un gran obstacle per congregar a una xifra tan 
important de persones i finalment es va prendre la decisió 
d’esperar a que el context estigui molt més normalitzat.

Torna la Setmana de la Gent Gran

 · GENT GRAN ·| 7



Calendari i fases del procés
Fins al 30 de novembre, els veïns i veïnes de Sant Sa-
durní, persones vinculades amb la vila i les associacions  
incloses al registre municipal d’entitats podran presentar 
les seves propostes d’ús i suggeriments sobre els serveis 
i equipaments que podria acollir Can Guineu. Ho po-
dran fer a través del formulari que trobaran a la pàgina  
participa.santsadurni.cat o bé adreçant-se a l’Oficina 
de Participació Ciutadana, a la plaça dels Gotims s/n.

Totes les propostes hauran de contenir un cert grau de 
concreció en relació als serveis i usos que es volen pre-
sentar o proposar, i tenir en compte alguns criteris, en-
tre d’altres: que sigui viable i sostenible econòmicament; 
que l’ús sigui de competència municipal; que respecti 
arquitectònicament i estructuralment un edifici que, cal 
recordar, està protegit i catalogat com a bé cultural d’in-
terès local (BCIL); i que respongui a l’interès general de 
la ciutadania de Sant Sadurní. A més, totes les propostes 
d’ús hauran de preservar en tots els casos la titularitat 
municipal de l’Ajuntament sobre l’immoble, en cas de 
plantejar serveis o usos que haguessin de comptar amb 
la participació o cogestió d’altres organismes, institucions 
o del sector privat.

L’inici del procés de participació s’encetava el dijous 14 
d’octubre amb una sessió informativa a la sala d’actes del 
Centre Cultural de la plaça Nova que es pot recuperar 
al canal de l’Ajuntament a YouTube. A finals d’octubre es 
van programar visites guiades i sessions de dinamització, 
en què les persones participants van poder descobrir els 
espais de l’edifici i participar del debat sobre el futur de 
Can Guineu, així com formular i presentar la seva propos-
ta d’ús.

Una comissió tècnica i d’experts avaluarà les propostes 
presentades per tal de seleccionar aquelles idees que 
respectin els criteris tècnics, de sostenibilitat financera i 
de competència municipal. D’aquesta anàlisi sorgiran un 
màxim de tres propostes finalistes que se sotmetran a 
una consulta ciutadana, prevista per l’abril de 2022, en 
què hi podran participar totes les persones empadro-
nades a Sant Sadurní majors de 16 anys.
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S’endega un procés participatiu per definir el pla d’usos 
de la casa pairal amb el màxim consens, transparència i 
igualtat per a totes les idees que es presentin.

Fins al 30 de novembre es mantindrà obert el termini de 
recollida de  propostes.

Un equip tècnic avaluarà les idees i iniciatives que pre-
senti la ciutadania i farà una selecció de les opcions més 
viables que se sotmetran a una consulta ciutadana, pre-
vista per l’abril de 2022.

L’Ajuntament de Sant Sadurní ha endegat un procés 
de participació ciutadana que té per objectiu consen-
suar els usos que haurà de tenir en el futur aquest im-
moble de titularitat municipal després d’un procés de  
rehabilitació i arranjament que es prolongarà diversos 
anys i que requerirà d’una important inversió econòmica.

I tu, què hi 
faries a 

Can Guineu?



El que busquem és una pluja d’idees, que  
tothom pugui fer la seva proposta i després els 
tècnics ja en valoraran la seva idoneïtat. Volem 
que tothom es faci seu Can Guineu, per això ja 
fa quasi un any que fem activitats al pati per-
què tothom s’hi hagi pogut anar aproximant a 
poc a poc.
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Acte de presentació
L’alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas; el regidor 
de Participació Ciutadana, Pere Vernet; la tècnica del 
servei, Montse Parra i la representant de l’empesa EIDos 
Dinamització social encarregada de dinamitzar el procés, 
Laura Giménez, van explicar durant la roda de premsa de 
presentació que es tracta d’un procés de gran enverga-
dura i sense precedents a Sant Sadurní, però que pot ser 
una eina de participació molt valuosa.

L’alcalde va fer una petita pinzellada sobre la història de 
Can Guineu, un edifici històric que va ser adquirit per 
l’Ajuntament a finals del 2018 i que està estretament lli-
gat amb la història del municipi i amb la Fassina i va posar 
èmfasi en el fet que l’objectiu és la màxima participació 
possible, per tal que sigui un projecte de tots els sadurni-
nencs i sadurninenques: 

Pere Vernet, per la seva banda, va recordar la  
voluntat del govern de crear un procés Participatiu 
per decidir els usos de la casa pairal -un compromís  
adquirit després de la compra de l’immoble i que no s’ha 
pogut fer fins ara a causa de la situació sanitària- perquè  
“l’empoderament de la ciutadania passa per la impli-
cació i la responsabilitat individual en la col·lectivi-
tat. Volem que el futur de Can Guineu sigui un futur  
construït col·lectivament”.

El regidor va remarcar el compromís pel consens, la 
transparència i igualtat d’un procés que ha de debatre, 
valorar, discutir i decidir entre tota la ciutadania els usos 

i propostes d’equipaments que s’hi duran a terme, i que 
s’hauran d’assumir en els futurs mandats: «La magni-
tud de l’edifici, les possibilitats que alberga, el cost 
estimat, la duració de les obres, fa necessari que 
aquest procés neixi des del màxim consens possible. 
Per això aquesta proposta ha estat parlada amb tots 
els partits del consistori i comptarà amb un òrgan 
de seguiment i transparència format per aquests 
mateixos partits i per les entitats que participin del 
procés. Can Guineu té el potencial de transformar la 
fisonomia del nostre municipi, per això cal pensar bé 
i buscar entre tots i totes allò que sigui més benefi-
ciós per al nostre poble».

L’alcalde va afegir que caldrà buscar finançament en sub-
vencions i altres administracions per executar el projecte 
resultant i que cal que sigui un projecte «assumible i 
sostenible econòmicament en el temps».

Finalment, tant la tècnica de Participació Ciutadana com 
la mateixa empresa encarregada del procés, van detal-
lar els tempos i eines de què es disposarà per dur-lo a 
terme, assegurant que està pensat per oferir la màxima 
seguretat a cada pas. Van reiterar que la voluntat és que 
tothom pugui presentar propostes, no projectes tècnics, 
i que serà tasca de la comissió d’experts analitzar la vi-
abilitat de les propostes. També han incidit en què les 
propostes resultants que aniran a votació poden ser la 
suma d’idees i d’iniciatives presentades per diverses per-
sones i associacions.

La informació del procés es pot consultar 
al web participa.santsadurni.cat i també 
podeu adreçar-vos a l’Oficina de Participació 
Ciutadana, a la plaça dels Gotims s/n, o tru-
cant al 938910325 Ext. 5214.

““



L’Escola d’adults de Sant Sadurní té finalment seu pròpia 
a l’edifici del Centre Cultural, al costat del nou Arxiu Mu-
nicipal. Des del 1978, any de la seva creació, havia ocupat 
espais de manera itinerant a diversos equipaments.

Encara que molta gent té la idea que és un centre for-
matiu per a persones grans i jubilades, tots els cursos 
que s’imparteixen estan dirigits a persones a partir dels 
18 anys. Actualment el Centre de Formació d’Adults 
(CFA) té prop d’un centenar d’alumnes per al curs 2021-
22, homes i dones de mitjana edat que volen assolir un 
grau de competència bàsica per comunicar-se en anglès, 
català i castellà i el seu respectiu certificat, o posar-se al 
dia, avançant en els coneixements d’informàtica i obtenir 
el certificat equivalent a l’Actic 1 i 2.

L’Escola d’Adults va obrir les seves portes fruit de les ne-
cessitats del moment: hi havia encara moltes persones 
sense el graduat escolar, i amb necessitats d’aprendre 
català i alfabetitzar-se.  L’escola mai fins ara havia comp-
tat amb una seu pròpia. Durant aquest periple s’havia 
instal·lat  als antics jutjats de la  la plaça dels Gotims, a 
l’Intermunicipal i els darrers anys a l’IES Jacint Verdaguer. 

El nous espai disposa de tres aules, un espai multimèdia, 
un despatx i una sala de reunions i hi treballen dues 
persones en horari de tarda vespre. Des de fa vuit anys 
l’Escola d’Adults de Sant Sadurní és una Seu del CFA Vi-
lafranca.

Persones amb ganes d’aprendre

L’Escola d’Adults és un centre de formació que té per 
objectiu oferir un servei públic i de qualitat dirigit a per-
sones que vulguin introduir-se i aprofundir en deter-
minades destreses de la societat de la informació i la 
comunicació; que necessitin aprendre  anglès i informàti-
ca; iniciar-se i avançar en el coneixement de la llengua  
catalana o castellana; o bé que no hagin pogut cursar una  
escolarització satisfactòria i ara vulguin adquirir els 
coneixements instrumentals bàsics.
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L’Escola d’Adults ofereix cursos dirigits a persones 
majors de 18 anys amb ganes d’aprendre:

- Alfabetització (Formació instrumental)
- Català inicial i bàsic (A1 i A2 del MCER)
- Castellà inicial (A1 del MCER)
- Anglès (A1 i A2 del MCER)
- Informàtica (ACTIC bàsic i mitjà)

INSCRIPCIONS
Per inscriure’s cal venir en horari d’atenció al públic 
o escriure un correu electrònic a
santsadurni@cfavilafranca cat
www.cfavilafranca.cat
Cr. Ensenyança 8, Sant Sadurní d’Anoia

L’Escola d’adults ja té seu pròpia

Nou rocòdrom 
a l’escola La Pau
Des de l’inici d’aquest nou curs l’Es-
cola La Pau compta a un dels espais 
laterals del pati exterior del cen-
tre amb una nova zona de jocs, un 
rocòdrom infantil instal.lat a un mur 
que està decorat amb un dibuix que 
caracteritza diversos elements de la 
Festa de la Fil·loxera. 



 · EDUCACIÓ ·| 11

Nou capítol 
a l’Intermunicipal 

Aquest setembre s’ha fet el traspàs 
de l’Escola Intermunicipal a la 
xarxa d’ensenyament públic de la  
Generalitat. El nou centre ha reno-
vat  la direcció, tot i que manté el 
mateix equip directiu, el projecte 
educatiu i el professorat gairebé en 
la seva totalitat.

L’Inter es va posar en marxa a prin-
cipis de la dècada dels 80 oferint 
classes d’FP. Poc després el cen-
tre es va instal·lar a l’antiga Escola 
Balmes i es va començar a impartir 
el BUP. Va ser l’any 1988 quan es 
va constituir la Mancomunitat de 
Municipis de l’Alt Penedès, l’or-
ganisme que ha gestionat el centre 
fins al curs passat, mitjançant con-
venis amb la Generalitat.

L’any 1987 es va fer el trasllat d’FP i 
de BUP a un mateix edifici, l’antiga 
escola Vilarnau, que es va mudar a 
l’edifici de les antigues escoles pú-
bliques de la Plaça Nova (ara Cen-

tre Cultural), on aleshores hi havia 
l’Inter. En el moment del trasllat, la 
Inter tenia 450 alumnes.  Des del 
1994 s’han fet diverses ampliacions 
a l’edifici. Curiosament, l’Inter es va 
posar en marxa l’any 1981 amb 65 
alumnes. La Vilarnau ho havia fet el 
1965 amb 66 alumnes. 
El 1996 va començar a impartir 
l’ESO.

El traspàs de l’Intermunicipal ho és 
també de l’edifici actual, que es va 
construir a la dècada de 1960 per 
acollir la Cooperativa Escolar Vilar-
nau -l’escola va néixer el 1966, però 
el primer curs es va fer a La Llar; el 
1967 va estrenar la seu pròpia, que 
es va anar ampliant amb els anys. 

Amb aquest traspàs a la xarxa pú-
blica de la Generalitat, doncs, l’In-
termunicipal inicia una nova etapa 
en un edifici dedicat a l’educació 
des de fa  més de mig segle. L’es-
cola Intermunicipal va esdevenir 
un projecte avançat, que en el seu 
moment van dinamitzar i reforçar la 
proposta educativa al municipi i va 
suposar un important salt endavant 
per cobrir les deficiències educa-
tives en l’etapa de secundària.

Tot i que ha estat des del primer dia 
un centre finançat amb recursos 
públics a través d’un conveni amb la 
Generalitat de Catalunya, el model 
mancomunat se n’havia ressen-
tit en els darrers anys, davant la  
construcció de nous centres de se-
cundària a municipis participants 

de la Intermunicipal, com Gelida o 
Sant Quintí de Mediona, i la necessi-
tat de fer front a inversions per a ac-
tualitzar i millorar les instal·lacions, 
més enllà de cobrir els costos de 
manteniment. 
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Fires i Festes  
de gran format
Després del notable salt que les Fires i Festes van ex-
perimentar l’any passat malgrat el context sanitari, en 
aquest 2021 la programació de la gran cita festiva i 
cultural de Sant Sadurní va fer una nova passa enda-
vant amb un cartell de luxe i oferint la possibilitat de  
gaudir de grans concerts i espectacles amb algunes 
de les bandes i artistes més importants del panorama 
català actual. 

L’esplanada del CAP va tornar a erigir-se en l’escenari 
principal de les activitats, enguany amb un aforament 
molt major, de fins a 1.500 espectadors. El gran atrac-
tiu d’algunes de les propostes va fer que algunes d’elles 
pengessin el cartell d’entrades exhaurides.

Durant la setmana llarga de Fires, l’activitat tant al re-
cinte principal com a la resta d’espais on es van dur a 
terme algunes activitats, no van registrar incidents i el 
públic va complir notablement les normes i mesures 
de de seguretat establertes.

Serafí Cervera, un sadurninenc sord de naixement, va 
ser l’encarregat de donar veu als qui no en tenen, en 
un colpidor i inèdit pregó de Fires i Festes que tenia 
enguany una clara voluntat de donar espai a la diversi-
tat i les persones amb discapacitat. El pregó va comp-
tar amb la presència de la consellera de la Presidència 
de la Generalitat, Laura Vilagrà.

La pluja va fer un any més la seva “tradicional” aparició 
durant les Fires i Festes, tot i que va alterar molt lleu-
gerament alguns horaris de la programació.

Amb tot, la pandèmia va obligar a limitar els actes 
de cultura popular i exhibicions  de carrer. Els balls  
populars, la Festa de la Fil.loxera o dels Diables Se M’n 
Refum van haver d’adaptar el format i realitzar un es-
forç extra, proposant actes alternatius, com la Nit de 
Foc o la Fil.loxera en concert, en una exhibició que de-
mostra el múscul del teixit associatiu i les ganes que la 
cultura no s’aturi.

Com és habitual, la Diada de Catalunya va comple-
mentar el tram final de la programació festiva de Fires. 
La plaça de l’Era d’en Guineu va acollir la lectura del  
Manifest de l’11 de setembre, a càrrec de l’ADF de Sant 
Sadurní i l’habitual concert d’Havaneres. La nit es tan-
cava amb un dels concerts potents d’aquestes Fires, de 
la mà de la banda penedesenca Buhos.

Les Fires van comptar també amb diverses exposi-
cions, en què hi van participar la UE Sant Sadurní, amb 
motiu del seu centenari; el PSC, que va recompilar 
els programes de Fires i Festes, i ja en la vessant més 
artística els treballs de Mariona Clavé i Emma Regada, 
que es van poder veure a la biblioteca i a la capella de 
l’Índex.
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Sant Sadurní va celebrar el primer cap de setmana d’oc-
tubre una de les edicions més especials del Cavatast, la 
del 25è aniversari. La mostra va apostar per repetir el 
format reduït que ja va proposar en l’edició del 2020, per 
adaptar-se així a les mesures sanitàries imposades per la 
pandèmia.

Com l’any passat, la iniciativa va tornar tenir una gran acol-
lida entre el públic i la trentena d’expositors assistents a 
la mostra. Entre els aspectes més ben valorats se situa la 
proximitat entre visitants i elaboradors que permet aquest 
model de mostra.

El divendres 1 d’octubre el Cavatast va arrencar amb el 
cartell de complet per als quatre espais on es podien fer 
els tastos (a les Caves Juvé i Camps, Freixenet, Vilarnau i 
Canals Munné), i també amb totes les entrades venudes 
per a les diverses activitats programades en el marc de la 
mostra.

Enguany s’ampliaven les propostes complementàries 
gràcies a la col·laboració de les entitats cavistes AECAVA, 
Consell Regulador del Cava i Confraria del Cava. Així, les 
caves Codorníu van acollir el 22 de setembre la II Nit dels 
Màgnums, i el celler de la Fassina de Can Guineu i les caves 
Blancher van ser també escenaris de les diferents activi-
tats organitzades en el marc del Cavatast.

25 edicions del Cavatast
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Visites institucionals

Durant el cap de setmana la presidenta del Parlament de 
Catalunya, Laura Borràs, i també la directora general de 
l’INCAVI, Alba Balcells, van poder visitar diversos espais i 
seus del Cavatast. 

L’Ajuntament de Sant Sadurní també va oferir a la  
presidenta del Parlament una recepció institucional a la 
sala de plens, on va signar el llibre d’honor, i posteriorment 
es van intercanviar uns obsequis amb els representants 
del consistori, encapçalats per l’alcalde Josep Maria Ribas, 
i l’alcalde de Zegama, poble agermanat amb Sant Sadurní i 
que també es trobava de visita coincidint amb la mostra de 
caves i gastronomia. 

Una mirada cap al futur

Des de la Regidoria de Turisme de Sant Sadurní es fa una 
valoració molt positiva del Cavatast 2021, amb la mirada 
ja posada en la 26a edició. Tal com va explicar el regidor 
de Comerç i Turisme, Ton Amat, una vegada tancada la 
mostra d’enguany, l’objectiu de la regidoria és encetar el 
debat sobre quin ha de ser el model del Cavatast del futur.

La voluntat del regidor és que les converses comptin amb 
la participació d’un gran ventall de representants del sec-
tor cavista, i també dels establiments gastronòmics que 
habitualment formen part de la fira.

Cava 
Women

“Toca visibilitzar-nos i reivindicar el 
paper de la dona en el món del cava”

Entrevista amb Eva Plazas, una de les promotores de Cava 
Women, una iniciativa impulsada per dones professionals del 
sector que volen unir-se per impulsar projectes i activitats i 
posar la veu i l’ accent femení, i que es van presentar coin-
cidint amb el Cavatast.
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Què és exactament aquest 
moviment i com neix?

Ja feia temps que un grup de dones 
volíem posar veu femenina al cava i 
des de la Confraria del Cava, jo es-
tic a la Junta, vam pensar que era 
una bona manera de donar veu a 
aquest grup de dones, que l’hem 
anomenat Cava Women perquè 
el volem internacionalitzar, el cava 
és una beguda que exportem a 
tot el món. La idea és explicar les 
històries que hi ha darrere del cava 
i que aquestes històries siguin de 
les dones, des de les viticultores 
a les enòlogues, sommeliers, les 
que fan enoturisme... és a dir, totes 
aquelles històries que hi ha darrere 
d’una ampolla de cava.
 
No s’ha creat Cava Women per  
separar-nos dels homes, perquè 
tot el que s’ha fet en aquest sector 
ha estat gràcies a homes i dones. 
Ni homes ni dones faríem res sols. 
No estem aquí per anar amb la  
bandereta de separar. Volem reivin-
dicar el paper de la dona en el món 
del cava i dir “estem aquí”, hem tre-
ballat durant molts anys i ara toca 
visibilitzar-nos.

Engloba a tots els perfils 
femenins?
 
La idea és aconseguir arribar a tots 
aquells perfils de dones que estan 
involucrades en el món del cava.
 
El que hem vist a l’hora decomençar 
a organitzar-nos és que la dona 
en el món del cava hi és molt  
present, sobretot en les tasques 
d’enoturisme, relacions públiques, 
enòlogues, cada vegada en som 
més, però ens falta visibilitzar a 
les viticultores, que n’hi ha moltes, 
però moltes vegades estan amaga-
des darrere de la seva parella. I, 
també veiem que hi ha una man-
ca de dones molt important en la 
direcció d’empreses. Hi ha moltes 
dones dirigint caves però acostu-
men a ser família.

Cava Women posa en valor el pa-
per de la dona en un sector que, 
històricament, ha estat molt mas-
culinitzat.
 
Potser és d’aquells sectors en què 
a les dones ens ha costat d’arribar. 
Fa 25 anys que sóc al sector i estic 
al Comitè de Tast del Consell regu-
lador. Al principi érem 3 o 4 dones, 
però ara ja gairebé hi ha partitat. 
Les dones hi som, i estem trebal-
lant fort.
 
El cava és un sector, com molts 
d’altres, molt tradicional, quines 
primeres reaccions heu trobat? 

La veritat és que súper bones,  
tothom està molt content amb el 
projecte i hem tingut molt bona 
rebuda per part de totes les  
institucions: Consell Regulador, AE-
CAVA, dels elaboradors…
 
Ha estat difícil empoderar altres 
dones del sector en aquesta 
iniciativa? 

Hem tingut molt bona rebuda per 
part de les dones perquè totes 
estàvem treballant en les nos-
tres feines -enologia, viticultura, 
enoturisme..- i no ens havíem  
plantejat mai unir-nos, fer xarxa i 
treballar plegades per promocionar 
el cava, però alhora passar-ho bé i 
aprendre. 
A part d’explicar històries del cava i 
quines històries i dones hi ha al dar-
rere de cada ampolla, volem apren-
dre de les altres i aprendre més del 
món del cava i créixer juntes.

Què busqueu o us proposeu més 
enllà de visibilitzar la presència 
de professionals dones al sector 
i en llocs estratègics? 
 
Sobretot el que volem és promo-
cionar el cava, però també donar-li 
una vessant solidària. Una part 
del Cava Women neix per poder 
fer tastos i esdeveniments amb el 
món del cava i que hi hagi una part 
solidària i que els diners que acon-
seguim vagin destinats a associa-
cions de dones.

Més enllà de la iniciativa, què 
creieu que manca a nivell  
d’institucions, administracions, 
de polítiques per afavorir
l’ascens professional i la 
projecció en llocs directius de les 
dones en l’àmbit públic i privat?

Manca una mica més de suport 
en l’àmbit professional, però de 
vegades som les mateixes dones 
les que ens posem barreres: la 
maternitat, per exemple, n’és una. 
El problema de moltes dones  
 és que tenim un moment profes-
sional molt important entre els 
30 i els 40 anys, que és quan pro-
fessionalment estàs creixent, i en 
aquell moment és quan et pro-
poses ser mare i aleshores és crea 
un xoc intern i per a l’empresa, de 
vegades, també és un fre. Crec que 
això està canviant i tinc l’esperança, 
però és veritat que encara existeix 
aquest sostre de vidre.
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Sant Sadurní podrà
fixar el preu màxim 
en el lloguer dels 
habitatges
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
ha reconegut la condició del munici-
pi com una de les àrees amb mercat 
d’habitatge tens.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
ha aprovat la inclusió de diversos mu-
nicipis, entre els quals s’hi troba Sant 

Sadurní d’Anoia, com a àrea amb mer-
cat d’habitatge tens.

L’organisme de la Generalitat de 
Catalunya reconeix així la situació  
complexa i de risc que viu  Sant Sa-
durní en aquest àmbit des de fa uns 
anys, pel que fa a l’oferta d’habitatges 
de lloguer a preu asequible, i per-
metrà aplicar a partir d’ara l’índex de 
referència en els preus del lloguer.

La llei 11/2020 té com a finalitat 
contenir i moderar el preu del llogu-
er en determinades zones que, 
per les seves característiques, no  

garanteixen tenir habitatges de llogu-
er a un preu accessible, de manera 
que s’obstaculitza l’accés a tota la po-
blació.

S’aplica sobre els lloguers d’habitat-
ges destinats a residència permanent 
en aquells municipis declarats amb 
mercat tens. S’exceptuen aquells 
contractes signats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la llei, contractes 
de lloguer anteriors a l’1 de gener de 
1995, o bé tinguin un règim específic 
– habitatge de protecció oficial, assist-
encial, lloguer social... - .

Què és l’índex de referència 
de preus de lloguers?

És un indicador de consulta pública que permet conèixer una 
estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un  
habitatge ubicat en una zona i amb unes característiques 
definides. 

Aquest índex el determina i difon el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i es calcula sobre la 
base de les dades de l’habitatge, que cal introduir en un formu-
lari.

Consulta l’índex de referència de preus de lloguer al web
agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer

Els contractes de lloguer que se signin en àrees amb mercat 
d’habitatge tens, com Sant Sadurní, a partir d’ara, no podran su-
perar cap d’aquests dos límits:

• El preu de referència per al lloguer d’un habitatge de carac-
terístiques anàlogues

• El lloguer anterior actualitzat d’acord amb l’índex de competi-
tivitat, si l’habitatge ha estat arrendat en els darrers cinc anys. 
Aquest criteri no s’aplicarà en casos que hi hagi una relació 
de parentiu i el preu de lloguer sigui més baix, o si el con-
tracte afectava a un habitatge subjecte a un régim especial.

La llei no afecta a habitatges de nova edificació o que hagin afron-
tat un procés de gran rehabilitació, fins passats els 3 anys des 
de l’entrada en vigor de la llei, és a dir, fins al 22 de setembre de 
2023.

Què és una àrea de mercat d’habitatge tens
Són aquells municipis o zones en què es produeixen alguna d’aquestes situacions:

• Creixement sostingut del preu de lloguer molt per sobre de la mitjana de Catalunya
 
• Suposa una càrrega en el pressupost familiar o  personal superior al 30 % dels ingressos habituals de les llars

• Supera el 30 % de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys 

• En els darrers 5 anys, creixement interanual  acumulat d’almenys 3 punts per sobre de l’IPC català

Per a més informació podeu adreçar-vos a 
l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant 
Sadurní:

Plaça Coral Infantil “Els Gotims”, s/n
Tel: 93 891 03 25 Ext. 5215-5216
E-mail: habitatge@santsadurni.cat 

Horari:
De dilluns a divendres de 10 a 14h.
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Ajuts econòmics directes per a autònoms i microempreses, 
per fer front als efectes originats per la COVID-19
Abans de l’estiu l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia va aprovar les bases d’una nova convocatòria d’ajuts per a em-
preses i autònoms afectats per les mesures de prevenció de la pandèmia, especialment arran del decret i normativa 
derivada de les mesures decretades a l’octubre  de 2020.

La finalitat d’aquest ajuts es seguir afavorint l’activitat econòmica del teixit empresarial i comercial del municipi, atorgant 
liquiditat a les empreses per a contribuir al compliment de les seves obligacions empresarials, el manteniment de 
l’activitat i l’ocupació, perquè puguin esmorteir la reducció dràstica d’ingressos.

El termini de la convocatòria es va obrir a l’agost i es manté durant quatre mesos, fins a principis de novembre. Les  
sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica o bé presencialment al servei de Promoció Econòmica, sempre que 
no es tracti d’obligats electrònics.

Fins mitjans de setembre, s’havien rebut una cinquantena d’ajuts. D’aquests un 60% ho són per tancament temporal de 
l’activitat i un 40% per afectació en el horaris de servei i aforament. Un 71% s’han presentat de forma telemàtica mit-
jançant la seu electrònica i un 29% de forma presencial al servei de Promoció Econòmica.

El sector econòmic més afectat ha estat el de serveis, dins d’aquest podem desglossar aquestes activitats: 

Sector Terciari (serveis): 52

Restauració 25 (48%)

Comerç menor (joiera, 
roba, fotografia, agència 
viatges, llibres, ...)

12 (23%)

Esports 3 (6%)

Salons i instituts de 
bellesa

4 (8%)

Personal docent 
(extraescolars)

3 (6%)

Per tal d’agilitzar els tràmits, les empreses 
o autònoms que varen fer sol·licitud dels 
ajuts en la passada convocatòria no han 
d’aportar de nou tota la documentació en 
la present. Es poden consultar les bases i 
documentació a aportar en la web de Pro-
moció Econòmica i en el catàleg de tràmits 
del  web de l’Ajuntament.

Número de negocis/establiments
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Doctor, 
com està
Sant Sadurní?

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
ha presentat la diagnosi del Pla Local 
de Salut, instrument que pretén or-
denar el procés de millora de l’entorn 
al municipi i afavorir un context més 
saludable. 

El procés d’elaboració del Pla local 
de salut es desplega en dues grans  
fases. En primer lloc, la fase diagnòsti-
ca o d’elaboració d’aquesta diagnosi o 
Perfil de Salut, treball que s’ha dut a 
terme aquests mesos i que tenia com 
a objectiu identificar les necessitats, 
punts forts i punts dèbils de l’entorn i 
dels factors que incideixen en la salut. 

En una segona fase s’abordarà la 
planificació de les accions a través 
d’un pla, que ha de definir els objec-
tius a assolir per donar resposta als 
reptes detectats i especificar quines 
estratègies i quines metodologies  
seran les adients per assolir-los. 

Després d’una anàlisi de salut, s’han 
recollit més de 600 enquestes, i s’han 
realitzat entrevistes i impulsat grups 
de treball en què hi han participat 
més d’una trentena de persones. 

El treball recull dades i aporta una ra-
diografia molt interessant sobre la re-
alitat de la vila en tots aquells àmbits 
que tenen a veure amb la salut: 

A nivell poblacional, Sant Sadurní  
segueix un patró força comú pel que 
fa a la distribució per sexes i per frang-
es d’edat, amb 3 de cada 4 vilatans 
nascuts a Catalunya, 11 punts per-
centuals més que la mitjana catalana. 
I pel que fa a la nacionalitat, Sant Sa-
durní compta amb un 9% de població 
estrangera, mentre que a Catalunya 
és del 15%. 

El Pla local de salut parteix de 
l’elaboració d’una anàlisi de la 
situació de la salut que permet 

elaborar i ordenar les línies d’acció 
que cal emprendre per millorar la 

salut del municipi. 

El 75% dels qui viuen a 
Sant Sadurní han nas-
cut a Catalunya. La vila 
compta amb un 9% de 
població estrangera, 
sis punts menys que la 
mitjana catalana

L’envelliment de la població s’evi-
dencia a Sant Sadurní d’una mane-
ra molt clara. D’una banda, entre el 
2009 i el 2019, la població entre 15 
i 29 anys s’ha reduït més d’un 9%, i 
també destaca que la proporció de 
dones majors de 85 anys és més del 
doble que la d’homes. També en els 
últims anys s’ha reduït a la meitat el 
nombre de naixements. Així mateix 
el saldo migratori l’any 2019 era de 
-11, el que vol dir que van marxar del 
municipi més persones de les que 
han arribat al municipi.
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Fortaleses i debilitats

Les persones enquestades posen en valor l’entorn del municipi, amb un pai-
satge caracteritzat per la vinya, tot i que alerten sobre la necessitat de man-
teniment i cura dels espais exteriors, camins i rutes, que es troben en força 
casos en mal estat.

Tampoc els parcs i places públiques reben una gran nota en la valoració de 
l’enquesta. Entre els espais que menys puntuació han rebut per part de la 
ciutadania, assenyalant la seguretat o la distància com a principals qüestions 
a millorar, són la zona de picnic de Can Mas de la Riera, el parc de la Bòvila i el 
camí que connecta amb l’estació de tren. Per contra, alguns dels més valorats 
són el parc Lluís Companys, especialment pel públic més jove, o l’entorn del 
llac de Can Codorniu.
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La diagnosi també assenyala un ús 
excessiu del vehicle privat per a fer 
desplaçaments dins del municipi. Com 
a causes, a banda del factor de la co-
moditat, s’indica la manca de pacifi-
cació del centre urbà, que no convida 
a anar a peu, l’accessibilitat de la via 
pública, i per l’altra la gran quantitat 
d’aparcament. 

El bus urbà rep bones valoracions, 
tot i que es demanda una major sin-
cronització amb els horaris del tren. 
L’accés a l’habitatge és una de les 
problemàtiques socials que més ha 
augmentat en els darrers anys. La 
manca de lloguers i l’elevat preu es 
planteja com un dels grans reptes, 
especialment per l’emancipació de la 
població jove. 

Sí obté bons resultats la gestió que el 
municipi fa de la gestió de la brossa i 
sobre la sostenibilitat. Els resultats de 
la generació de residus i recollida se-
lectiva són molt millors que la mitjana 
comarcal i catalana. 

Inevitablement, un factor que de-
termina les possibilitats de gaudir 
d’una bona salut i realitzar conductes  
saludables són les condicions 
econòmiques. 

Les últimes dades disponibles del ter-
cer trimestre de 2020 indiquen que el 
89,6% de la població activa està ocu-
pada, dels que el 54% són homes. Els 
menors de 30 anys suposen el 14% de 
la població ocupada. Les dones són les 
més afectades per l’atur i representen 
el 62% de la població aturada, situació 
que ve alimentada, també, per la seva 
major assumpció de les tasques de 
cures, assumint una sobrecàrrega que 
els impedeix participar per exemple 
en d’altres activitats, com fer esport.

Equipaments

L’enquesta assenyala pel que fa als 
equipaments municipals un baix ús de 
l’índex Jove  entre les persones de 15 
anys i més. Segons reflecteix l’enquesta, 
els i les joves deixen de freqüentar l’Ín-
dex Jove quan acaben l’ESO i assenyalen 
que preferirien un espai més ampli, amb 
més esdeveniments i enfocat a aquestes 
edats. 

Can Mas de la Riera és un equipament 
municipal amb diferents sales d’assaig 
musical i espais per a activitats. Les 
persones joves i, especialment, les que 
fan música, valoren molt positivament 
aquest espai. S’exposa que està molt 
ben equipat i que el cost és molt asse-
quible. 

La biblioteca és un recurs força utilitzat a 
Sant Sadurní d’Anoia, amb un 42,4% de 
la població que fa un ús ocasional i un 
9,3% que hi va molt habitualment. Quan 
es creuen les dades per gènere, es troba 
que qui en fa més ús són les dones. Per 
edats, l’ús més habitual és el de les per-
sones grans: un 22,3% que manifesten 
anar-hi molt habitualment, un 6,7% per-
sones d’entre els 45 i 64 anys i un 5,5% 
entre els 15 i els 44 anys.

Entre el col·lectiu de persones grans, 
s’ha destacat el Casal Municipal de la 
Gent Gran. Aquest equipament és un 
espai de trobada clau, que ajuda les per-
sones grans a mantenir i ampliar la seva 
xarxa social. A més, rep molt bones va-
loracions per la quantitat d’activitats que 
s’hi programen (tallers de memòria, gim-
nàstica, ball, anglès, teatre, etc.) i pel fet 
que estiguin adaptades a les necessitats 
de les persones grans: 

Les dades extretes de les entrevistes 
confirmen una participació elevada en 
els esdeveniments festius que s’organit-
zen al municipi per part de la població. A 
més, fomenten les relacions intergene-
racionals, donat que hi solen participar 
persones de totes les edats. 

Esports

El patró d’activitat física més comú a 
Sant Sadurní d’Anoia és fer alguna acti-
vitat física o esportiva ocasional, com ara 
caminar, passejar, fer bicicleta o gimnàs-
tica suau (45,7%). 

Pràcticament la meitat de la pobla-
ció (46,4%) de Sant Sadurní realitza 
activitat física regular; una prevalença 
significativament més elevada que la de 
Catalunya (26,3%). En canvi, tan sols el 
7,9% de la població és del tot sedentària, 
una dada molt més baixa en comparació 
amb el territori català (37,3%). 

És destacable, però, que quasi un terç 
de les persones enquestades (29,6%) 
assenyala que fa entrenament espor-
tiu o físic diverses vegades a la setma-
na. Cal subratllar, per contra, el sostre 
esportiu que existeix per a les dones: 
hi ha una manca d’equips femenins a 
partir de l’adolescència, el que dificulta 
que les noies adolescents i joves prac-
tiquin algunes modalitats esportives. A 
més, això també dificulta que les dones 
mantinguin la pràctica esportiva en l’e-
dat adulta. 

El grau d’ús de la zona esportiva és força 
alt, amb un quart de la població que 
utilitza aquestes instal·lacions de forma 
molt habitual (24,3%). A les entrevistes 
es destaca la piscina municipal per dife-
rents motius: les instal·lacions, les perso-
nes que hi treballen i els preus ajustats, 
especialment, per a persones grans. En 
canvi, el gimnàs es valora positivament, 
però es posa de relleu que s’està que-
dant petit. A banda de la zona esportiva, 
també es valora l’Skatepark, junt amb 
les barres de calistènia que hi ha al parc 
Lluís Companys. Un actiu de salut que 
apareix repetidament a les entrevistes 
són les rutes i camins que envolten els 
municipis. 

1 de cada 4 
sadurninencs utilitza 

la Zona Esportiva  
de forma habitual



Com a reptes en l’àmbit esportiu, es re-
marca la necessitat de millorar el man-
teniment, ampliar les instal·lacions, més 
espais per als infants i més ajuts per a 
persones amb menys recursos econò-
mics per a la pràctica de l’esport.

Alimentació i consums

El 85,6% de la ciutadania de Sant Sa-
durní d’Anoia no és fumadora, un valor 
sensiblement més positiu que el del 
total de Catalunya (76,1%). D’aquestes 
persones, un 28,4% és ex-fumadora. 

A les entrevistes es posa de manifest 
que el consum d’alcohol i especialment 
el de cava està molt normalitzat i forma 
part de l’estil de vida de la població de 
Sant Sadurní d’Anoia, per l’impacte in-
negable que té aquest producte com a 
motor econòmic del municipi. Per con-
tra, suposa un mur important a l’hora 
de impulsar campanyes o accions per 
reduir-ne el consum.

Més de la meitat de la població de 
Sant Sadurní d’Anoia (54%) consu-
meix alcohol habitualment, enfront el 
37,1% en el cas de Catalunya. 

Entre d’altres dades, la població catala-
na (32,9%) no ha consumit alcohol en 
l’últim any, mentre que aquesta xifra 
baixa significativament en el cas de Sant 
Sadurní d’Anoia, situant-se en el 13,4%. 
El consum setmanal d’alcohol és del 
45,5% de la població, molt per sobre de 
la mitjana catalana (21,5%).
En canvi, pel que fa al consum d’altres 
substàncies i drogues, Sant Sadurní se 
situa segons l’enquesta per sota de la 
mitjana catalana. Una quarta part de la 
població de més de 64 anys ha consu-
mit tranquil·litzants, sedants o pastilles 
per a dormir en els últims 30 dies. 

En l’apartat de l’alimentació, el segui-
ment de la dieta mediterrània es con-
sidera important perquè implica una 
ingesta d’aliments variats sense alts 
continguts grassos ni de productes pro-
cessats, fet que afavoreix un millor estat 
de salut. Això, sumat a complementar 
els grans àpats amb esmorzars a mig 
matí i berenars, es consideren pràcti-
ques beneficioses per a una bona salut. 
El 82,1% diu acomplir la dieta mediter-
rània, situant Sant Sadurní d’Anoia molt 
per sobre de la dada catalana, que es 
mou en el 54,6% de la població. 

El 68,1% de la població considera que 
la seva salut general és bona, i un 15% 
que és molt bona.  A Sant Sadurní  
d’Anoia, el 47% de la població enquesta-
da té un pes normal; xifra lleugerament 
millor que la del total de Catalunya. I un 
terç té sobrepès, igualant-se amb la mit-
jana catalana.

L’enquesta ha desvetllat que el  
benestar mental de la població de Sant 
Sadurní d’Anoia és lleugerament pitjor 
que a Catalunya. Amb tot, cal recordar 
que les dades de Sant Sadurní d’Anoia 
es van recollir durant una situació molt 
extraordinària com la pandèmia de la 
COVID-19, fent que la comparativa amb 
les dades generals resulti lleugerament 
contaminada.

La diagnosi completa del Pla Lo-
cal de Salut pot consultar-se al web  
www.santsadurni.cat/plalocalsalut.
  
Per a més informació podeu adreçar-
vos al Servei de Salut municipal (c/ Sant 
Pere, 36), al telèfon 93891 3029 o per 
e-mail a salut@santsadurni.cat.
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Comença el nou curs escolar que aposta 
per la presencialitat a les aules
El curs escolar 2021-2022 va començar amb normali-
tat a Sant Sadurní, malgrat que la COVID continua  
requerint de l’establiment de mesures i protocols de 
seguretat.
El nombre d’alumnat és pràcticament el mateix que 
en el curs anterior i es mantenen totes les línies edu-
catives tant als centres públics com concertats. En els  
nivells de P3 s’ha reduït, però, la ràtio dels grups de 
totes les escoles. 

Actualment hi ha 4.138 alumnes escolaritzats (1.710 a 
educació infantil i primària, 36 d’ells a les escoles bres-
sol; 1.390 a la ESO; 381 a Batxillerat; 312 a cicles forma-
tius; 14 a PFI i 331 a d’altres ensenyaments).

Un fet destacable enguany és que, per raons diverses, 
hi ha quatre centres educatius que han començat 
el curs amb noves direccions: l’Institut Escola Jacint 
Verdaguer, l’escola La Pau, l’Escola de Viticultura i En-
ologia Mercè Rossell i Domènech i l’escola Intermunic-
ipal, aquesta darrera ha passat definitivament a ser de 
titularitat de la xarxa pública de la Generalitat de Cata-
lunya, després de diverses dècades de gestió a través 

d’una mancomunitat de municipis de l’Alt Penedès.
L’Escola d’Adults també ha iniciat el nou curs amb 
espai propi, la seva nova ubicació és l’edifici de les 
antigues escoles de la plaça Nova, al costat de l’Arxiu 
municipal, després de molts anys en dependències de 
l’escola Jacint Verdaguer. 

Amb l’objectiu de facilitar el retorn a les escoles, la 
regidoria d’Educació ha treballat de forma conjunta 
amb els centres educatius per atendre les seves neces-
sitats, així com definir uns protocols amb uns punts en 
comú i coordinar els centres amb el responsable sani-
tari de referència que tenen designat, per tal de resol-
dre dubtes o adreçar-s’hi en cas de necessitat.

 · EDUCACIÓ ·
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Adéu plàstics

Més del 90% dels productes i dels objectes que ens envol-
ten estan fets amb plàstics i la majoria d’ells s’utilitzen per 
a fabricar envasos d’un sol ús. Prop d’un terç dels plàstics 
que utilitzem escapen dels nostres sistemes de recollida, 
és a dir, no se separen correctament i no acaben als circu-
its de reciclatge. 
Un cop al medi ambient,  no  desapareixen,  simplement  es  
tornen  cada  vegada  més  petits, prolongant la seva vidat 
un segle o més al medi, i introduint-se en la nostra cadena 
alimentària.

Estudis recents  mostren  que  més  del  90%  de  l’aigua  
embotellada  i  el  83%  de  l’aigua  de l’aixeta contenen 
microplàstics. Els plàstics d’un sol ús no són una bona op-
ció ni des del punt de vista econòmic ni l’ambiental. Durant 
molt de temps els hem incorporat com a consum habitual. 
Cal, doncs, repensar un model que contempli productes 
més factibles que fomentin una economia circular i soste-
nible.

La regidoria de Medi Ambient ja ha dut a terme algunes 
petites accions en aquesta línia, i ha facilitat al personal tre-
ballador municipal de l’Ajuntament una ampolla de vidre 
reutilitzable.

Durant les properes setmanes, Sant Sadurní, amb el suport 
de la Mancomunitat Penedès-Garraf durà a terme diverses 
accions incloses en la campanya “Adéu plàstics” per tal de 
prevenir i reduir els plàstics d’un sol ús i disminuir la gene-
ració de residus en general, i fomentar alternatives en el 
nostre dia a dia. 

S’organitzarà una exposició, tallers i activitats informatives i 
divulgatives adreçades a la ciutadania.
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“El sorteig” guanya la 7a edició del 
premi de novel·la curta Celler de 
Lletres
L’aragonesa Maria Pilar de los Hielos, resident a Reus des 
de fa molts anys, ha estat la guanyadora de la setena edició 
del premi de novel·la curta Celler de Lletres de Sant Sa-
durní, certamen literari impulsat per l’Ajuntament, a través 
de la regidoria de Cultura i la biblioteca municipal, per a 
fomentar l’aparició de títols al voltant de la temàtica del vi 
i el cava.

“El sorteig” ha estat l’obra escollida enguany d’entre un to-
tal de 15 originals que es van presentar al certamen, xifra 
rècord d’aquest premi. 

A principis d’octubre es va celebrar a la sala d’actes del 
Centre Cultural de la plaça Nova l’anunci del veredicte i lli-
urament del premi a la guanyadora, que va comptar amb la 
participació de l’alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas; 
la regidora de Cultura, Marta Castellví; Francesc Gil-Lluch, 
d’Edicions Saldonar, encarregats de l’edició de l’obra; i Sil-
via Romero, conductora del Club de Lectura Celler de Lle-
tres i jurat del premi.

Maria Pilar de los Hielos s’endú, a banda de la dotació 
econòmica de 500 euros del premi, 25 exemplars del llibre 
editat i també va recollir durant l’acte en què es va donar 
a conèixer l’obra guanyadora un lot de productes locals.

“Per a mi ha estat una gran sorpre-
sa guanyar aquest premi. Em sento 
molt feliç i agraïda, he de confessar 
que és la primera vegada que em 
trobo en aquesta situació. Sóc una 
escriptora novell; de fet, la meva pri-
mera novel·la va sortir publicada la 
mateixa setmana que em diuen que 
he guanyat el Premi Celler de Lle-
tres”

“Jo visc a Reus des de fa molts anys 
però sóc de Saragossa. Formo part 
del club de lectura Pere Anguera 
i coneixo molt bé com funcionen 
aquests grups. I que el premi 
l’atorgui precisament un jurat amb 
un club de lectura”

“Ha estat un doble repte fer aques-
ta novel.la. D’una banda perquè 
desconeixia una mica el món del vi, 
sempre m’ha semblat una alquimia 
màgica com d’un raïm pot sortir la 

meravella que és el vi. Vaig haver de 
documentar-me i fer investigació i 
recerca. La meva novel.la està data-
da entre l’arribada de la fil.loxera a 
França i fins l’arribada de la plaga a 
Catalunya. I de l’altra, jo sóc de Sara-
gossa i ha estat la primera novel.la 
que escric en català, així que encara 
em sento més contenta i agraïda per 
aquest premi”

“És un relat que té un gran compo-
nent cómic, que és en el que jo em 
sento més còmode escrivint, vull 
agrair també aquest reconeixement 
que el premi fa a la literatura humor-
ística. I segurament en els moments 
que corren penso que és una man-
era sana poder endinsar-te en una 
lectura que sigui entretinguda i di-
vertida”

Maria Pilar de los Hielos
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La Unió Esportiva celebra el 50è 
aniversari del primer equip femení

Coincidint amb els actes de commemoració del 
centenari del club de futbol de la Unió Esportiva 
Sant Sadurní que, entre d’altres, va comptar al 
setembre amb una exposició de materials i foto-
grafies al Casal d’Entitats, a principis d’octubre 
es va organitzar una trobada amb les jugadores 
històriques del primer equip femení, ara fa 50 anys.

Aquest retrobament va comptar amb la presència 
de pràcticament totes les integrants de l’equip, va 
servir, també, per posar en valor el futbol femení 
amb una trobada amb les veteranes i les jugadores 
de la pedrera actual. Després de la foto de família 
i l’entrega d’obsequis, les veteranes van ser les en-
carregades de fer la sacada d’honor en el partit que 
enfrontava l’equip sénior amb el Puigdàlber.

L’acte va comptar amb l’assistència d’una àmplia 
comitiva de l’Ajuntament de Sant Sadurní, en-
capçalada per l’alcalde Josep Maria Ribas.

Festa Major 2021
La Regidoria de Cultura i la Comissió de Festes 
estan treballant activament en l’organització de 
la Festa Major, amb un ventall ampli de propos-
tes per tal que tothom en pugui gaudir des del 
dimecres 24 al dimarts 30 de novembre, amb 
concerts i actes lúdics i culturals per a totes les 
edats.
 
La mostra de Cultura Popular, el foc o la Lectura 
dels Versots a càrrec dels Diables Se M’n Refum 
no hi faltaran a la cita, tot i que tenint present 
els condicionants i requeriments que puguin es-
tablir les autoritats sanitàries. 
Així, el dissabte 27 al matí els Geganters 
de Sant Sadurní faran l’acte de cele-
bració del 80è aniversari. El mateix dia, 
a la tarda, tindrà lloc la presentació de la 
Bèstia dels diables Se M’n Refum. El dia 
29, al matí, els Pastorets, Gegants, Cap-
grossos, les Panderetes, les Gitanes i els  
Bastoners de Sant Sadurní ens faran  
gaudir dels seus balls tradicionals. I a la tarda 
podrem gaudir dels Versots en directe i del 
Castell de Foc, així com del Correfoc infantil i  
Lliurament. 

La Festa Major donarà el tret de sortida el di-
mecres 24 de novembre amb la trobada “Som 
dones som lingüistes” amb Carme Junyent, que 
presentarà el seu nou llibre a la biblioteca.

Els vespres del 26 al 28 de novembre el pavelló 
de l’Ateneu Agrícola reobrirà les seves portes a 
actes culturals i concerts, amb la música de Mar-
cel i Júlia o Elena Gadel i Marta Robles. 

El dissabte 27 al matí hi haurà una gimcana familiar de natura. El dia 
28 al matí, al celler de la Fassina, la companyia Open Smiles ens farà 
descobrir el seu espectacle «Welcome», espectacle de clown gestual 
i llengua de signes que reflexiona sobre el sentit de la propietat i l’ús 
que li donem. 

El 28 a la tarda, està prevista la representació teatral de l’obra «La dona 
del 3r 2a» al celler de la Fassina.

El dilluns 29 de novembre, dia de Sant Sadurní, al vespre, tindrà lloc 
l’Hora del conte golfa, amb l’obra “Sí, però no exactament”, monòleg 
teatral de Sandra Rossi.
 La Festa Major comptarà, tanmateix, amb l’exposició de fotografies 
Imperfeccions de Jaume Felipe al Centre Cultural de la Plaça Nova, que 
es podrà veure del 26 de novembre al 3 de gener, amb una visita gui-
ada prevista per al dimarts 30 de novembre a la tarda. 

Com cada any, Sant Sadurní també es prepararà per l’arribada de 
les Festes de Nadal. De nou la màgia i la il.lusió tornaran a la capital 
del cava, tot i que l’evolució de la pandèmia en aquest final de 2021 
marcarà el disseny i format definitiu dels actes, com les tradicionals  
recollida de cartes o l’arribada dels reis d’Orient.

La Festa Major compta amb el suport de les regidories de Medi  
Ambient, Acció Social, Igualtat, a més de les entitats i el teixit associatiu 
de la vila.
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A Sant Sadurní, la neteja, un mal  
enemic
La dita diu: no es més net qui més neteja sinó qui menys embru-
ta. A Sant Sadurní no és aquest el problema que tenim amb la 
neteja, el veritable problema està en la planificació, el seguiment 
i la manca d’un projecte ben definit del que hauria de ser el 
model de neteja de la vila. 

Dona la sensació de que no hi ha un manteniment ben definit. 
Quan una cosa és trenca, ja sigui una vorera, un fanal, un banc, 
etc... hi fan un nyap i ja està bé. I això dóna sensació de brut, de 
deixat. No hi ha un criteri per fer-ho en condicions. 

Des de Sant Sadurní En Comú  presentarem una proposta per 
als pressupostos 2022 per crear una partida anual destinada a 
la reparació i unificació de les voreres de la vila. Hi ha voreres 
que porten anys i anys sense reparar, amb el conseqüent per-
ill per els vianants. Sense oblidar el gran ventall de colors que 
aquestes tenen, vermelles, grises i fins i tot l’humil ciment que 
en el seu dia hauria posat algun veí. 

Hi ha zones del poble que no tenen ni un manteniment,  ni una 
neteja contínua,  controlada i en condicions.
Barri Sant Llorenç --- no hi ha manteniment
Vivendes Vilarnau --- no hi ha manteniment
Can Romeu --- no hi ha manteniment 
La Fàbrica --- no hi ha manteniment 
Monistrol --- no hi ha manteniment 
Can Catassús --- no hi ha manteniment 
Espiells --- no hi ha manteniment 
Mas Asperó --- no hi ha manteniment 
Can Benet --- no hi ha manteniment 

Tots aquests barris també formen part de la Vila, també paguen 
els seus impostos i s’han de tenir en compte.
I a banda del manteniment, tenim un problema molt més gros, 
com es l’incivisme i la mala pràctica del porta a porta. Fer-ho 
malament i que el personal de la brigada hagi de recollir la 
brossa que no ha estat correctament separada ens suposa un 
sobrecost d’uns 40.000€ anuals, que podrien anar destinats a 
altres necessitats del poble.

La clau per l’èxit de la organització és el manteniment.

santsadurni@iniciativa.cat

@ICVEUiASantSa

facebook.com/santsadurniencomu
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Estenent la mà per una vila millor
  La COVID-19 ens ha deixat moltes coses dolentes però ha portat 
una nova manera de fer i de treballar, en particular, a la política 
municipal. Aquesta nova situació, que per molts podria resultar 
estranya, hauria de ser la forma en què es desenvolupa la gestió 
municipal, treballant colze a colze govern amb oposició i vice-
versa. 

Avui, volem posar en valor la necessitat de treballar tots junts 
per tal de tirar endavant i sortir més reforçats que mai d’aquesta 
pandèmia. Aquesta forma de fer és la que sempre hem defensat 
des del Grup Municipal Popular estenent la mà per aconseguir 
una vila millor. 

Aquest Casa de la Vila és un exemple d’aquest treball i d’aquesta 
unió, així ho veiem amb la celebració de les Fires i Festes de Sant 
Sadurní. Unes Fires que han posat de nou el focus en la cultura i 
les activitats de qualitat, fent un salt en la forma de gestionar-les, 
sense renunciar a la seva celebració, amb concerts i activitats de 
qualitat. Sense unió, sense la voluntat de treballar per la vila, les 
Fires no haguessin sigut un èxit, per tant, ens toca des del nostre 
Grup felicitar la gestió i la passió que existeix per fer de Sant 
Sadurní un referent cultural. 

Un altre exemple de treball conjunt, més enllà de la política mu-
nicipal, l’hem vist amb tots els cavistes que han participat en la 
XXV edició del cavatast que, tot i les restriccions, ha superat les 
expectatives. Doncs, com dèiem al començament, només junts 
podem avançar.Els Cavistes s’han unit, han obert les portes de 
les seves caves i han acollit a d’altres cavistes, fent que durant 
els 3 dies de cavatast el cava fos realment el protagonista a la 
nostra vila. 

Aquests dos exemples són simplement dues mencions de les 
moltes esferes d’unió i col·laboració. Ara ens toca seguir per 
aquest camí iniciat per resoldre temes com són el destí de Can 
Guineu, al que nosaltres sempre hem dit que ha de ser l’eix di-
namitzador de la zona del centre i seu del Consell Regulador del 
Cava. 

Des del Grup Municipal Popular seguirem buscant aquesta unió 
per desenvolupar aquest projecte de Can Guineu, junt amb els 
veïns i veïnes de la Vila, evitant sempre que sigui un espai sense 
ús com d’altres, com per exemple Can Ferrer del Mas, que  avui 
és un ruïna que amenaça i que pot convertir-se en un greu prob-
lema si no es pren una ràpida decisió d’actuació sobre la mateixa. 
Dit això, aprofitant el diàleg existent toca ara també recordar 
el pressupostos per l’any que ve, avançant que el nostre Grup 
seguirà defensant una baixa substancial dels impostos i en par-
ticular de l’impost de béns immobles junt amb la taxa de residus; 
impulsant les ajudes a les famílies, als comerços, als autònoms i 
als emprenedors de la Vila. 

Com sempre estem a la vostra disposició.



cupsantsadurni@gmail.com

@CUPStSadurni

Amb vocació de govern
Ens hem de felicitar perquè la majoria de la població ja té la pauta 
completa de la vacuna contra la COVID-19, però cal ser prudents. 
Això fa que la vida dels sadurninencs sadurninenques es vagi nor-
malitzant. D’aquesta manera els carrers de la vila es van omplint, 
retornant a la vida als negocis, als comerços i a la restauració. No 
obstant, des de
l’Ajuntament faria falta acompanyar-los en la seva reactivació.

No ens oblidem que la tornada a l’escola ve marcada pel polèmic 
traspàs de l’Escola Intermunicipal de l’Alt Penedès a la Generalitat 
de Catalunya, que no ha estat de bon grat per l’alumnat, el profes-
sorat ni el personal PAS.

Volem posar en valor el bon comportament dels nostres ci-
utadans i ciutadanes en els actes de les Fires i Festes i del Cav-
atast, que han omplert els aforaments permesos i han respectat 
les mesures sanitàries establertes.

En relació a les Fires i Festes, el grup nunicipal socialista volem 
posar de manifest la utilització partidista dels actes que han estat 
destinats a un públic molt determinat i que hem trobat a faltar 
més diversitat.

Pel que fa al Cavatast d’enguany, posem en valor l’esforç que han 
fet els cavistes, els restauradors, els pastissers i els xarcuters que 
han participat en aquesta XXV edició.

Valorem positivament el nou format de Cavatast que malaurad-
ament des de fa dos anys s’ha hagut de fer. Des del PSC creiem 
que ha vingut per quedar-se, però que cal seguir amb el format 
de Fira popular  d’abans, sempre i quan la pandèmia ho permeti. 
Creiem que aquest format és innegociable per potenciar el nos-
tre turisme i comerç local. Les nostres propostes de millora són 
adreçar també el Cavatast a un públic familiar i la previsió de bu-
sos llançadora als espais més allunyats.

L’últim trimestre de l’any ve marcat pel canvi d’alcaldia, que fa més 
evident la divisió interna i externa d’aquest govern. Marcant uns 
el canvi d’alcaldia al novembre, i els altres al desembre. Aquest fet 
paralitzarà encara més el dia a dia de Sant Sadurní d’Anoia.

Nosaltres, des de l’inici d’aquest mandat, treballem amb vocació 
de govern. Fent una oposició constructiva i amb lleialtat in-
stitucional al costat de l’equip de govern en les prioritats de tots 
els veïns i veïnes de Sant Sadurní d’Anoia.

facebook.com/CUP Sant Sadurní

camposop@santsadurni.cat

@PereCampos73

facebook.com/sadurnineja
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Can Guineu, participació i cultura
En el passat ple de setembre, la CUP vam presentar una mo-
ció per tal que tots els grups polítics es comprometin a con-
siderar com a vinculant el resultat del procés participatiu, que 
ja està en marxa, per decidir el futur de Can Guineu. La moció 
va tirar endavant amb el consens de tots els grups malgrat les 
reticències d’algunes regidores. 

Des de la CUP valorem molt positivament aquest acord ja que 
compromet a tot el consistori amb la decisió que prengui la 
gent de Sant Sadurní sobre el futur d’aquest equipament em-
blemàtic, sigui la que sigui. Aquest pas té un gran valor polític 
perquè és la garantia pels sadurninencs i sadurninenques de 
que aquest procés no serà simbòlic ni consultiu, sinó que gen-
erarà un compromís assumit per tothom. Així doncs, el procés 
participatiu de Can Guineu surt reforçat encara més i ens le-
gitima a totes plegades per reclamar al poble de Sant Sadurní 
la seva participació en una decisió transcendental pel futur 
del nostre municipi - hem de recordar que sense cap dubte 
aquest equipament serà una de les principals inversions dels 
propers anys -.

I per posar en valor un procés de democràcia directa tant im-
portant, des de la CUP hem d’aplaudir l’interès que ha suscitat 
aquest procés entre nombroses entitats i col·lectius de la vila. 

De fet, ja tenim una primera proposta presentada formalment 
per l’entitat Sansakultura, que aplega persones vinculades al 
món cultural i artístic, i que volen convertir l’edifici històric de 
Can Guineu en un gran equipament cultural, la Casa de les 
Arts i de la Cultura, que acolliria l’Escola de Música municipal, 
entre d’altres equipaments, i que seria un gran centre de for-
mació, exposició i difusió de diferents expressions culturals 
així com un centre de dinamització de la vida social del poble. 
Un projecte que des de la CUP rebem amb il·lusió ja que ve a 
resoldre una part del dèficit històric en equipaments culturals 
que tenim - l’altra part s’hauria de solucionar amb la refor-
ma i reobertura d’un dels teatres que tenim al poble -  i que 
podria convertir Sant Sadurní en un referent cultural a nivell 
comarcal. No hem amagat mai que l’aposta de la CUP és que 
Can Guineu es converteixi en el gran centre cultural i artístic 
de la vila, acollint diferents equipaments d’aquest àmbit, i es-
perem que aquesta aposta pugui ser compartida per un gruix 
important de la població de Sant Sadurní. Per això animem 
a tothom a implicar-se en el procés participatiu presentant 
propostes, com han fet la gent de Sansakultura, o participant 
en els diferents espais de debat i votació que preveu aquest 
procés. Entre totes, decidim el futur de Can Guineu!



Aprofitar l’oportunitat de Can Guineu

L’any 2019, la majoria de formacions polítiques portàvem en 
els programes electorals un posicionament sobre què cal fer 
a can Guineu. Alguns ho feien amb una aposta per un procés 
participatiu però sense propostes concretes. Altres incor-
poraven possibles línies d’actuació per donar contingut al 
debat. Va ser la nostra opció, convençuts que posicionar-se 
en qüestions importants també és una responsabilitat dels 
grups polítics que volen governar el municipi.
 
En tot cas, tots coincidim que can Guineu és un diamant en 
brut, que cal donar-li uns usos a l’alçada de la seva importància 
i que mantinguin i donin nou valor a l’essència del què ha es-
tat l’edifici. Però també és cert que, el projecte de can Guineu 
és d’una dificultat tècnica altíssima i el seu cost econòmic 
marcarà els pressupostos municipals per un període llarg. No 
podem errar el tret i anar a parar a un resultat final que no es 
pugui dur a terme per manca de recursos o que no doni una 
resposta integral a la dimensió de l’edifici. 
 
En les darreres setmanes hem escoltat veus enteses sobre 
can Guineu que ens parlen d’un edifici amb una història, una 
arquitectura i un urbanisme indestriables de les de Sant Sa-
durní. Totes coincideixen en la magnitud del projecte, i això 
obliga a pensar en una proposta polièdrica que faci de can 
Guineu una pedra fonamental dels equipaments culturals, as-
sociatius i econòmics de la vila per fer-ne un lloc de trobada 
dels sadurninecs i, alhora, una porta per a la descoberta de 
Sant Sadurní d’Anoia i del Penedès per part de gent d’arreu.
 
La nostra proposta va en aquesta línia: pensar en can Guineu 
com l’eix al voltant del qual es desplegui l’oferta cultural, 
econòmica i turística que ja té Sant Sadurní d’Anoia. No po-
dem fer un can Guineu desconnectat de la resta d’equipa-
ments, com la Fassina, el Casal 1 d’octubre, l’Índex, can Mas 
de la Riera, el Centre, l’Ateneu, l’Escola de Música o el centre 
Cultural. Cal una mirada global de les necessitats que tenim 
i dels usos que s’adaptin millor a cada edifici. Recuperar can 
Guineu és un repte històric que hem d’aprofitar per donar co-
herència a tots aquests equipaments i resposta a totes les ne-
cessitats. Només una resposta global, ben meditada i sense 
precipitacions ens pot donar un bon projecte. Sí, can Guineu 
és una oportunitat. L’hem de saber aprofitar.

millorem@juntspersantsadurni 
www.juntspersantsadurni.cat

JuntsXStSadurni

Hem passat l’equador del mandat i encarem aquest darrer tri-
mestre de l’any amb optimisme, esperant deixar enrere una pan-
dèmia que ha complicat la gestió del dia a dia, condicionant les 
decisions i obligant-nos a reinventar noves maneres de fer les 
coses que fins aleshores no contemplàvem. Hem intentat mante-
nir el ritme adaptant-nos a les restriccions i normatives sanitàries, 
prenent decisions i intentant esmorteir al màxim els efectes 
econòmics i socials de la crisi derivada de la COVID. Esperem que 
la normalitat, mica en mica, ens deixi continuar el mandat i ens 
permeti finalitzar els projectes que tenim per l’any vinent.

Aquest 2022 hem de culminar les obres a la Casa dels Avis des-
tinades a remodelar gran part de l’espai per fer-lo més segur i 
pràctic, tant per qui hi resideix com per qui hi treballa.

I en aquesta mateixa línia, d’ara a finals d’any iniciem obres impor-
tants i demandades per la ciutadania, com la plaça Jaume Rosell, 
l’aparcament del Pont Romà i el carrer Parellada, que han de ser-
vir per solucionar definitivament els problemes d’inundacions, 
entre d’altres.

L’any vinent farem realitat el tancament del parc de la Bòbila i 
iniciarem les obres dels vestidors del camp de Futbol, un projecte 
gran que farà que la zona esportiva esdevingui un gran complex 
esportiu, comunicant-se amb la piscina municipal i preparant l’eq-
uipament per encarar un futur de creixement.

El 2022 coneixerem els resultats del procés participatiu de Can 
Guineu, una aposta que Esquerra duia al seu programa electoral i 
que ha generat consens entre totes els grups del consistori. Serà 
un procés obert i transparent, en què tothom hi és convidat a 
participar-hi amb les seves aportacions.

Fins a les properes eleccions hi ha molta feina a fer, poc més d’un 
any i mig per recuperar el temps que ens ha robat la pandèmia. 
Malgrat tots els entrebancs, la nostra prioritat és la ciutadania, 
treballar per millorar les places, els carrers i els espais municipals 
per tenir el Sant Sadurní que tots volem.

El Sant Sadurní que tots volem

locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/juntspersantsadurni

erc@santsadurni.cat

@ERCSantSadurni

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia
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