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Salutació
de l’alcalde 

Ton Amat
Alcalde de Sant Sadurní 

Millorar per poder avançar
 
Com ja sabeu, el passat mes de de-
sembre vaig assumir el repte, i la re-
sponsabilitat, de ser l’alcalde de Sant 
Sadurní d’Anoia. 

Afronto aquesta nova etapa amb el 
compromís que vam adquirir l’any 
2019 quan em vaig presentar a les 
eleccions municipals: fer avançar el 
nostre poble i millorar la qualitat de 
vida de la nostra població. Al llarg 
d’aquest any i mig, des del govern 
que encapçalo treballarem per ser 
un Ajuntament encara més obert a la  
ciutadania.

Vull aprofitar aquestes línies de pre-
sentació per avançar-vos que, en 
els propers mesos, veurem un can-
vi al nostre poble. I això és gràcies a 
la feina que hem fet durant aquests 
dos anys als despatxos, feina moltes 
vegades poc visible però que acaba 
veient els seus fruits.

Parlem de projectes que no s’han afron-
tat de forma històrica, mandat rere 
mandat, i que ja estem començant a  
desencallar, com la construcció dels 
nous vestidors del camp de futbol. Un 
inici d’obres que s’ha allargat més del 
desitjat pel fet que afrontem aquest 
projecte important amb una mirada 
a anys vista, no només per cobrir les 
necessitats que hi ha a dia d’avui, sinó 
també pensant en les futures necessi-
tats de Sant Sadurní. 

La remodelació del camp de futbol és 
una de les cartes de presentació que 
avalen la feina que estem fent. Potser 
tots plegats no som prou conscients 
d’aquesta feina i dels canvis que  
representa: durant la primera meitat 
de mandat hi hem destinat 3,6 milions 
d’euros.

D’aquests, prop de 600.000 euros han 
servit per adequar el Pavelló de l’Ate-
neu, en una primera fase que s’ha fet 
visible amb el canvi de la cobertura 
del Pavelló. També hem invertit més 
de 314.000 euros a tot un conjunt 
d’actuacions a la Zona Esportiva, com 
la reparació d’un vas de la piscina mu-
nicipal i la instal·lació de pistes d’skate; 
i, també, més de 520.000 euros per 
adequar els espais de l’antiga biblio-
teca com a nova seu del departament 
d’Acció Social i Habitatge.

Una de les prioritats d’aquest mandat 
és millorar la imatge de Sant Sadurní. 
I això passa per les accions que es 
duen a terme a la via pública, com la 
reurbanització de la plaça parellada, 
les intervencions fetes a la nova plaça 
Guillem Agulló, la urbanització del 
passatge Santa Eulàlia i el reasfaltat 
de carrers.

Repassant les accions fetes en aquests 
primers dos anys no puc oblidar-me 
dels més de 726.000 euros invertits 
en el nou Arxiu Municipal i el Centre 
de Formació d’Adults, al Centre Cul-
tural de la Plaça Nova. Precisament, 
en l’àmbit educatiu hem destinat més 

de 300.000 euros a la reforma dels 
centres ubicats al nostre municipi.

Finalment, vull recordar que la reha-
bilitació urbanística i arquitectònica és 
un dels eixos fonamentals de la nos-
tra acció de govern. És per aquest mo-
tiu que hem destinat més de 215.000 
euros a adequar edificis municipals. 

Sant Sadurní d’Anoia viu un moment 
en què ha d’encarar noves necessi-
tats socials, econòmiques i culturals. 
És hora de prendre consciència d’on 
som i d’agafar forces per afrontar el 
demà immediat. Un demà que passa 
per millorar els serveis a les persones 
i la col·laboració amb les entitats del 
poble.

En definitiva: tenim molta feina a fer 
i tenim una bona base. Com ja he dit 
algunes vegades Sant Sadurní i el nos-
tre producte estrella, el Cava, són un 
diamant en brut. Entre tots l’hem de 
polir. Siguem crítics però sempre en 
positiu. Per millorar el nostre entorn. 
Si ens ho creiem podem fer entre tots 
el Sant Sadurní que somiem.
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Ton Amat pren el relleu 
a l’alcaldia de Sant Sadurní
 
Des del 18 de desembre Ton Amat (Junts per Sant Sadurní) 
és el nou alcalde de Sant Sadurní d’Anoia pel que resta de 
mandat, prenent el relleu de Josep Maria Ribas, fruit del 
pacte de govern entre ERC i Junts per Sant Sadurní.

El ple extraordinari de presa de possessió, celebrat al celler 
de la Fassina, va escollir el nou batlle de manera telemàtica, 
atès que la regidora Laura Salvador no va assistir presen-
cialment al ple per motius de salut. 

Ton Amat era escollit per majoria absoluta en una sessió 
que comptaria amb la presència de diverses autoritats: di-
putats, president del Consell Comarcal i de la Mancomu-
nitat Penedès-Garraf, companys i companyes de partit, a 
banda d’autoritats comarcals, familiars i amics del nou al-
calde.

“Avui és un dia d’orgull, per mi, on assumeixo el gran repte 
i la responsabilitat de ser l’alcalde d’aquest poble, el meu 
poble: Sant Sadurní d’Anoia. El poble on he nascut, on visc 
i que m’ha vist créixer” eren les primeres paraules d’Amat 
com alcalde. Va agrair la tasca feta per l’alcalde sortint, Jo-
sep Maria Ribas “A ell i a tots els alcaldes que em precedeix-
en: la Maria Rosell, la Susanna Mérida, el Marcel Gabarró, 
el Carles Querol i, especialment, el meu pare, el Joan Amat; 
alcaldes que han exercit el seu càrrec al servei de Sant Sa-
durní”.

“Un sentit homenatge a les persones que han patit el coro-
navirus i a les que ens han deixat a causa de la pandèmia. 
Un record a tots ells”.

“Durant aquest any i mig de mandat respondré a la confi-
ança rebuda avui i ho faré amb un únic objectiu: fer avançar 
el nostre poble i millorar la qualitat de vida de la nostra 
població”.

“Assumim que hem de liderar el replanteig sobre quin ha de 
ser el futur del nostre poble. Cap a on volem anar. Quin ha 
de ser el Sant Sadurní d’Anoia després de la crisi provocada 
per la COVID-19. Hem d’obrir un període de reflexió sobre 
quins canvis s’han de fer al Pla General urbanístic”. 

El nou alcalde va apostar perquè es tornin a ocupar els 
cellers buits, de fer realitat la transformació energètica del 
municipi, facilitant la instal·lació de plaques fotovoltaiques; 
implementar habitatges en els locals i en els espais de 
planta baixa dels carrers que no tenen un caràcter comer-
cial; encarar noves necessitats socials, econòmiques i cul-
turals; definir els equipaments necessaris, per fer del medi 
ambient, la sostenibilitat i la implantació dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible objectius prioritaris. I, també, 
potenciar la participació ciutadana en tots els àmbits, de 
la cultura a l’economia, passant per les festes, l’esport i  
l’educació. I en l’àmbit de l’acció social i l’habitatge contin-
uar fent front a la crisi del coronavirus i donant suport a 
les persones més necessitades del poble, sense deixar 
ningú enrere “Una acció de govern que ha d’anar acompa-
nyada d’un nou pla d’organització municipal, que amb la  
implantació real i el desplegament de l’administració elec-
trònica, ens permetrà aconseguir que l’Ajuntament de Sant 
Sadurní esdevingui una administració del segle 21”.

També es comprometia en la defensa de la pagesia i del 
territori, rebutjant projectes com el pas del Quart Cinturó i 
la implementació d’energies renovables sense que malme-
tin el territori.

“Can Guineu ha de ser, la porta econòmica, turística i  
cultural al Penedès. Hem de fer de la casa pairal i de la 
Fassina, aquest edifici emblemàtic on estem avui, un pol 
d’atracció de la comarca i del poble”.

 
Ara fa dos anys, en el meu discurs del ple de 

constitució d’aquest plenari, vaig afirmar que 
Sant Sadurní d’Anoia necessitava un canvi. 

Que Sant Sadurní i l’equip de govern neces-
sitaven obrir-se. Afrontar nous reptes. Nous 

plantejaments. I aquesta serà la meva bandera 
pels propers 18 mesos com a alcalde de Sant 

Sadurní d’Anoia
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En les darreres eleccions municipals es va presentar com 
a cap de llista de la nova formació Junts per Sant Sadurní, 
sent la segona força més votada. Al juny de 2019 va iniciar  
la seva primera experiència al consistori sadurninenc i du-
rant la primera part del mandat ha ocupat el càrrec com a 
primer tinent d’alcalde, regidor de Turisme i Comerç, Recur-
sos Humans i Noves Tecnologies del govern sadurninenc.

Ton Amat Ibañez va néixer a Sant Sadurní el 4 de maig de 
1968. Casat i amb dues filles, està diplomat en Ciències 
Empresarials per la Universitat de Barcelona i treballa al 
departament financer d’una empresa del sector de la res-
tauració. És fill de Joan Amat Solé, qui ha ocupat més anys 
l’alcaldia de Sant Sadurní en les darreres dècades, des de 
1995 fins al 2011.

Durant més de 15 anys va ser president de l’Associació Fes-
ta de la Fil·loxera.

Llistat alcaldes Sant Sadurní d’Anoia des de les 
eleccions democràtiques de 1979

Alcalde/ssa Període

Carles Querol Rovira 1979-1988
Marcel Gabarró Pallarés 1988-1995
Joan Amat Solé 1995-2011
Josep Maria Ribas Ferrer 2011-2013
Susanna Mérida López 2013-2014
Maria Rosell Medall 2014-2017
Josep Maria Ribas Ferrer 2017-2021

Ton Amat ocupa l’alcaldia de Sant Sadurní 12 anys després 
que el seu pare, Joan Amat, tanqués també una etapa de 16 
anys al capdavant de l’Ajuntament.
 

El setè alcalde de la vila des de les eleccions democràtiques de 1979
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Balanç del govern del 2021 i propers projectes 
El govern de l’Ajuntament de Sant Sadurní va celebrar al Centre 
Cultural la trobada de final d’any amb els mitjans de comunicació 
comarcals, en què l’encara alcalde, Josep Maria Ribas i el primer ti-
nent d’alcalde, Ton Amat, van repassar les principals accions dutes 
a terme durant l’any 2021 i les principals inversions per a l’any vi-
nent. 

Un dels punts destacats de la trobada va ser l’anunci públic de la 
renúncia a l’alcaldia de Ribas per tal que Ton Amat agafés el relleu 
com a batlle, tal i com consta al pacte de govern.

Josep Maria Ribas va assegurar que era “una decisió molt  
meditada; ha estat per a mi un plaer ostentar l’alcaldia de Sant Sa-
durní. Sempre he intentat estar al servei de la ciutadania”.

Josep Maria Ribas va recordar algunes de les inversions desta-
cades i accions que s’han dut a terme durant el 2021 com el nou  

Nou cartipàs municipal
El canvi a l’alcaldia i la renúncia de Josep Maria 
Ribas a l’acta de regidor ha suposat alguns lleu-
gers canvis al cartipàs municipal i la distribució del 
govern.

L’alcalde Ton Amat, continuarà assumint les 
àrees de Recursos Humans i Noves Tecnologies, 
mentre la nova regidora Eva Cruces serà la nova  
responsable a les regidories de Promoció Turísti-
ca i Comerç. Xavier Rodríguez assumirà el càrrec 
de portaveu del grup municipal de Junts per Sant 
Sadurní i la segona tinença d’alcalde. Per la seva 
banda, Meritxell Borràs esdevé la 1a tinent d’al-
calde i Pere Vernet, 3r tinent d’alcalde, exercirà 
també com a portaveu del grup municipal d’ERC.

Josep Maria Ribas
deixa l’alcaldia i la
política municipal

Un emocionat Josep Maria Ribas va 
presentar la seva renúncia a l’alcaldia 
de Sant Sadurní en el ple extraordinari 
i urgent convocat a mitjans de desem-
bre i pocs dies després tornava també 
l’acta de regidor després de 18 anys i 
mig a a l’Ajuntament.

Al ple hi van assistir familiars, amistats 
i companys i companyes de partit de 
Ribas, entre els quals Joan Tardà, ex 
diputat d’ERC al Congrés.

L’alcalde va explicar que el projecte 
de govern tindrà continuïtat, malgrat 
el canvi d’alcaldia; va recordar com la 
pandèmia va tergiversar els plans i els 

va obligar a adaptar-se a una nova i 
desconeguda realitat.

“La pandèmia ha fet molt de mal a Sant 
Sadurní”. I va fer balanç dels projectes 
que s’han realitzat o que s’estan duent 
a terme des de l’inici de mandat. 

“Ha estat una decisió difícil, però és 
un bon moment per plegar i deixar 
el relleu als més joves”, va confessar, 
i va tenir paraules d’agraïment per a 
totes les persones del seu partit que 
el van motivar a entrar en política i 
que l’han acompanyat;  al personal de 
l’Ajuntament que l’ha ajudat en la seva 
tasca; als regidors i regidores actuals, 
a cadascun dels quals va dedicar unes 
paraules; a la seva família, les seves 
filles i sobretot a l’Imma, la seva dona 
“sense la qual res d’això no hauria 

estat possible”. I es va emocionar en 
un especial agraïment a Isidor Rando, 
Joan López, Rafa Berlanga, Salvador 
Domènech, Berta Camps i Francesc 
Carafí, “regidors i regidores que han 
estat companys i que ens han deixat 
massa joves, quatre d’ells en aquest 
mandat. A tots ells, gràcies”.

Josep Maria Ribas va finalitzar fent es-
ment al seu primer parlament com a 
alcalde: “En aquell discurs inicial deia: 
al poble de Sant Sadurní li demano 
perdó d’avançades pels errors que 
pugui cometre, que sigui crític i par-
ticipatiu. M’agradaria sortir d’aquesta 
alcaldia una mica més savi. Crec que 
ho he aconseguit”.



 · CANVI ALCALDIA ·| 7

Eva Cruces, nova regidora
L’adéu de Josep Maria Ribas a l’alcaldia 
i al consistori sadurninenc va motivar 
a principis d’any l’entrada d’una cara 
nova a l’Ajuntament de Sant Sadurní. 
Eva Cruces, número sis a la candida-
tura d’ERC a les passades eleccions  
municipals, va prendre l’acta de 
regidora en el ple extraordinari cele-
brat el 19 de gener, assumint les cart-
eres de Turisme i Comerç.

L’entrada d’Eva Cruces amplia fins a 
9 les dones electes al consistori i re-
cupera una majoria femenina al ple-
nari sadurninenc, amb tres regidores 
d’ERC, tres del PSC, i una regidora als 
grups de Junts, En Comú i la CUP. 

A més, en l’actual plenari, fins a 13 
regidors i regidores s’han estrenat 
com a càrrecs electes en l’actual man-
dat 2019-2023. Només quatre, Xavier 
Rodríguez (Junts per Sant Sadurní), 

Cristina de la Cruz (PSC), Jordi Pujol 
(CUP) i Carles Jiménez (PP) havien ocu-
pat anteriorment l’acta de regidor al 
consistori.

De nou hi ha una majoria de dones 
al plenari sadurninenc, fita que ja 
s’havia assolit en el passat mandat 
per primera vegada en la història de 
l’Ajuntament.

Arxiu Municipal i l’Escola d’Adults, que han obert portes al 
Centre Cultural; l’arranjament del passatge Sant Eulàlia; 
o el traspàs a la Generalitat de l’escola Intermunicipal. 
També va fer un apunt a les ordenances fiscals per al 
2022. Va justificar l’increment de la taxa d’escombraries 
en un 20%, afegint que Sant Sadurní continua sent el se-
gon municipi del Penedès amb la taxa més baixa. 

Pel que fa a les inversions per al 2022, Ribas va assenyalar 
els llargament reclamats vestidors del camp de futbol;  la 
remodelació de la Casa dels Avis, en la qual s’invertiran 
900.000 euros per reformar el 60% de l’equipament;  
l’adquisició per part de l’Ajuntament d’ uns terrenys al 
costat del cementiri de Monistrol per arranjar i ampliar 
el cementiri; o la remodelació de la plaça del Pont Romà.

El primer tinent d’alcalde i regidor de Turisme i Comerç, 
Ton Amat, va afegir als projectes prioritaris la millora de 
la pista exterior i entorn de l’Ateneu, així com la del parc 
Lluís Companys, recuperant així dues zones idònies per 
a la pràctica esportiva; el canvi d’ubicació de la parada 
del bus a la Rambla Generalitat; la millora dels espais de 
jardineria i mobiliari del poble: “Des de l’inici de mandat 
teníem clar que tan important és fer noves inversions com 
cuidar i mantenir les que ja tenim”.

Amat també va subratllar l’estrena del nou Cava Centre, 
reivindicant La Fassina de Can Guineu com un pol d’atrac-
ció de turistes i de promoció econòmica i del territori; 
l’obertura al poble del pati de Can Guineu per mitjà de 
la col·laboració amb Elisava, com a primer pas del debat 
sobre els usos d’aquest equipament clau per al municipi; 
la iniciativa de la regidoria de Patrimoni de fer exposi-
cions periòdiques a La Fassina, així com una col·lecció de 
llibres breus per posar en valor el patrimoni municipal.

L’aposta forta en polítiques d’habitatge; el debat que es 
durà a terme amb els agents implicats sobre quin ha de 
ser el model de Cavatast per als propers anys; i l’esforç 
intern que s’està fent des de l’Ajuntament per tirar enda-
vant la transformació cap a una administració electrònica 
i millores en els processos organitzatius són d’altres de 
les iniciatives que va posar en valor.

El futur alcalde i regidor de Comerç va reivindicar també 
la col·laboració municipal amb SOM Sant Sadurní i la  
realització d’un estudi per millorar el teixit comercial del 
municipi.



El ple ordinari de desembre va aprovar, amb els vots 
a favor del govern d’ERC i Junts per Sant Sadurní (8),  
l’abstenció del PSC i el PP (5) i el vot en contra de la CUP i 
En Comú (3), el pressupost municipal per l’any 2022, que 
s’encetarà amb una dotació inicial de 15.501.490 €.

El regidor d’Hisenda Carles Del Amor va presentar les 
principals línies sobre les que s’ha elaborat el pressupost 
municipal, una proposta inicial que en els propers mesos 
es veurà ampliada, amb injeccions provinents del roma-
nent de tresoreria i la liquidació de l’exercici anterior, per 
tal de dotar de més recursos capítols com els de les in-
versions. 

En la seva intervenció va recordar la bona salut de les 
finances municipals, amb un rati baix d’endeutament que 
permet fer ús de molts dels recursos propis sense haver 
de destinar grans quantitats al pagament de préstecs. 

Va agrair les propostes de l’oposició i va assenyalar alguns 
àmbits en què hi ha hagut un gran consens i projectes 
compartits. Va subratllar l’entesa en l’aposta per les ener-
gies renovables i l’eficiència energètica, amb la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques als equipaments municipals, o 
l’esforç per ampliar els recursos a la via pública. 

Xavier Rodríguez, portaveu de Junts per Sant Sadurní, 
va insistir en la necessitat d’elaborar un pressupost re-
sponsable i equilibrat, que tingui cura dels recursos pú-
blics, i va apuntar que destinar més o menys recursos 
no sempre és la traducció directa a si una àrea és més o 
menys prioritària. 

Va assegurar que es tracta d’un pressupost social, que 
vol respondre i atendre la població en el context actual, 
seguint els compromisos del pla de xoc acordat per totes 
les forces, i sensible en àmbits com l’habitatge o la tran-
sició energètica. Rodríguez va aplaudir el gran consens 
sobre la injecció a via pública, l’aposta per la cultura o la 
promoció turística, i seguir avançant en noves iniciatives 
com les de l’espai efímer o la proposta a l’equipament de 
tennis.

Des de les dues formacions que integren l’executiu local 
també es va recordar que el context de crisi actual condi-
ciona algunes de les polítiques a executar, i la revisió del 
model de poble que se’n deriva d’un govern de coalició.

OPOSICIÓ

Carles Jiménez, portaveu del PP, va valorar positivament 
la partida en via pública, així com l’increment en la par-
tida de Turisme o  l’aposta per programació cultural de 
qualitat, tot i que va demanar més ajuts a les famílies i 
l’emprenedoria. 

La portaveu de Sant Sadurní en Comú, Arantza Moli-
na, va trobar a faltar que es marquessin prioritats en la 
proposta del govern i no comptar amb un full de ruta. 
Tot i reconèixer que el govern atenia diversos suggeri-
ments de la seva formació, va criticar l’absència d’ambició 
i de planificació i va subratllar en especial desestimar la 
creació d’un espai per a la dinamització de la població 
jove. 

La CUP es va remetre a l’oportunitat perduda en 
l’aprovació de les ordenances i taxes per fer una políti-
ca fiscal més valenta i dotar el pressupost de majors 
recursos que permetrien a l’Ajuntament comptar amb 
més musculatura financera. Una vegada més, van insistir 
en què l’aprovació del pressupost ha d’incloure un de-
bat sobre el model de vila i les prioritats com a poble. 
La formació va incidir en reclamar una major aposta en 
àmbits com l’habitatge, la transició energètica, a més de 
la política lingüística, en què van aplaudir l’augment del 
pressupost, i d’altres iniciatives en què caldria apostar-hi, 
com donar continuïtat a l’espai efímer instal·lat al pati de 
Can Guineu o millorar la comunicació municipal.

Pere Campos va qualificar la sessió com una de les més 
importants del mandat tot i que va lamentar que el pres-
supost arribés fraccionat, “en fascicles” i va demanar do-
tar realment de recursos algunes partides, com les de via 
pública, i impulsar àmbits com les polítiques de sosteni-
bilitat, l’ocupació i l’emprenedoria. 

El portaveu del PSC va detallar algunes de les propostes 
que confia s’incorporin en la futura ampliació del pres-
supost, com inversió en les marquesines de bus, una mil-
lora en la via pública, el projecte per a la remodelació de 
les pistes de tennis i de pàdel, un pla local energètic, l’ar-
ranjament de l’aparcament del cementiri o l’ampliació del 
projecte de remodelació de la Rambla Generalitat; am-
pliar el parc d’habitatge o donar una solució a El Centre.
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Pressupost municipal inicial 
de 15,5 milions d’euros 

per al 2022
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L’IBI s’incrementarà un 5% 
i la taxa de residus un 20%
L’executiu local format per ERC i Junts van rebre l’abstenció 
dels grups del PSC, En Comú Podem i el PP, i el vot contra-
ri de la CUP, en la proposta d’ordenances fiscals per l’any 
2022,  que revisa a l’alça alguns impostos per reequilibrar el 
pressupost municipal, després de l’exercici anterior en què 
es va apostar per la congelació i afavorir la recuperació en 
un context de pandèmia i crisi.

Els titulars de la modificació d’ordenances del 2022 se’ls 
emporten l’Impost de Béns Immobles (IBI) que s’incremen-
ta un 5%, i la taxa de residus, que puja un 20% - el rebut 
domèstic de la brossa es quedarà en 143,92 €  l’any vinent 
-, per sota de la mitjana comarcal tot i aquest increment 
sensible.

 

La taxa de residus domèstics 
puja i serà al 2022 de 143,92 € 
però continuarà com una de les 

més baixes de la comarca 

56,7%
Ingressos 
taxa del
servei 

Cost del 
servei 
1,9M €

L’any 2022 el cost de la gestió i recollida de residus de Sant Sadurní s’eleva a 
l’1,9 milions d’euros. El cànon que grava el rebuig se situarà enguany en 59,10 
euros la tona i d’aquí dos anys s’elevarà a 71,6 euros la tona. L’any passat, la vila 
va transportar a l’abocador gairebé 1.500 tones de rebuig. Aquest increment 
dels costos i la caiguda de la recollida selectiva han conduït a revisar la taxa. 
Tot i l’augment que experimentarà el rebut que es pagarà aquest any, els in-
gressos no compensen l’augment de la despesa i només representarà el 56,7% 
del costos real del servei, un 14% menys que al 2021. 

El cost dels residus

El regidor d’Hisenda, Carles Del Amor, va centrar part de la 
seva intervenció a justificar l’increment de la taxa de resi-
dus especialment per dos factors: el nou contracte de la 
gestió del servei de recollida, que actualitza els preus que 
es pagaven fins ara; i l’augment exponencial dels costos de 
gestió, com a conseqüència de la gran pujada del cànon 
que grava el rebuig.

Una de les iniciatives que es duran a terme al 2022 és la 
introducció de cubells provistos de xip.

Pel que fa a la resta d’impostos i preus públics, s’han ajus-
tat i actualitzat algunes qüestions de caire tècnic, així com 
algunes de les bonificacions. Pel que fa a l’ordenança que 
regula l’ocupació de taules i cadires, durant aquest any en-
cara es manté la moratòria per afavorir la recuperació del 
sector de la restauració, tot i que sí es revisarà a partir de 
l’any vinent.

Ton Amat, en representació de l’altre soci de govern, Junts 
per Sant Sadurní, va recordar que alguns impostos, com 
el d’activitats econòmiques, ja es troben a nivells elevats 
i que s’ha de ser prudent sobre els sectors productius, i 
també que en moltes altres taxes Sant Sadurní manté una 
pressió impositiva menor que els pobles del voltant. I va  
justificar la necessitat de reequilibrar el pressupost després 
d’un període complicat a causa de la COVID-19 i l’esforç de 
congelació de l’exercici anterior.

Cap dels grups de l’oposició va donar suport a la propos-
ta d’ordenances i preus públics del govern. El PP, que s’hi 
va abstenir, va considerar positiu que s’hagués proposat 
un augment ajustat a l’IPC català, però no l’increment que 
experimentaven l’IBI o la taxa de residus. Va subratllar que 
l’esforç per a comerços i autònoms serà molt gran i que 
calia impulsar polítiques per millorar la gestió de la brossa 
o serveis com el de la deixalleria.

En Comú va referir-se a la modificació d’ordenances com 
a “desproporcionada” i considerava injust que l’incivisme 
d’una minoria en la recollida Porta a Porta reverteixi 
econòmicament en tots els veïns. 

Des de la CUP es va tornar a criticar la gestió “fàcil”, van 
dir, del govern de tallar i enganxar per fer quadrar el pres-
supost. Van demandar de nou que es reclami una major 
aportació en l’IBI industrial a les grans empreses perquè 
els veïns no hagin d’assumir tant d’esforç, alhora que van 
recordar l’ajornament de la introducció de la tarifació social 
en la taxa d’escoles bressol i l’augment de la taxa de residus 
sense introduir cap bonificació a les bones pràctiques de la 
ciutadania.

El PSC, que va valorar l’acceptació del govern de la proposta 
socialista per congelar l’IBI rústic, va considerar excessiva 
la pujada d’impostos i va reclamar que la modificació d’or-
denances havia d’anar acompanyada d’actuacions i ma-
jors bonificacions, alhora que va posar en entredit que la 
pressió fiscal a la vila sigui baixa.



La Mancomunitat Penedès-Garraf aprovava fa unes 
setmanes l’adjudicació del servei de recollida de resi-
dus porta a porta a Sant Sadurní i quatre municipis 
més de l’Alt Penedès. El nou contracte permetrà in-
corporar millores com la implementació de tecnolo-
gia smart als cubells que garantiran una gestió i fun-
cionament del servei més eficients.

Després de realitzar la campanya informativa, s’ini-
ciarà una fase de repartiment de materials als  
domicilis, entre els quals els primers cubells amb xip, 
per avançar en el desplegament i posada en marxa 
d’aquest nou model de recollida porta a porta, que 
es preveu estigui en funcionament durant el darrer 
trimestre de l’any. A més, aquest sistema permetrà en 
el futur introduir taxes en funció del nivell de reciclat-
ge i els hàbits de cada habitatge.
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Campanya informativa i de sensibilització 
per reciclar més i millor 

Aquest mes de febrer la Mancomunitat Penedès-Garraf i 
l’Ajuntament de Sant Sadurní han iniciat  una campanya 
informativa i de sensibilització als domicilis per incidir en 
la necessitat d’elevar els índexs de reciclatge i millorar els 
hàbits de separació de residus. 

Un equip d’informadors visitarà durant aquestes   
properes setmanes els veïns i veïnes per recordar-los i as-
sessorar-los en com fer una correcta recollida selectiva i la 
importància de fer una bona gestió dels residus.

Recuperar els índexs de recollida selectiva

Malgrat ser el municipi de la comarca amb millors índexs 
de recollida selectiva, els resultats de Sant Sadurní han ex-
perimentat una lleu però constant davallada des de fa uns 
anys com a resultat d’un cert relaxament en els compro-
mís que requereix la recollida porta a porta, i també pel 
número d’incidències i actituds incíviques que s’han anat 
registrant.

Segons el darrer informe de l’Agència de Residus de Cata-
lunya (ARC), Sant Sadurní recicla el 73% dels seus residus, 
una xifra que en la darrera dècada ha anat minvant a raó 
d’un punt cada any, i que s’ha situat lluny dels resultats que 
el model porta a porta va assolir a la vila a finals dels anys 
2000.

Els costos de gestió i tractament dels residus estan  
experimentant un gran augment en els darrers temps i 
seguiran incrementant-se en el futur. És necessari reduir 
el rebuig, la fracció de residus que no es pot reciclar, per 
contenir l’enorme despesa que suposa la incineració o els 
abocadors controlats. Sant Sadurní genera anualment 1 
milió i mig de quilos de rebuig (dades ARC).

Àrea d’emergència deixalleria
 
Una de les mesures que s’han aplicat per reduir l’incivisme 
al voltant de la gestió dels residus serà l’eliminació de l’àrea 
d’emergència exterior de la deixalleria municipal, espai que 
registrava moltes incidències i un ús irresponsable per part 
d’un sector de la ciutadania.

Una vegada han finalitzat les obres d’arranjament a l’ac-
cés a la instal·lació, que van obligar a desplaçar fa unes 
setmanes l’àrea d’emergència a l’entrada de la deixalleria, 
s’ha suprimit aquest espai i es manté com a única àrea 
d’emergència la que es troba a l’interior de les instal·lacions 
i a la qual es pot accedir sense targeta de la deixalleria. 
En paral·lel també s’ha ampliat l’horari d’obertura d’aquest 
servei i des del mes de febrer la deixalleria municipal obre 
els set dies de la setmana.

Per a més informació visiteu el web 
www.santsadurni.cat/deixalleria. 

La zona blava permetrà l’estacionament gratuït 
durant hora i mitja

L’Ajuntament es troba també enllestint els darrers tràmits 
per posar en marxa els canvis en la regulació de la zona 
blava. A principis d’any es va aprovar inicialment el regla-
ment, que inclou com a principal novetat un estaciona-
ment màxim gratuït d’una hora i mitja.

La zona blava funcionarà de dilluns a divendres de 9 a 14 i 
de 16 a 20:30 hores, i els dissabtes de 9 a 14 hores. Caldrà 
col·locar el rellotge horari en un lloc ben visible i, superat 
el temps màxim, caldrà treure el vehicle i alliberar la plaça 
ocupada. Les infraccions per superar en més de 5 minuts 
el temps màxim permès, ocupar més d’una plaça o d’altres 
casos, aniran des dels 30 als 100 euros. 

L’aplicació del reglament i de l’ús de la zona blava es farà 
efectiu a partir de la primavera.

Es prorroga la suspensió de la taxa d’ocupació 
de via pública amb taules i cadires

L’Ajuntament de Sant Sadurní va decidir en ple municipal 
fa unes setmanes deixar sense aplicació durant aquest any 
2022 l’ordenança que regula l’ocupació de la via pública 
amb taules i cadires. Des de l’inici de la pandèmia aquesta 
ha estat una de les mesures per col·laborar amb el sector 
de la restauració i contenir la pressió fiscal, davant l’enorme 
impacte que la crisi sanitària ha tingut en aquests negocis.
Així, per tercer any consecutiu, des del 2020, es mantin-
drà la suspensió en el pagament d’aquesta taxa. La decisió 
també ha esperonat a més d’una desena d’establiments 
del municipi que abans de la pandèmia no tenien terrassa, 
i col·locar taules i cadires al carrer per dinamitzar els seus 
locals.

Millores en el servei 
porta a porta 

· VIA PÚBLICA ·



Patrimoni sadurninenc
Des de l’Arxiu Municipal de Sant Sadurní d’Anoia recentment s’han publicat els primers exemplars que seran l’inici 
d’una nova col·lecció de publicacions sobre el patrimoni sadurninenc, que promouran i divulgaran la història del 
municipi. La primera d’elles porta el títol “Can Guineu. La Casa dels Mir” i la segona: “L’Ateneu. Art, cultura i esports”. 
Els exemplars són gratuïts i els podeu trobar a l’Arxiu Municipal (c/ de les Escoles, s/n, en horari de 08:00 a 15:00 h.) 
i a la Fassina de Can Guineu, on també podeu visitar l’exposició temporal “Can Guineu, la casa dels Mir”, ubicada a 
l’espai de la cava de la Fassina, organitzada des de l’Arxiu Municipal i produïda per l’empresa Pluginmedia.
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Aquesta tardor es va celebrar un acte d’homenatge a víc-
times sadurninenques dels camps de concentració nazi, que 
va comptar amb la participació de l’alcalde, Josep Maria Ribas; 
el regidor de Memòria Històrica, Toni Romeu, i el director del 
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, Vicenç 
Villatoro.

Es van col·locar set llambordes stolpersteine davant el Centre 
Cultural de la plaça Nova en record a la memòria de:

Una àmplia representació institucional, a més de familiars i  
amics dels sadurninencs homenatjats van ser presents a l’acte.

Acte d’homenatge a les víctimes 
als camps de concentració nazis 

Jaume Barceló|1941 | Mauthausen/Gusen | 25.01.1942
Manuel Bonet| 1941 | Mauthausen | 10.06.1943
Josep Casas | 1940 | Mauthausen/Hartheim | 24.09.1941
Antonio Cid | 1940 | Mauthausen | Alliberat
Josep Dols | 1941 | Mauthausen/Gusen | 13.04.1941
Josep Querol | 1940 | Mauthausen/Gusen | 26.09.1941
Antoni Tarrida | 1941 | Mauthausen/Gusen | 17.11.1941

L’Arxiu Municipal també s’ha estrenat recentment a les xarxes  
socials, obrint el compte @arxiustsadurni a Twitter. 

L’horari d’atenció al públic 
de l’Arxiu municipal és el següent: 
Dilluns de 8 a 18:30h 
Dimarts a divendres de 8 a 15h.
tf: 662371576

Donació del Mercat
d’Intercanvi a Càritas 
Sant Sadurní
A finals de gener el Mercat d’intercanci, un pro-
jecte impulsat per la deixalleria municipal de 
Sant Sadurní va fer una donació de 1.995 uni-
tats d’aliments a Càritas Sant Sadurní, per tal 
de donar suport a famílies vulnerables i en risc 
d’exclusió. 

L’acte de lliurament va comptar amb la presèn-
cia del regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat 
de l’Ajuntament de Sant Sadurní, Carles Del 
Amor, acompanyat per representants de la 
concessionària CESPA, de Càritas i personal del 
servei de Medi Ambient.
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L’any 2022 veurà finalment l’inici de 
l’esperada remodelació del camp de 
futbol i la construcció dels vestidors, 
el dèficit més important que arrosse-
ga l’equipament de la Triola des de fa 
més d’una dècada i que l’any vinent 
serà una realitat.

Els vestidors s’ubicaran entre el camp 
de futbol 7 i el de futbol 11, amb 
una graderia a la part superior amb  
capacitat per a uns 350 espectadors. 
El plec de licitació preveu també entre 
les millores la instal·lació d’una cober-
ta per al públic i la possibilitat d’ampli-
ar la capacitat de la graderia.

El nou espai comptarà amb 10 vesti-
dors per a equips, dos d’ells adaptats, 
i quatre vestidors d’àrbitres, un dels 
quals farà també la funció d’espai de 
farmaciola i assistència.

L’actuació inclou també la transfor-
mació de la façana lateral del camp 
amb el passeig Baríton Maties Fer-
ret, amb una ampliació de la zona de  
vianants i una millor interconnexió de 
les instal·lacions del camp amb la pis-
cina i el pavelló municipals.

Aquesta reforma permetrà també 
construir-hi un nou espai d’oficines i 
sala de reunions per al club i, a la part 
superior i amb accés des del carrer, 
s’habilitarà el nou espai de bar i una 
terrassa.

Aquesta primera fase comptarà amb 
un pressupost de més de 2,2 milions 
d’euros i la durada de les obres es pre-
veu que pugui prolongar-se un any.

Durant aquest temps, es preservarà 
l’activitat al camp principal però sí hi 
haurà afectacions en els terrenys de 
futbol 7 que condicionaran el normal 
desenvolupament del calendari d’en-
trenaments i partits dels equips base. 

 

Compte enrere 
per la remodelació 
del camp de futbol

La intenció és que les obres puguin ar-
rencar a la primavera tot i que també 
es contempla fer-ho a l’estiu, per tal de 
no interferir els entrenaments i com-
peticions de la present temporada.

Sigui quin sigui l’inici, la remodelació del 
camp de futbol sí tindrà una incidència 
evident a partir del setembre, ja que el 
camp de futbol 7 no es podrà utilitzar. 
Des de la Unió Esportiva Sant Sadurní 
ja s’estan estudiant les alternatives per 
ajustar els horaris i la celebració dels 
partits.

L’actuació contempla també un lleuger 
desplaçament i elevació del camp de 
futbol 7, per tal d’anivellar-lo amb els 
altres espais de joc de la instal·lació, 
intervenció que impedirà també du-
rant algunes setmanes que s’hi puguin  
realitzar activitats. S’ajustaran també 
les mides homologades del terreny de 
joc i es renovarà també la gespa.

En total, l’obra constarà d’una superfí-
cie construïda de 1.100 m². 

“És un dels projectes de més 
envergadura econòmica que 

realitzarem aquesta legislatu-
ra. Donem resposta a un dels 
problemes històrics del muni-
cipi i també planificaquem el 
futur amb un pla de viabilitat 

d’aquesta zona esportiva.
La remodelació completa 

amb totes les fases, que in-
clou la construcció d’un segon 

pavelló puja un total de 5,8 
milions d’euros. Per aquesta 
primera fase comptem amb 
una subvenció de la Diputac-
ió, i seguirem treballant per-
què el cost per l’Ajuntament 

sigui el menor possible”

TON AMAT
Alcalde de Sant Sadurní
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Recepció institucional a Pedro Gil

L’Ajuntament va reconèixer la brillant temporada es-
portiva del jugador sadurninenc amb un acte al saló 
de plens. 

L’Ajuntament de Sant Sadurní oferia a finals d’any una 
recepció institucional al saló de plens al jugador d’ho-
quei patins sadurninenc, Pedro Gil, després de la seva 
brillant temporada esportiva, en què va aixecar diversos 
títols, entre ells la Copa d’Europea i la Lliga amb l’Sporting 
de Lisboa de Portugal, que engreixen encara més el seu  
espectacular palmarès. El nou alcalde, Ton Amat, acompan-
yat per la regidora d’Esports, Laura Salvador, i d’altres repre-
sentants del consistori, va donar la benvinguda a Pedro Gil  
aprofitant la seva estada a la vila coincidint amb les festes 
de Nadal - aquesta temporada juga amb el Forte dei Marmi 
de la lliga italiana - i tenint en compte que, per segon any 
consectiu, no es va poder dur a terme la Festa de l’Esport 
Sadurninenc, acte de reconeixement i homenatge als es-

portistes i clubs de la vila. Amat li va traslladar “la satis-
facció i l’orgull que suposa per a tots nosaltres que portis 
el nom de Sant Sadurní al nivell més alt” i el va convidar a 
tancar la seva carrera esportiva a casa. “Ens consta que et 
cuides molt per seguir a l’elit d’aquest esport, però abans 
d’acabar estaria molt bé que tornessis aquí. Algun altre ju-
gador ho ha fet ara i el cert és que ho estem difrutant molt”. 

Laura Salvador, per la seva banda, va lamentar que no  
es pogués celebrar aquest homenatge en un millor esce-
nari com la Festa de l’Esport - que s’ha ajornat a l’estiu de 
2022 -, però va subratllar la “importància que esportistes 
com el Pedro Gil, per la seva constància i sacrifici, tenen 
per molts nens i nenes de la vila”. Els portaveus d’ERC i el 
PSC, Pere Vernet i Pedro Campos, també van felicitar-lo i  
dedicar-li unes paraules d’agraïment. 

Amat li va lliurar una placa en reconeixement als mèrits 
esportius del 2021. Pedro Gil, en la seva intervenció, va 
declarar sentir-se “molt feliç per rebre aquest homenatge 
al poble on he crescut i on em vaig formar com a jugador. 
És un poble d’hoquei i sempre ho dic. Haig d’agrair a mol-
tes persones d’aquí que m’han ajudat, i desitjo tornar aviat, 
sigui per jugar, per col·laborar amb l’esport de base o com 
sigui”. 

Pedro Gil, de 41 anys, és un dels jugadors d’hoquei patins 
més importants en la història d’aquest esport. Tant a nivell 
de club com amb la selecció ha guanyat els principals tro-
feus i competicions estatals, així com diversos campionats 
d’Europa i del Món.

Pla director

A través d’un pla director s’ha projectat una remodelació 
a futur de tota la instal·lació del camp de futbol, que es 
desenvoluparia en tres etapes donat el cost que implica en 
el seu conjunt. 
Les obres d’aquesta primera fase farà compatible l’impuls 
de noves actuacions en els anys successius,  per tal de  
rehabilitar i arranjar la zona del futbol 7, les pistes desco-
bertes i l’antiga graderia del camp de futbol, espais que no 
s’inclouen en les obres que s’iniciaran aquests mesos.

La segona fase sí contemplaria la reubicació del camp de 
futbol 7 i les pistes descobertes, i l’enderroc de les antigues 
graderies, per tal d’abordar en una tercera fase la construc-
ció d’un segon pavelló a la zona de les pistes. Aquest mov-
iment de peces permetria integrar definitivament tots els 
espais de la zona esportiva, donar-li una major continuïtat i 
afavorir una millor gestió i organització de les instal·lacions.

Projecte executiu

L’Ajuntament de Sant Sadurní va aprovar en el ple  
municipal de novembre, amb el suport de tots els grups 
municipals, aquest projecte executiu de remodelació del 
camp de futbol.

El regidor d’Urbanisme, Xavier Rodríguez, va voler subratllar 
el diàleg obert i permanent amb el club, la Unió Esportiva 
Sant Sadurní, per tal de dissenyar un projecte que s’acostés al  
màxim a les demandes de l’entitat.

A finals de gener el govern va celebrar una roda de prem-
sa a les mateixes instal·lacions del camp per donar a  
conèixer els principals detalls d’aquesta remodelació, que 
es pot veure al canal YouTube de l’Ajuntament.

 · ESPORTS ·
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La reforma de la Casa dels Avis
Un altre dels grans projectes d’adequació i arranja-
ment dels equipaments municipals més importants que  
s’abordaran a partir d’aquest any serà la reforma de la 
residència de la gent gran, la Casa dels Avis. Una actuació 
prioritària que ha esdevingut urgent i ha avançat la seva 
execució per l’estrés ocasionat per la COVID i la necessitat 
d’extremar les mesures sanitàries. 

L’Ajuntament de Sant Sadurní ja ha compromès una in-
versió de 900 mil euros, que es complementarien amb una 
partida procedent dels fons europeus Next Generation.

Bioseguretat

L’actuació preveu remodelar l’equipament per tal d’adequar 
l’edifici a la normativa en matèria de seguretat i emergèn-
cies. Però especialment l’obra permetrà millorar els circuits 
sanitaris i els recorreguts interns dels diversos espais de la 
Casa dels Avis. Es reforçarà la separació de les habitacions i 
zones comuns dels usuaris, amb els del personal: vestidors 
i zones de treball, com la cuina o la bugaderia, per tal de 
reduir la incidència exterior a l’interior i elevar les garanties 
dels fluxos sanitaris.

L’obra inclou la construcció d’unes escales d’emergència i 
la instal·lació d’un segon ascensor. També s’intervindrà a 
diversos espais de l’Antic Hospital, una construcció més 
antiga i que presenta algunes deficiències estructurals que 
cal reparar. L’actuació també contempla habilitar alguns 
espais, ara inutitlitzats, per fer-hi una sala polivalent o una 
zona de trasters.

Tot i la reforma i les noves necessitats en matèria sanitària 
i de seguretat a les quals es donarà resposta, la residèn-
cia mantindrà el mateix número d’habitacions actual per 
a residents. Un dels grans reptes d’aquesta actuació serà 
minimitzar les afectacions i incidència sobre les persones 
usuàries durant les obres, i garantir la seva total seguretat. 
Per aquest motiu s’ha dissenyat un detallat pla d’actuació 
i d’organització per zones i trams, que permetrà reubicar i 
desplaçar els residents dins de les mateixes instal·lacions, 
i preservar el desenvolupament del dia a dia amb la major 
normalitat possible.

Arranjaments de la Plaça Parellada i 
el seu entorn
A principis d’any s’han enllestit els treballs d’arran-
jament de la plaça Parellada, a la zona de les Casetes 
de Cal Mir. S’ha millorat una superfície d’uns 1.500 m²,  
condicionant l’entorn de la plaça i també s’ha reasfaltat 
el carrer. Una de les intervencions més necessàries i 
destacades d’aquesta actuació ha estat la creació d’una 
pantalla de formigó per contenir la força de les arrels 
dels abres que malmetien el terreny.

S’ha actualitzat i renovat la vorera i el mobiliari urbà,  
adaptant les zones de pas, així com els espais de troba-
da veïnals. Aquesta obra integral també ha servit per re-
ordenar la zona d’aparcament del carrer.

Ton Amat i el regidor d’Urbanisme, Xavier Rodríguez, 
acompanyats per personal dels Serveis Tècnics munici-
pals, visitaven fa unes setmanes la plaça per veure l’estat 
final d’aquesta obra.

Obres Pont Romà
A principis d’aquest 2022 també han començat 
els treballs de reurbanització de la plaça del 
Pont Romà per tal de resoldre els problemes  
d’evacuació de l’aigua i inundacions que, a causa 
del canvi climàtic, cada vegada afecten més sovint 
aquest punt del municipi. 

Amb un pressupost proper als 190 mil euros, s’està 
actuant en la remodelació completa d’aquest espai, 
millorant la seguretat i l’accessibilitat i redibuixant 
els pendents per tal d’evitar que s’hi acumuli l’aigua 
en cas de nous episodis importants de pluja.

També s’hi farà una intervenció en la naturalització 
d’aquesta àrea, amb la creació de noves zones i es-
pais verds. La previsió és que l’obra pugui finalitzar 
a la primavera. També està prevista la instal·lació 
d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Du-
rant aquestes setmanes hi ha afectacions en la mo-
bilitat i estacionament en la zona de l’aparcament i 
a l’entorn de la plaça.
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L’evolució de la pandèmia i l’augment de contagis a causa 
de l’aparició de la variant òmicron de la COVID-19 van 
obligar a alterar lleugerament la programació d’algunes 
activitats nadalenques i adoptar un format molt similar 
al de l’any anterior, pel que fa especialment a la recollida 
de cartes i l’arribada dels reis d’Orient a la vila, per tal de 
preservar les mesures sanitàries.

Així, abans d’acabar l’any la presència dels patges es va 
substituir per la instal·lació d’unes bústies a la plaça de 
l’Ajuntament. 

De nou, la tarda del 5 de gener es va apostar per una  
cavalcada estàtica a la plaça de l’Església. Mitjançant  
reserva prèvia, els més petits i les seves famílies van  
poder gaudir d’un recorregut de fantasia, envoltat de llums 
i colors que donaria pas a la nit més màgica de l’any. 

L’alcalde Ton Amat també va reunir-se amb els reis  
d’Orient per tal de lliurar-los la clau que obre totes les 
portes de la vila, en un missatge que es va poder seguir a 
través de les xarxes socials de l’Ajuntament. 

Fotos Cavalcada: Núria Tarrida
Trobareu més imatges a www.flickr.com/santsadurni

NADAL
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Els Diables Se m’n Refum 
estrenen bèstia
La presentació de La Bèstia va ser una altra de les 
novetats importants que es donarien a conèixer 
coincidint amb la Festa Major. Els Diables Se M’n 
Refum, tot i algunes restriccions, tornaven al car-
rer amb força de la mà d’actes d’un lluïment de 
foc i el retorn de la Lectura dels Versots a la plaça 
de l’Ajuntament, amb un repàs satíric i molt ele-
gant de l’actualitat local i general.

Isaac Pedrola també assumia durant aquest final 
d’any la presidència de l’entitat, prenent el relleu 
de Pedro Delgado.

I una altra de les bones notícies d’aques-
ta Festa Major, tot i el context sanitari, va ser 
la reobertura del pavelló de l’Ateneu per a la  
celebració d’actes festius i socials, acollint con-
certs i sessió DJ, després de la remodelació de 
la instal·lació que ha permès aprofitar de nou 
aquest espai després de molts anys de no poder 
fer-ho.

80 ANYS DE GEGANTS 
DE SANT SADURNÍ
Coincidint amb la Festa Major i la commemoració 
de 80 anys de gegants a Sant Sadurní, el col·lectiu 
actual que està darrera l’agrupació és constituïa 
com a associació i agafava definitivament el  
relleu de l’anterior grup de portadors que durant 
prop de tres dècades, en dues etapes diferents,  
s’havien fet càrrec.

Després de la seva assemblea, la nova colla es va 
estrenar a la Festa Major, amb una Trobada de 
Gegants i participant també en la cercavila de 
balls, gegants i capgrossos del 29 de novembre.
Crear nous balls, noves figures, un grup de grallers 
propi o incorporar capgrossos i gegantons són al-
guns dels objectius que la nova Colla planteja per 
tal d’obrir encara més l’entitat a les famílies. 
Les persones interessades en formar-ne part 
poden adreçar-se al correu: 
collageganterasantsadurni@gmail.com.

La parella de gegants del municipi, el 
Ferran i la Isabel, que van ser 

construïts l’any 1941 pel  
taller barceloní El Ingenio per 

encàrrec de l’Ajuntament de la vila, 
que n’és el propietari
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A finals de novembre, a les portes 
de la Festa Major, el celler de La 
Fassina va acollir la inauguració 
oficial  del renovat projecte de 
museïtzació de l’espai, rebatejat a 
partir d’ara com a Cava Centre.

El consistori sadurninenc, acompa-
nyat entre d’altres pel president del 
Consell Comarcal Alt Penedès, Xavier 
Lluch, participaria en la inauguració 
d’aquesta remodelació de l’antic CIC 
Fassina.

El Cava Centre ofereix al visitant una 
experiència immersiva entorn als es-
cumosos i la Festa de la Fil·loxera, que 
s’inicia ja a l’entrada en accedir a l’es-
pai ‘La màgia de les bombolles’, i con-
tinua amb diverses curiositats entorn 
al producte més representatiu de la 
vila. L’objectiu és despertar l’interès 
per conèixer el territori, Sant Sadurní i 
les seves caves, i complementar l’ofer-
ta turística privada i els altres recur-
sos museogràfics que ja es troben al 
Penedès. A més, s’han renovat també 
d’altres espais, habilitant per exemple 
una nova sala de tast a peu del pati 
exterior que podrà oferir servei de 
manera independent a l’interior de la 
instal·lació.

Hola Cava Centre
Josep Maria Ribas es va mostrar molt 
satisfet per poder fer una segona  
inauguració del centre, una dècada 
després d’haver estrenat el Centre 
d’Interpretació del Cava, que al seu 
moment ja va adoptar la tecnologia 
existent, la qual ara s’ha adaptat als  

nous temps: “És una experiència sen-
sorial entorn del nostre producte, que 
despertarà interès en conèixer el terri-
tori, el poble, la vegueria”. També va 
agrair la col·laboració del Consell Co-
marcal i el fet que el projecte estigui 
inclòs en el Projecte Penedès 360º i 
s’hagi pogut finançar amb fons euro-
peus FEDER. 

Toni Romeu, regidor de Patrimoni i 
Memòria Històrica, va celebrar el fet 
de poder organitzar també exposi-
cions temporals sobre motius tan im-
portants pel municipi com Can Guineu 
i la història de la família Mir: “Volem 
dinamitzar espais museístics amb ex-

posicions temporals i donar visibilitat 
a elements patrimonials de Sant Sa-
durní. Així inaugurem l’Any Guineu”.

Per la seva banda, Ton Amat, va 
fer un especial agraïment al per-
sonal tècnic i polític de la casa per  
l’entusiasme posat en aquest nou 
projecte i al Consell Comarcal per 
promoure que Sant Sadurní fos un 
dels municipis que formen part del 
projecte. “Ara se’ns obren noves opor-
tunitats amb els Fons Europeus. Totes 
les administracions i empreses hau-
rem d’estar alerta per portar-los a la 
comarca”.  Amat ha aplaudit poder 
inaugurar un projecte d’aquesta enver-
gadura, també pel que representa pel 
territori”. 

“Volem que la Fassina bategui cada 
dia amb diferents activitats tan cul-
turals, com de promoció econòmiques 
i evidentment un centre on hi passin  
actes relacionats amb el mon del vi i de  
l’enologia”.
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L’Ajuntament i ELISAVA 
renoven l’acord de col·laboració
L’Ajuntament de Sant Sadurní i l’Escola Universitària de 
Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA), a través d’un 
dels seus cursos, el Màster en Arquitectura Efímera i Es-
pais Temporals, han anunciat que renovaran aquest 2022 
el seu acord de col·laboració.

L’any passat l’Ajuntament i el centre universitari van im-
pulsar un projecte de construcció efímera que durant la 
primavera i estiu va instal.lar-se al pati de Can Guineu i que 
va servir per reobrir la casa pairal, de titularitat municipal, 
i teixir una programació d’activitats per a la dinamització i 
promoció d’aquest espai. 

La intenció d’enguany és avançar un pas més en l’obertura 
de la casa, explorant les possibilitats que, a banda del pati, 
ofereix un dels espais més espectaculars d’aquest immo-
ble, el claustre interior. Els alumnes d’aquest Màster, sota 
la tutel.la dels tutors del curs, proposaran una nova solu-
ció arquitectònica per tal d’habilitar alguns dels espais de 
Can Guineu i recuperar-los com a punt de trobada i soci-
alització.

Des de l’Ajuntament de Sant Sadurní es valora molt posi-
tivament aquesta col·laboració amb un dels centres més 
prestigiosos del país, per la projecció que aquest projecte 
ofereix al municipi, així com l’oportunitat per continuar 
avançant en la recuperació d’un edifici que ha d’esdevenir 
un dels futurs equipaments de referència de la vila. 

De maig a octubre el pati de Can Guineu i la construcció 
efímera van acollir tot tipus d’activitats, presentacions, con-
ferències, concerts, actes institucionals i,entre d’altres, un 
cicle de tastos de caves i vins.

Amat va afegir que amb el suport de la Diputació de Barce-
lona s’ha renovat el sistema de megafonia del celler de La 
Fassina, la il·luminació de diferents espais, adaptant-la a les 
noves necessitats, i que properament s’instal·larà mobiliari 
de terrassa al pati i es renovarà l’espai de la botiga.

Per finalitzar, el president del Consell Comarcal AltPenedès, 
Xavier Lluch, va destacar la importància de projectes 
transversals com el Penedès 360º, en què hi col·laboren  
institucions públiques i sector privat: “Hem d’apostar més 
per l’enoturisme i donar-li al cava i a la pagesia el valor que 
es mereix, per sortir del sotrac on ens trobem”. Lluch va 
subratllar la feina conjunta a nivell comarcal que fa pos-
sible l’accés a certs fons europeus com el projecte FEDER. 
“Això és la història d’un èxit, el Consell Comarcal ha estat 
només el lligam de tot això. És un projecte d’èxit perquè dar-
rere d’aquest n’hi ha dos més i és una bona manera de mil-
lorar la vida dels nostres veïns i veïnes” i va felicitar el nou 
projecte del Cava Centre “que serà un pol d’atracció, una 
punta de llança del turisme del Penedès”.

Apunt
El Centre d’Interpretació del Cava serà conegut a partir 
d’ara com a Cava Centre. Els treballs de renovació muse-
ogràfica que es van iniciar fa uns mesos a l’edifici històric 
de la Fassina de can Guineu han culminat la transformació 
d’aquest equipament municipal, que reobria dins dels  
actes de celebració de la Festa Major de Sant Sadurní.  

El projecte de renovació, redactat per Grop Exposicions 
i Museografia S.L., arran de la convocatòria d’un concurs 
públic l’any 2019, ha estat produït i executat per l’empre-
sa STOA, Propostes Culturals i Turístiques S.L., aprofitant 
que Sant Sadurní d’Anoia és un dels 14 municipis que va 
ser seleccionat per dur-hi a terme actuacions del pro-
jecte Penedès 360º, liderat pel Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, i subvencionat pel fons FEDER, amb el cofinança-
ment de l’Ajuntament.
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La Diputació lliura a Sant Sadurní 
el Pla Local d’Habitatge 2021-26

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia el Pla local d’habitatge (PLH) 2021-2026, 
un document tècnic estratègic i de planificació que serveix 
per definir les estratègies i propostes a desenvolupar des 
del govern local amb l’objecte de procurar pel dret dels ci-
utadans a un habitatge digne en condicions assequibles.

El PLH té com a finalitat detectar les necessitats en matèria 
d’habitatge del municipi i establir els mitjans per donar-hi 
resposta. Amb aquest propòsit el document s’estructura 
en una primera fase d’anàlisi on es defineix l’emmarcament 
territorial i s’analitza la població, el parc construït, el mer-
cat, el planejament urbanístic, el parc residencial destinat 
a polítiques socials i la capacitat d’intervenció municipal.

En la fase de diagnosi el treball conclou que un dels 
reptes més rellevants en matèria d’habitatge al muni-
cipi és el del foment de l’habitatge de lloguer i l’incre-
ment de l’habitatge assequible. El desequilibri entre 
el volum d’oferta i la demanda de lloguer i un preu  
elevat de l’habitatge, comporta una dificultat d’accés a 
l’habitatge especialment pel col·lectiu de gent jove que 
es vol emancipar, la gent gran que volen canviar a un 
habitatge més accessible i adaptat. Les ocupacions ir-
regulars i la detecció del parc d’habitatges amb indicis 
de desocupació, suposen un altre desafiament per a 
les polítiques d’habitatge municipals. 

El treball també defineix el pla d’acció on s’estableixen els 
objectius generals i les  línies estratègiques a desenvolupar 
els propers anys. Així, l’objectiu principal és garantir el dret 
a l’habitatge o allotjament a tots els residents al municipi, 
i dins aquest marc global, es plantegen tres objectius gen-
erals com son garantir l’accés i la preservació de l’habitatge 
al conjunt de la ciutadania, ampliar el parc d’habitatges as-
sequibles i socials en règim de lloguer i la mobilització del 
parc vacant existent.

Pel que fa a l’estratègia per garantir l’accés i preservar 
l’habitatge, el municipi compta amb una oficina local d’hab-
itatge (OLH) ben dimensionada i amb capacitat per gestio-
nar els recursos i atendre tant les persones en situació de 
vulnerabilitat residencial com a ciutadania en general. Des 
de l’OLH es plantegen, entre d’altres, actuacions com l’in-
crement d’habitatges a la Borsa de lloguer social (XMLS), el 
reforç dels ajuts al lloguer i reforçar igualment la interme-

diació en situacions de deute en l’habitatge per evitar-ne 
la pèrdua.

Pel que fa a les actuacions planificades per a l’ampliació 
del parc, es distingeixen tres línies estratègiques. Per una 
banda la gestió i ampliació del patrimoni municipal amb 
el foment de la constitució de dret a superfície a favor de 
cooperatives o entitats i també accions més directes com 
l’adquisició d’habitatges mitjançant el dret de tanteig i re-
tracte. La promoció d’habitatge assequible constitueix un 
eix estratègic fonamental en aquest pla local.

 

L’Ajuntament continuarà desenvolupant una tasca de co-
municació, entesa i negociació amb diferents entitats i 
administracions per a la generació d’habitatge protegit en 
el municipi, ja sigui en terrenys propis, cedits en règim de 
dret de superfície o de concessió administrativa. Finalment 
les accions en planificació també estan enfocades a l’am-
pliació de parc, per exemple amb la reconversió dels usos 
de les plantes baixes a residencial o seguir avançant en la 
gestió en els sectors amb interès per part dels propietaris.  

Pel que fa a l’objectiu de mobilitzar el parc d’habitat-
ges buits es plantegen actuacions que se serveixen dels  
diferents instruments legals dels què disposa l’adminis-
tració local, com programes per a la detecció de l’ús anò-
mal de l’habitatge. De fet,  ja en el Ple del març del 2021 es 
va aprovar un programa d’inspecció d’habitatges buits. El 
PLH proposa reforçar aquesta estratègia per incidir en la 
funció social de l’habitatge en les situacions en què no es 
compleix.

Finalment, el PLH proposa actuacions per preservar el parc 
existent fomentant el manteniment i rehabilitació, amb 
ajuts i microcrèdits per a la instal·lació d’ascensors, així 
com iniciatives de rehabilitació per part de l’administració 
local en edificis i habitatges provats en mal estat a canvi de 
la qualificació com a habitatges de protecció oficial o del 
seu destí social com ara Borses de lloguer.

Algunes actuacions del pla ja estan en marxa, com la construcció de 32 habitatges de protecció oficial de lloguer a l’avinguda Francesc Macià,  actualment amb el projecte ja licitat per l’Incasòl.
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Subvencions per autònoms 
i microempreses
La darrera convocatòria del 2021 d’ajuts per a  
autònoms i micropempreses per fer front als efectes de 
la pandèmia va recollir un total de 68 sol·licituds de les 
quals 39 per tancament temporal de l’activitat que su-
posen un 57% del total, i 29 per afectació de l’activitat 
empresarial, que són el 43% restant.

D’aquestes sol·licituds es van aprovar més d’una seixan-
tena que complien amb tots els requisits. 

En total s’han atorgat ajuts per valor de 19.200€ , amb 
aportacions que anaven dels 400€ per tancament tem-
poral als 200€ per afectació de l’activitat.

Un 76% de les empreses havia presentat sol·licitud en el 
pla de xoc impulsat l’any 2020 i un 24% ho ha fet primer 
primera vegada en l’edició del 2021.

Baixen els delictes

El passat mes de novembre es va celebrar a La Fassi-
na la Junta de Seguretat Local de Sant Sadurní d’Anoia, 
una reunió que té per objectiu que les diverses forces 
de seguretat puguin aprofundir i compartir informació 
sobre la situació general actual de la vila en matèria de 
seguretat.

Durant el transcurs de la Junta es va posar de manifest 
que les mesures preventives en matèria de seguretat 
que s’apliquen al nostre municipi es tradueixen en una 
baixa incidència de delictes.

Aquesta sessió va comptar amb la presència de tots 
els cossos i forces de seguretat que tenen competèn-
cies sobre el territori, Policia Local, Mossos d’Esquadra, 
Guàrdia Civil, Policia Nacional i per primer cop també es 
comptava amb la presència dels responsables del Cos de  
Bombers de la Generalitat. 

La principal conclusió que es va traslladar és que a Sant 
Sadurní hi ha hagut un descens tant dels delictes penals 
com dels administratius. Per fer aquesta comparativa 
s’ha tingut en compte els indicadors del 2019 en relació 
als del 2021, ja que s’ha considerat que els efectes de la 
pandèmia invalidaven les estadístiques del 2020.

Cal destacar el descens en les ocupacions d’habitatges i 
dels accidents de trànsit. Per contra hi ha un repunt dels  
delictes relacionats amb les noves tecnologies, com es-
tafes amb criptomonedes o delictes informàtics.

Millores a les instal·lacions de la
Zona Esportiva
Durant el darrer trimestre de l’any s’han dut a terme diver-
sos inversions i treballs de millora a la Zona Esportiva que 
s’ha traduït principalment en una renovació completa de 
les dues saunes i l’arranjament i condicionament d’alguns 
vestidors. També s’ha instal.lat a la recepció una màquina 
per al cobrament de diners en efectiu.

També s’ha estat treballant en la nova xarxa de ventilació 
per reduir les acumulacions de vapor d’aigua al passadís 
interior dels vestidors.

Ajuts econòmics directes per a 
nous autònoms i empreses per a la 
contractació de persones 
desocupades l’any 2021
La finalitat d’aquest ajuts era la d’afavorir l’activitat 
econòmica amb ajuts econòmics per  l’alta de nous  
autònoms i també de la contractació de persones des-
ocupades de Sant Sadurní d’Anoia a través de la borsa 
de treball municipal.

Es van presentar un total de 5 sol·licituds de les quals 
3 han estat per a la contractació de treballadors i 2 per 
l’alta d’autònoms. Els sectors d’activitat han estat: hote-
leria-restauració (3), serveis a empreses (1), i publicitat 
(1). 

Els ajuts concedits eren de 300€ per alta de nous  
autònoms i de fins a 500€ per a contractació de trebal-
ladors.
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El conseller d’Educació es reuneix 
amb les direccions dels centres 
educatius de Sant Sadurní
El conseller d´Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, es 
va reunir a principis de novembre  amb els directors 
i directores dels centres educatius de Sant Sadurní 
d’Anoia a la sala d’actes del Centre Cultural per tractar 
de les diferents qüestions en matèria educativa.

Una de les qüestions destacades que va exposar el 
conseller durant la reunió és “l’acompanyament emo-
cional a l’alumnat, que és i serà molt important, i la 
salut mental dels infants i joves, que ens ha d’ocupar 
especialment un cop superada la pandèmia”. Va con-
cretar que des del Departament s’incrementen les 
actuacions de formació i acompanyament als profes-
sionals dels centres i dels serveis educatius per la pro-
moció de la salut mental i el benestar emocional, la 
prevenció dels trastorns mentals i la lluita contra els 
estigmes i els tabús. Aquest darrer curs ja s’han for-
mat 788 professionals en aquest àmbit.

La Festa de l’Esport, al juny
El context sanitari a causa de la COVID-19 i l’afectació que aquesta ha tingut en algunes disciplines i competi-
cions durant el 2021 va motivar la regidoria d’Esports a ajornar la celebració de la Festa de l’Esport Sadurninenc, 
que reconeix i homenatja els millors esportistes i entitats de la vila. Per aquest motiu s’ha proposat traslladar-la 
a finals de juny, quan es confia que la situació front a la pandèmia hagi millorat i també hagin finalitzat diverses 
lligues i competicions de la temporada 21-22.

Aula de nadons l’Espurna
També a principis d’aquest 2022 s’han 
estrenat nous espais de l’escola bressol 
municipal l’Espurna, després d’una ac-
tuació en què s’hi han destinat al voltant 
de 40.000 euros i que ha permès reor-
denar la distribució d’alguns espais per 
a nadons. S’ha arranjat una de les aules  
existents i s’ha creat una nova aula de P-0, 
reubicada en un altre zona del centre.

Cuina al Centre Vilarnau
L’Ajuntament de Sant Sadurní ha equi-pat el Centre Vilarnau amb una cuina adreçada a l’educació. Aquesta inversió, que ronda els 50.000 euros, permetrà impulsar tallers formatius i suposarà també una plataforma de suport per a l’escola d’Adults i altres ensenyaments que s’imparteixen al municipi.
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3,5 milions de visites al web 
municipal l’any 2021
El web de l’Ajuntament de Sant Sadurní www.santsadurni.
cat va assolir l’any passat la xifra de 3,5 milions de visites, 
que suposa un augment del 50% en relació al 2020 i dobla 
el número de visites registrat fa tan sols dos anys.

El portal municipal esdevé un espai d’informació i de gestió 
de referència, amb 157.000 usuaris únics, 17.000 més que 
al 2020. El passat 2 d’agost, coincidint amb l’inici de la ven-
da telemàtica d’entrades i invitacions per als actes de Fires 
i Festes, es va registrar el rècord de visites en un sol dia, 
amb més de 27.200.

Les millores en el disseny i l’organització dels contin-
guts i l’arquitectura del web que s’han dut a terme en 
els darrers dos anys han contribuït decididament a  

aconseguir aquest gran augment. Al 2021 l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní també ha reforçat la seva identi-
tat corporativa amb la creació d’una nova imatge gràfica  
institucional i de Ràdio Sant Sadurní.

Els serveis i seccions més visitats van ser el web especial 
sobre el coronavirus a més de Turisme, Esports, Fires i Fes-
tes, Joventut i Acció Social. 

A més del web, l’any 2021 s’ha experimentat un gran im-
puls a d’altres canals de comunicació corporatius, com al 
seu compte d’Instagram, que va créixer en seguidors més 
d’un 27%, o al canal de l’Ajuntament a YouTube, que acu-
mula més de 153.000 visualitzacions.

També al 2021 es va dur a terme una actualització de l’apli-
cació mòbil municipal que permet accedir amb major co-
moditat a la informació del web municipal, rebre avisos i 
notificacions o enviar incidències geolocalitzades.

Ràdio Sant Sadurní
Ràdio Sant Sadurní també ha estrenat a finals d’aquest 2021 algunes 
novetats, ampliant les seves xarxes socials amb un compte a Instagram i 
al canal YouTube.

L’emissora municipal també consolida la seva oferta a la carta i ha experi-
mentat un enorme creixement en el format de podcast, arribant a les 400 
mil escoltes i més de 2.250 descàrregues mensuals de mitjana.
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Torna Demostra XIII Biennal d’Art Local

Sant Sadurní contra 
la violència masclista
El 25 de novembre la regidoria d’Igual-
tat de l’Ajuntament de Sant Sadurní, junt 
amb diverses entitats, col·lectius i centres  
educatius de la vila van organitzar diverses 
activitats reivindicatives amb motiu del Dia 
Internacional contra la violència envers les 
dones, que van culminar amb una Marxa 
Lila i la lectura del Manifest a la plaça de 
l’Ajuntament.

NOU CICLE FASSINA’T
La regidoria de Cultura ha posat en marxa en 
aquest primer trimestre de 2022 un nou cicle Fassi-
na’t de propostes culturals i espectacles que s’han 
dut a terme al Celler de la Fassina de Can Guineu, 
i que pren el testimoni de les programacions que 
anys anteriors es duien a terme al Casal d’Entitats.

El gener es va representar El Nostre Secret, una 
reflexió sobre la violència i les agressions sexuals 
en la infància i adolescència. Elles, Coses Nostres, 
ha estat la segona cita d’aquest mes de febrer, una 
comèdia que gira al voltant dels grans tòpics fe-
menins. 

El.lipsi abordarà el proper divendres 25 de març 
la soledat i drames personals al voltant de la pan-
dèmia. Les entrades tenen un preu de 3 euros i es 
poden adquirir al web 
www.santsadurni.cat/fassinat. 

Enguany torna la Biennal d’Art Local Demostra, una exposició que arribarà a la seva 
13a edició i que abraça una vegada més la diversitat creativa de la vila. Per aquest 
motiu es fa una crida a tots els artistes del municipi que desenvolupin treballs en dis-
ciplines artístiques com la pintura, l’escultura, la ceràmica, la il·lustració, la fotografia 
o l’art tèxtil, per tal que puguin presentar i exposar els seus treballs.

Totes aquelles persones interessades poden inscriure’s a través del web 
www.santsadurni.cat/demostra fins al 28 de febrer, o bé adreçant-se al 
Servei de Cultura de l’Ajuntament.

L’exposició s’inaugurarà l’1 d’abril i es podrà visitar a la Capella de l’Índex, fins al dia 
24 del mateix mes, de dilluns a divendres a 18 a 20 hores i festius de 12 a 14 i de 
18 a 20 hores.



Hora de canviar
Els temps han canviat, les noves necessitats són altres, la cruesa 
de la pandèmia ens ha fet veure una altra realitat que no teníem 
present i Sant Sadurní no és aliè a aquesta nova realitat. A les 
mancances endogàmiques que ja tenia s’hi han afegit de noves 
i Sant Sadurní les ha d’encarar amb esperit de superació i trans-
formació i ho ha de fer amb valentia, altura de mires i sobretot 
amb una ambició i lideratge renovador.

Fa massa temps que Sant Sadurní està sumit en una letargia 
apàtica i conformista, hi ha veritables problemes als quals s’hi 
ha de posar fil a l’agulla.

Cal encarar el problema de l’atur juvenil amb polítiques innova-
dores. l’Ajuntament ha d’implicar-se al màxim, bé com a inter-
mediari amb les empreses a fi que aquestes es comprometin a 
ser una part de la solució d’aquest greu problema, o bé amb uns 
nous plans d’ocupació i formació d’aquests joves a fi que no es 
quedin al marge de la societat.

La gent gran també és una assignatura pendent que tenim en 
aquesta societat. L’esperança de vida cada vegada és més gran 
i aquest col·lectiu cada vegada està més sol, més desprotegit, 
més vulnerable i sense poder entendre tots els avenços tec-
nològics que hi ha al seu voltant.

L’autocomplaença ens ha portat a no vetllar pels problemes 
reals de la vila, és per això que calen polítiques eficients, ade-
quades als nous temps que vivim i ens permetin sortir d’aquest 
sotrac.

Ja portem massa temps en un procés de sensibilització. Gaire-
bé ni ens n’adonem de si portem mascareta o no, fins i tot de 
vegades la trobem a faltar. A poc a poc ens hem acostumat a 
no tocar, no besar, a no abraçar. Una pàtina de tristesa, recel, 
apatia, una boira mental va calant en nosaltres i a poc a poc 
anestesia els nostres dies i va guanyant terreny en les nostres 
famílies, en la feina, en la nostra persona. És una invasió subtil, 
molt subtil.

Combatem aquesta sensibilització! És urgent! Si us plau, abraça 
als teus fills, dóna’ls doble ració de petons. Crea espais amb els 
amics  per a prendre un cafè i preguntar, mirant als ulls: com 
va tot? 

Molt em temo, que tindrem molta feina per resensibilitzar per 
rehumanitzar-nos. I esperem que no sigui massa tard, acomo-
dar-nos pot causar danys irreparables a llarg termini.

santsadurni@iniciativa.cat

@ICVEUiASantSa

facebook.com/santsadurniencomu
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cupsantsadurni@gmail.com

@CUPStSadurni

Per un millor 2022...Fem balanç
Aquest últim any ha estat complex i canviant per les  
circumstàncies polítiques i socioeconòmiques que ens envolten, 
a més d’aquesta maleïda pandèmia que no acabem de fer net. 
Però el que no ha canviat és el compromís del Grup Municipal 
Socialista d’estar molt a prop de les necessitats dels veïns i veïnes 
de Sant Sadurní d’Anoia, partint de la base que tot pot millorar i 
que així ho farem.

També ha estat un any marcat pel canvi d’Alcaldia. El passat mes 
de desembre en un ple extraordinari, el Sr. Josep Mª Ribas s’aco-
miadava de l’Ajuntament després de 18  anys, 7 dels quals com Al-
calde en diferents etapes. Ho va fer en un ambient més aviat fes-
tiu, on només el Grup Municipal Socialista va fer un balanç seriós 
i objectiu de la seva tasca davant del Consistori. Un balanç que 
alguns no van entendre quina és la tasca política de l’oposició. No 
obstant, des d’aquí tornem a agrair al Sr. Josep Mª Ribas el seu 
temps i dedicació com a servidor públic. Li desitgem el millor en 
el seu futur fora de la vida pública.

L’arribada del Sr. Ton Amat a l’Alcaldia ha estat com a mínim tem-
pestuosa, tot i que estava pactada per part d’ERC i JUNTS des del 
principi del mandat, l’han fet suar de valent fins a l’últim moment. 
Aquest fet, ha estat aprofitat per tots els Grups Municipals del 
consistori per donar el tret de sortida a les pròximes eleccions 
municipals quan encara resten quasi 2 anys, fet que tots i cadas-
cun d’ells, fessin un míting polític, en lloc de donar la benvinguda 
al nou Alcalde. Bé, tots no! el Grup Municipal Socialista, si que 
li va donar la benvinguda al nou Alcalde, desitjant-li molta sort 
(que falta li farà) i encerts, pel bé de la nostra Vila. I des d’aquí li 
tornem a reiterar, fent-li el mateix oferiment: “Quan vostè miri a 
la seva dreta al Plenari i no trobi complicitat pels seus projectes, 
giri el cap a la seva esquerra i ens trobarà, com sempre ha estat 
el Grup Municipal Socialista, disposat a treballar i col·laborar quan 
es tracta de millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes de Sant 
Sadurní d’Anoia”.

“Mentre els altres grups municipals estan pendents de les  
pròximes Eleccions Municipals, nosaltres, el Grup Municipal 
Socialista, estem pendents de la gent de Sant Sadurní d’Anoia. 
Perquè el 2022 ens porti tot allò que ens faci la vida més fàcil i 
s’endugui totes les penúries que ens ha portat aquesta maleïda 
pandèmia”.

Per un feliç i millor 2022

facebook.com/CUP Sant Sadurní

camposop@santsadurni.cat

@PereCampos73

facebook.com/sadurnineja
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Canvia l’alcalde però no les 
dinàmiques
Iniciem la segona part del mandat. En els primers 2 anys i mig 
del govern actual, hem vist com es perpetua el model basat 
en l’antic eslògan “Capital del cava” que ja fa anys que grinyola. 
Un model pel qual l’actual alcalde, Ton Amat, hi aposta ferma-
ment després de repetir que vol convertir Can Guineu en la 
segona part del CIC Fassina – ara Cava Centre- . 
Un equipament que va costar 4M€, suposa 300.000 euros  
anuals mantenir-lo i que no arriba als 4.000 visitants cada any. 
O el Cavatast, una fira que no s’ha adaptat als canvis que s’han 
produït en el sector. Se segueix amb “allò de sempre”:  grans 
inversions públiques que no reverteixen a la gran majoria de 
la població, sinó a les grans empreses de sempre.  

La CUP segueix reclamant la creació d’un pla d’equipaments 
per conèixer les necessitats del municipi a llarg termini i  
rendibilitzar les inversions. D’això se’n diu planificació, però el 
govern no treballa sota aquest punt de vista. Així continuem 
veient com es perpetua la política de tapar forats. 

Per contra, veiem com altres idees que permetrien enfortir el 
sector, com el viver de cellers –una idea que vam posar sobre 
la taula a les eleccions del 2015 i que tothom va entomar–, 
va ser relegada a un calaix del govern i ara serà una realitat a 
Vilafranca del Penedès.

Tampoc trobem punts en comú en política fiscal. La CUP sem-
pre ha apostat per recaptar més recursos econòmics a través 
de mesures que facin que els que més tinguin, més aportin. 
Ho hem fet en els diversos debats sobre ordenances fiscals,  
però les nostres peticions han estat descartades.

I és que el govern actual, com els anteriors, segueix sense 
posar fil a l’agulla en crear equipaments culturals, continua 
externalitzant serveis a empreses de Florentino Pérez, no 
convoca els consells consultius –òrgans de participació ciuta-
dana–, ni aplica polítiques feministes reals. 

De la mateixa manera que hem fet fins ara, la CUP farem 
d’oposició responsable: constructiva quan toqui i contundent 
quan s’hagi de ser. Ho hem fet des de la Taula d’Habitatge, en 
el procés participatiu de Can Guineu o seguint de les mesures 
per revertir la segregació escolar que viu Sant Sadurní. 



Per un habitatge just a l’abast de les 
persones

El dret a una vivenda digna no és només un bé de primera 
necessitat, sinó com el primer dels drets fonamentals de les 
persones. Les necessitats creixents en matèria d’habitatge 
plantegen un dels reptes més grans que cal assumir per les 
administracions públiques i afecten a tots els segments que 
conformen la nostra societat. 

Una problemàtica estructural i global que requereix d’actua-
cions urgents i inajornables. I és en aquest sentit en que Junts 
ha acceptat aquest embat, apostant pel lloguer assequible 
com a mitjà per combatre la precarietat residencial i prenent 
decisions valentes per afrontar aquesta difícil situació, com 
són: 

1) L’aprovació, amb el consens de tots els grups polítics amb 
presència al consistori, d’un Pla Local d’Habitatge quinquen-
nal, que posa de manifest les mancances i problemàtiques de 
l’habitatge de Sant Sadurní d’Anoia (com és la manca d’habi-
tatges de lloguer i el seu elevat cost), proposant un conjunt 
de 28 estratègies, com ampliar el parc d’habitatges públics, in-
crementar i incentivar les vivendes destinades a lloguer asse-
quible, promoure la rehabilitació de les vivendes antigues per 
a destinar-les al lloguer social, o posar l’urbanisme al servei 
de l’habitatge. 

2) La subscripció d’un conveni amb l’Incasòl i el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per a la construc-
ció d’un edifici de 32 vivendes al solar del costat del CAP, des-
tinades al lloguer assequible per a col·lectius específics, com 
són els joves i la gent gran. 

3) La declaració, per part de la Generalitat, del municipi com a 
àrea de mercat tens de l’habitatge, per tal de que els preus del 
lloguer dels habitatges s’ajustin proporcionalment i de forma 
moderada a les necessitats d’habitatge, i tractar de pal·liar els 
efectes nocius d’una espiral alcista i sense aturador que, de 
manera globalitzada, colpeja al conjunt de la nostra societat.

Queda molta feina per fer, però encoratgem a tots els ci-
utadans, agents del sector immobiliari, promotors, tècnics i 
professionals vinculats al mateix, a contribuir a que les polí-
tiques d’habitatge es facin realitat. 

millorem@juntspersantsadurni 
www.juntspersantsadurni.cat

JuntsXStSadurni

Al costat de la gent
 
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana hem començat aquest 
nou any amb canvis importants dins la nostra formació: el pas-
sat 15 de desembre, l’alcalde Josep Maria Ribas i Ferrer deixa-
va l’Alcaldia i la política municipal després de més de 18 anys de 
dedicació. D’aquesta manera, aquest any 2022 ha entrat a formar 
part de l’Ajuntament una nova regidora d’Esquerra, l’Eva Cruces i 
Romo, assumint el repte de liderar les àrees de Turisme i Comerç. 
Amb la incorporació de l’Eva, el Plenari torna a tenir una majoria 
de dones. 

Volem aprofitar aquestes línies per agrair al Josep Maria  la feina 
durant tots aquests anys, així com l’aprenentatge i totes les hores 
de feina que hem compartit per fer créixer Sant Sadurní. No 
ha estat gens fàcil, sobretot aquests últims anys de pandèmia, 
però gràcies al seu lideratge avui podem assegurar que el Grup  
Municipal d’Esquerra som un equip fort i cohesionat, sempre a 
punt per encarar els nous reptes que té Sant Sadurní, estant com 
sempre al costat de la gent.

Estar al costat de la gent és recolzar la restauració local, amb 
mesures útils i concretes, com la suspensió de la taxa de taules i 
cadires a la via pública per tercer any consecutiu. Estar al costat 
de la gent és projectar les futures instal·lacions del camp de futbol 
amb el consens de les entitats, escoltant i fent-nos nostres les 
seves demandes.

Volem estar constantment treballant perquè ningú es quedi en-
rere, fent polítiques socials que ajudin a superar situacions con-
cretes però també a consolidar el benestar i millora de la qualitat 
de vida de tota la ciutadania.

Hem apostat per l’acampada jove amb la que posem Sant Sa-
durní al centre de la cultura popular del nostre país i afavorim el  
moviment del comerç i la vida del poble durant els tres dies de 
juliol que durarà l’esdeveniment.

La Cultura és i serà un dels eixos principals que vertebren les nos-
tres polítiques. El mes de novembre la Secció Local d’Esquerra, va 
presentar el nostre projecte de futur per  Can Guineu. Un pro-
jecte on tot gira al voltant de la cultura, projectant un espai  on 
es creïn vincles socials entre les diferents generacions de veïns 
i veïnes. Un projecte que, a més, ha tingut en compte els altres 
espais municipals, com la incorporació de la ràdio a Can Guineu i 
el trasllat de l’escola de música a l’Índex, dotant així el centre do-
cent amb edifici propi, tot pensant en l’optimització de recursos i 
aportant una mirada llarga fruit de l’experiència d’estar al govern.
Hem treballat incansablement durant el primer tram del mandat 
i ara, al llarg dels propers mesos veurem com molta d’aquesta 
feina comença a veure la llum. Així, seguirem  liderant i treballant 
des de la proximitat i personalitat que ens caracteritza. Volem 
acabar el mandat en la mateixa línia que hem pogut desenvolu-
par-la fins a dia d’avui. 

locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/juntspersantsadurni

erc@santsadurni.cat

@ERCSantSadurni

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia
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