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La cessió del fons de Josep Guilera: un 
bon primer pas
 
El passat mes de maig es va fer a l’Arxiu Municipal la signatura 
del conveni de cessió del fons de documentació de Josep Guilera 
i Miquel a l’Arxiu Municipal, o el que és el mateix, a la població de 
Sant Sadurní. El Josep de cal Fresques va ser una persona impli-
cada durant molts anys en tota mena d’entitats culturals, socials i 
polítiques de la vila. I no només això, sinó que a més es dedicava 
a guardar tota mena de documentació relacionada amb la seva 
activitat o amb Sant Sadurní: actes de reunions, retalls de prem-
sa, documents impresos... Aquesta documentació li va servir, per 
exemple, per fer diversos articles al Programa de Fires. El Josep 
ens va deixar l’any 2011.

Des que vam inaugurar l’Arxiu, els fills del Josep, el Gabriel, el 
David, l’Anna i la Laura, van mostrar interès per dipositar la docu-
mentació del seu pare per a que es conservés i quedés per sem-
pre a disposició de tots els sadurninencs. Un gest que reconeix 
la feina del seu pare i, alhora, permet que aquesta tasca sigui útil 
per al futur.

No es tracta, evidentment, de la primera donació de material que 
algun sadurninenc ha fet a l’Arxiu, un equipament que gaudeix 
d’un fons notable de documentació perquè, entre altres coses, al 
llarg dels anys ha rebut donacions de document i fotografies per
part de moltes persones. 

Però l’estrena del nou Arxiu també ha de servir per obrir una 
nova etapa i estrènyer la relació amb la població. Cal donar a 
conèixer aquestes cessions, per fer-ne una manera normal 
de relacionar-se amb l’Arxiu i, alhora, facilitar la seva consulta, 
fins i tot fora de la vila. És en aquesta línia que fa uns mesos 
es va aprovar la renovació del conveni d’incorporació de l’Arxiu  
Municipal a la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Bar-
celona.

El més important del gest dels germans Guilera és que no és un 
fet aïllat. Durant aquest any, diverses persones han mostrat la 
seva disposició a cedir –es tracta de cessions, ja que es manté 
la propietat- fons personals o plecs de documentació. Esperem 
en els propers mesos posar noms i cognoms a aquestes dona-
cions, un cop es facin oficials. I tant de bo més sadurninencs i 
més entitats en prenguin exemple per fer de l’Arxiu Municipal, 
com la resta d’equipaments i serveis que gestiona l’Ajuntament, 
una eina a disposició de tots els ciutadans.

Toni Romeu
Regidor d’Educació, Patrimoni 
i Memòria Històrica

Eva Cruces
Regidora Turisme i Comerç

La revitalització comercial i el retorn
del turisme
 
Tot just fa cinc mesos que vaig entrar a formar part de l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. Aquest temps 
ha suposat un gran aprenentatge de les regidories que he ento-
mat: Promoció Turística i Comerç.

La dinamització comercial és un repte que hem d’afrontar seri-
osament, tenint en compte que venim de dos anys de restric-
cions per culpa de la pandèmia de la Covid-19, que no han fet 
més que agreujar la situació que pateix el comerç local de Sant 
Sadurní.

Durant aquests mesos hem treballat conjuntament amb Som 
Sant Sadurní i el mercat setmanal i hem previst diverses actu-
acions de dinamització. La primera jornada “Som Primavera” va 
concloure el passat dissabte 7 de maig amb una jornada de bo-
tigues al carrer, sorteig de lots de productes i desfilada de moda, 
on van participar paradistes del mercat setmanal i comerços de 
la vila. Es van recollir més de 5.900 butlletes de participació i 
només amb la targeta client de Som Sant Sadurní, es van regis-
trar un 12,8% més de compres que el mateix dissabte de l’any 
passat.

Amb aquestes accions busquem incrementar les vendes i incen-
tivar l’obertura de nous comerços al centre comercial de la vila. 
Treballem, també, conjuntament amb la regidoria de Via Pública 
per fer més amables els carrers, amb més il·luminació, enjardina-
ments i zones d’aparcament.

Per una altra banda, estem treballant per reactivar l’economia 
del sector turístic; volem un turisme de qualitat, sostenible i  
respectuós amb el territori. La tornada dels turistes després de 
la pandèmia ha de donar un impuls al sector vitivinícola, l’hos-
taleria i la restauració. És per això que volem fer realitat un pla 
estratègic de turisme que marqui les línies de futur. Tanmateix, 
estem promovent el nou CavaCentre, que després de la seva 
remodelació a finals de l’any passat, ofereix noves visites interac-
tives per a tots els públics, a més de les visites combinades que 
ja es feien abans amb diversos cellers i l’Espai Xocolata.

Finalment, el Cavatast és un dels reptes per aquest any. Després 
de dos anys en què no s’ha pogut celebrar amb normalitat, 
aquest 2022 volem oferir al visitant una experiència enoturística 
àmplia i variada. Tindrem fira comercial, activitats als cellers, a la 
fassina i a diferents espais de la vila. A més, estrenem ubicació al 
Parc Lluís Companys, tot buscant donar-li a la fira un espai més 
amable.

Així doncs, continuem treballant i posant els pilars d’un Sant Sa-
durní pròsper, sostenible i ple d’oportunitats per a totes i tots.
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El romanent de tresoreria li dona 
una empenta de 3 milions al 
pressupost

Algunes de les partides més destacades es desti-
naran a via pública i urbanisme i a l’àmbit cultural

La sessió ordinària del ple municipal de març va tenir 
com un dels assumptes més transcendents l’aprovació 
d’una ampliació del pressupost de 3 milions d’euros, 
provinent en bona part del romanent de tresoreria  
després de la liquidació de l’exercici 2021. La propos-
ta va prosperar amb el vot favorable dels grups del  

govern d’Esquerra Republicana i Junts per Sant Sadurní, 
a més del PP, mentre el PSC i la CUP s’hi van abstenir i En 
Comú va votar-hi en contra. Alguns grups van lamentar 
la urgència amb què aquest punt va ser portat a l’ordre 
del dia. 

Dos terços d’aquesta aportació es destinaran a despesa 
ordinària i al voltant d’un milió d’euros aniran al capítol 
d’inversions. Destaquen, entre d’altres, els més de 300 
mil euros per ampliar els projectes de millora de la via 
pública i asfaltats; gairebé 350 mil euros per a la dina-
mització cultural; els 110 mil euros per a iniciar la pri-
mera fase d’arranjament i reurbanització del parc de la 
Rambla; les millores previstes a les pistes exteriors es-
portives com la de l’Ateneu, o els 180 mil euros per a 
l’elaboració de diversos estudis i treballs tècnics. 

Reorbertura  
de l’aparcament  
del Pont Romà
A principis de juny es va reobrir l’aparca-
ment del Pont Romà després de les obres de  
reurbanització iniciades a finals de gener 
que han remodelat completament l’espai. 

A més del nou asfaltat i reconfigu-
ració de la superfície de d’aparca-
ment, s’han millorat els passos de vi-
anants i els accessos, s’ha renovat  
l’enllumenat i la xarxa d’alta i baixa tensió, 
a més d’embellir l’espai amb zones ajardi-
nades que incorporen reg automàtic.

Aquesta intervenció estava dotada d’un 
pressupost d’uns 190 mil euros i per-
metrà resoldre els problemes d’evacua-
cio d’aigua i inundabilitat, amb una mil-
lora dels pendents i de la superfície del 
terreny, així com una urbanització més 
amable de l’aparcament i integrada en la 
zona.

Préstec de la Diputació per a les 
obres del camp de futbol i de la 
Casa dels Avis
La sessió plenària del mes de maig va incloure l’aprovació 
del conveni d’adhesió al programa de crèdit local per tal 
de sol·licitar un préstec de 2,3 milions per fer front a les 
obres del camp de futbol i la reforma de la Casa dels 
Avis. El regidor d’Hisenda, Carles Del Amor, va justificar 
aquest suport de finançament a través de la Diputació 
de Barcelona com una mesura per no esgotar en excés 
el romanent municipal i mantenir un prudent equilibri 
pressupostari.



El passat 13 de juny es va començar a aplicar el nou model 
de recollida porta a porta a Sant Sadurní  que incorpora cu-
bells amb xip per a totes les fraccions - orgànica, envasos, 
paper i cartró i rebuig -.

Durant el mes de maig es va dur a terme una campanya 
de difusió i de repartiment a la ciutadania i comerços dels 
nous cubells amb tecnologia. 

El nou sistema presenta una lleugera modificació sobre el 
calendari de recollida domèstica porta a porta que era ha-
bitual a nivell domèstic des de feia molts anys al municipi: a 
partir d’ara els dilluns es recull el paper i cartró, en lloc dels 
dimarts, i el primer dia de la setmana de recollida d’envasos 
és el dimarts, en lloc del dilluns. 

Amb el canvi, totes les fraccions porta a porta s’han de 
deixar al carrer i sempre dins dels cubells.

L’objectiu d’aquest sistema de recollida és augmentar el 
reciclatge, per arribar als índexs que exigeix la normativa 
per als propers anys, millorar la qualitat dels residus que 
es recullen selectivament, disminuint els impropis a cada 
fracció i avançar en l’aplicació a mig termini del models de 
pagament per generació, tal i com estableixen les noves 
normatives de residus.

La licitació d’aquest nou servei de gestió dels residus urbans 
ha estat impulsada per la Mancomunitat Penedès-Garraf. 
El contracte té una vigència de vuit anys i compta amb una 
imatge pròpia de servei que insta a la ciutadania a obrir la 
porta al reciclatge, tot recordant que és l’usuari qui té la 
clau per al seu bon funcionament.
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En marxa el nou model de 
recollida porta a porta

La tecnologia amb xip ofereix a l’usuari, a través 
d’una aplicació mòbil, fer un seguiment de les 
seves aportacions o possibles incidències per tal de  
millorar la recollida selectiva, i així poder  
prestar una atenció i experiència a la ciutadania més  
personalitzada. 

L’app ciutadana està disponible per sistemes IOS i 
Android des del portal obrelaporta.wcity.app

Aquest xip TAG permet al personal operari del 
servei de recollida, a través d’un lector, compilar 
dades en temps real que s’emmagatzemaran a una 
plataforma informàtica de gestió.

Tota la informació recollida es tractarà de mane-
ra encriptada, garantint així la confidencialitat i la 
protecció de dades de totes les persones usuàries. 
L’anàlisi de la informació recollida permetrà  
millorar la gestió del servei, augmentant la seva 
capacitat d’adaptar-se les necessitats diàries i  
reforçant la comunicació ciutadana dels resultats. 
Tota aquesta gestió oferirà als municipis, en el fu-
tur, la possibilitat d’ajustar la taxa municipal de resi-
dus a l’ús que en facin els veïns i veïnes, així com  
realitzar campanyes d’educació ambiental més pre-
cises i personalitzades en aquelles zones o comu-
nitats d’habitatges en què sigui necessari millorar 
algun aspecte de la gestió o separació dels residus.

Tecnologia smart

 
Hem de ser ambiciosos a Sant Sadurní i assolir índexs 
per sobre del 80% a un municipi que ja fa molts anys 
que fa porta a porta. El nou model suposarà per a 
nosaltres canvis mínims en el calendari i l’ús de cu-
bells per les diverses fraccions. Hem de insistir a la 
ciutadania que la tecnologia s’aplica perquè el servei 
sigui més eficient, puguem reduir els costos en la 
recollida i que cada ciutadà pagui per l’ús que en fa 
de la recollida de residus.

Ton Amat
alcalde de Sant Sadurní d’Anoia

L’Ajuntament proposa introduir alguns canvis 
en el sistema porta a porta: els nous cubells
L’Ajuntament de Sant Sadurní continua avançant amb 
la Mancomunitat Penedès-Garraf i l’empresa licitado-
ra del servei de recollida porta a porta per revisar alguns  
aspectes del nou model de gestió de residus, que es tro-
ba en la seva primera fase d’implantació i que en els 
propers mesos ha d’ajustar diverses qüestions, com el  
funcionament futur als agregats rurals i disseminats, a més 
dels comerços i equipaments municipals, així com millorar 
l’adaptabilitat del sistema a la diversa tipologia d’usuaris. 

En aquest sentit ja es va plantejar en el seu moment i s’ha 
tornat a constatar amb l’inici del nou porta a porta la neces-
sitat d’oferir cubells d’una dimensió menor per a certs tipus 
d’habitatges i de persones usuàries. És el cas de persones 
grans o amb mobilitat reduïda, que puguin tenir dificultat 
per desplaçar fins al carrer els cubells actuals, usuaris que 
generen menor volum de residus, o que per les caracterís-
tiques de la seva vivenda necessitin un tipus de cubell més 
compacte.

L’Ajuntament de Sant Sadurní vol agrair la col·laboració 
i seguiment de la gran majoria de la ciutadania, així com 
la comprensió davant els canvis i el procés d’adaptació  
necessari que requereix introduir qualsevol novetat en un 
servei municipal que genera tant impacte com és la gestió 
dels residus.
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PER QUÈ FEM  
LA RECOLLIDA  
PORTA A PORTA?

• Sant Sadurní és el municipi de tota la comarca que més i millor recicla, amb 
un 73% de recollida selectiva. La mitjana de l’Alt Penedès és del 46,6% i a Cata-
lunya del 45,9%.

• La recollida porta a porta és el sistema que millors índexs de reciclatge obté, en 
comparació amb d’altres models de gestió dels residus domèstics

• Tenir un bon índex de reciclatge permet a Sant Sadurní ajustar els costos del 
servei de recollida, que aquest any són d’1,9 milions d’euros. Reciclar més i millor 
vol dir reduir el volum de residus que no es poden reciclar i que s’han d’enviar a 
l’abocador o a incinerar, i que suposa una despesa cada vegada més alta.

• Sant Sadurní d’Anoia genera cada any més de 5.550 tones de residus. 

QUÈ 
CANVIA  
AMB EL 
NOU  
PORTA A 
PORTA?

• El calendari es manté gairebé igual que abans, varia el dia de recollida del paper i cartró, que 
passa als dilluns; i el primer dia de la setmana de recollida d’envasos serà el dimarts.

• L’hora per deixar els residus a la porta és el mateix, de 20 a 22h

• El funcionament es manté, només cal deixar al carrer la bossa de residus dins d’un dels tres 
cubells grans que s’han repartit: bé el d’orgànica, el de rebuig, i el de paper i cartró, o envasos. El 
paper i cartró el pots deixar directament al cubell, sense bossa.

• El cubell petit de reixa de l’orgànica és per la cuina, i substitueix l’antic cubell d’orgànica.

• Els cubells més grans només han de servir per baixar els residus al carrer. Si els apiles els pots 
guardar més fàcilment a casa. Deixant els residus al carrer dins dels cubells contribuirem a tenir 
uns carrers més nets i endreçats i evitarem efectes com taques a la vorera, olors, entre d’altres.

• La nova tecnologia que s’aplica als cubells permetrà compilar informació sobre els funcionament 
del porta a porta i optimitzar així la gestió i millorar el sistema de recollida de residus.  També 
recollirà dades sobre els usos de la ciutadania, per confirmar que els veïns i veïnes segueixen 
correctament el calendari i participen de la recollida porta a porta. Això permetrà a l’Ajuntament 
poder-los bonificar en el futur amb una taxa de residus més justa.

QUÈ PAGUEM  
PEL SERVEI 
DE RESIDUS?

La taxa de residus per l’any 2022 és de 143,92 € per  
habitatge, una quantitat que cobreix el 56% de les despe-
ses del servei de gestió domèstica dels residus.

L’Ajuntament completa la resta del cost amb d’altres 
impostos, perquè el cost real del servei de gestió de resi-
dus per habitatge supera els 257 euros.

En els propers anys la normativa exigirà que les taxes mu-
nicipals augmentin progressivament la cobertura dels cos-
tos reals dels serveis que es presten.

Taxa residus 
domèstics 2022 

143,92 €  
per habitatge

 
Taxa que s’hauria 

d’aplicar per  
cobrir tot el servei 

257€

QUÈ PASSARIA SI NO RECICLÉSSIM? Sant Sadurní no recuperaria cap dels residus que genera i els hauria de 
portar tots a l’abocador. Només els costos dels serveis de transport, tractament i abocament suposaria una despesa 
anual d’uns 200 euros per habitatge, més que l’actual taxa de gestió de residus.

L’any 2022 el cànon - impost que grava el rebuig que generen els municipis - està situat en els 59,10 euros per tona, 
i d’aquí dos anys, al 2024, serà de 71,60 euros per tona (la despesa serà de 70.000 euros més que aquest any només 
en impostos).
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El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac 
Peraire, es va reunir amb el president de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf, Sergi Vallès, i els alcaldes d’Olèrdola, Sant 
Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní 
d’Anoia i Torrelavit, amb motiu de la presentació del nou 
model de recollida porta a porta i les noves polítiques en 
la gestió dels residus i de foment del reciclatge al territori.

El nou servei de gestió i recollida de residus, impulsat per la 
Mancomunitat Penedès-Garraf, s’implantarà aquest estiu a 
les cinc localitats de l’Alt Penedès durant un període de 8 
anys i incorpora tecnologia smart en els cubells, un siste-
ma que permetrà optimitzar i millorar la gestió i avaluació 
del servei, a més d’aplicar en el futur una taxa de residus 
ajustada als usos i la generació de residus de cada ciutadà.

L’any 2005 Sant Sadurní va implantar de manera pionera al 
territori el model porta a porta amb les fraccions del rebuig 
i l’orgànica i pocs anys després el va estendre als envasos 
i el paper i cartró.

En el cas de Sant Quintí de Mediona i Olèrdola el nou 
contracte suposarà també l’ampliació i millora dels seus 
respectius models porta a porta, mentre que Torrelavit i 
Sant Pere de Riudebitlles s’estrenaran en la implantació 
d’aquest nou sistema de gestió, ja que fins ara utilitzaven 
un model de recollida amb contenidors oberts al carrer. 

En tots els municipis s’instal·laran àrees tancades  
d’aportació de residus amb accés controlat gràcies a les 
noves tecnologies, pensades per a la recollida en nuclis 
disseminats, masies aïllades o com a punts d’emergència 
ciutadana.

Isaac Peraire, director de l’Agència de Residus de  
Catalunya, va assegurar que «atenent els resultats i les 
dades, el millor model pel que fa a la seva eficiència en la 

recollida selectiva dels residus és el porta a porta. A Cata-
lunya hi ha més de 250 municips amb aquest sistema i més 
d’un centenar que ho faran properament. Cal apostar en la 
millora de la gestió per seguir avançant cap a una societat 
més sostenible».

Recollida selectiva

La Mancomunitat i els ajuntaments que en formen part, 
tenen com a un dels grans reptes i prioritats dels propers 
anys acomplir amb els objectius de reciclatge que estableix 
la normativa europea, amb uns índexs de recollida selecti-
va que han d’assolir com a mínim el 55% l’any 2025 i d’un 
65% al 2033.

D’acord amb les dades del darrer informe de l’Agència de 
Residus de Catalunya, de l’any 2020, la recollida selectiva 
a l’Alt Penedès arriba al 46,6%. Pel que fa a les dades dels 
municipis que estrenaran aquest nou sistema, l’índex de 
reciclatge a Olèrdola va ser del 52,89%; a Sant Quintí de 
Mediona del 70,27%; Sant Pere de Riudebitlles del 54,05%; 
Sant Sadurní d’Anoia del 73,03% i Torrelavit del 58,59%.

La Mancomunitat i l’Agència 
de Residus es reuneixen a Sant 
Sadurní amb el municipis amb 
sistema porta a porta

Si tens dubtes o consultes en relació al porta a 
porta o com fer la recollida selectiva, adreça’t a la 
nova Oficina municipal del Porta a Porta

Oficina del Porta a Porta
Crtra. Sant Quintí, 6
tf: 938911622
obrelaporta@mancomunitat.cat



Nou Consell Juvenil per la Sostenibilitat
El passat 28 d’abril una trentena d’alumnes de primària i 
ESO de totes les escoles i instituts del municipi van consti-
tuir el Consell Juvenil per la Sostenibilitat, una iniciativa del 
servei de Medi Ambient de l’Ajuntament amb el suport de 
l’empresa Eidos, que guiarà aquest genuí concurs d’idees o 
procés participatiu.

Aquest espai de debat i participació té per objectiu  
reflexionar conjuntament sobre la sostenibilitat a Sant Sa-
durní i recollir, estudiar i prioritzar diversos projectes, que 
comptaran amb una inversió de 15.000 euros del pres-
supost municipal per dur-los a terme.

En els darrers anys l’Ajuntament ha dut a terme accions 
per promoure la sostenibilitat amb la implicació d’escoles 
i instituts. 

Metodologia

El regidor, Carles Del Amor va participar en aquesta sessió 
inaugural per emfasitzar el paper dels joves en les polí-
tiques ambientals:

El tècnic de Medi Ambient, Jordi Gual, també els va apor-
tar informació sobre com treballar les iniciatives en funció 
del pressupost de què disposen, a banda de fer-los una 
reflexió ambiental sobre quin món volem deixar a les  
generacions futures: “Us proposo aportar petits grans de 
sorra per omplir el got plegats; s’ha de pensar a escala lo-
cal, amb propostes possibles i realitzables, sobre millores 
en la gestió de residus, mobiliari com les fonts, energia o 
mobilitat, per exemple”.

El calendari s’allargarà fins al primer trimestre del curs vi-
nent, moment en què es recollirà i prioritzaran les propos-
tes abans d’abordar la fase d’execució. Les propostes seran 
valorades pel servei de Medi Ambient i amb el pressupost 
previst es farà una selecció dels projectes viables de major 
interès.
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La Generalitat presenta a Sant Sadurní 
el desplegament dels serveis territorials 
a la Vegueria Penedès

L’acte, celebrat a la Fassina de Sant Sadurní, va 
comptar amb la participació del vicepresident, Jordi  
Puigneró, i la consellera de la Presidència, Laura  
Vilagrà, a més del delegat del govern al Penedès, David 
Alquézar.

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals 
i Territori, Jordi Puigneró, i la consellera de la Presidència, 
Laura Vilagrà, van presentar a finals de març a la Fassina 
de Sant Sadurní, juntament amb el delegat del Govern al 
Penedès, David Alquézar, el desplegament dels serveis ter-
ritorials de la vuitena i més recent vegueria, el Penedès, en 

un acte en què també van participar alcaldes i alcaldesses 
i presidents del consells comarcals de la vegueria.  Aquest 
desplegament s’emmarca en la voluntat del Govern de 
complir amb una reivindicació històrica de reconeixement 
i equilibri territorials, així com apropar l’administració de la 
Generalitat a la ciutadania.

Puigneró i Vilagrà van exposar que el desplegament dels 
serveis territorials del Govern abastarà vuit departaments i 
es desenvoluparà en dues fases, la primera en els pròxims 
mesos i la segona, entre aquest any i el 2023. Les seus 
d’aquests serveis es distribuiran entre les quatre capitals 
de comarca de la vegueria: el Vendrell, Igualada, Vilafranca 
del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Aquest mateix any es desplegaran els següents serveis:

• Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | Vilafranca 
del Penedès

• Educació | Vilanova i la Geltrú
• Drets Socials | El Vendrell
• Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori | Igualada

I entre aquest any i el vinent:

• Cultura | Vilafranca del Penedès
• Economia | Vilanova i la Geltrú
• Empresa i Treball | El Vendrell
• Salut | Igualada

 
Avui és un dia molt important per posar el valor la 
importància al Medi Ambient, pensant en les genera-
cions futures i donant veu als joves, claus pel canvi. És  
rellevant que puguin veure com s’elabora un pressupost 
i què es pot fer i què no amb els recursos, a banda que 
incorporin nous conceptes i eines de treball col·labo-
ratiu.

Carles Del Amor. Regidor de Medi Ambient
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El passat dilluns 20 de juny es va tancar el període de 
votació de la consulta ciutadana sobre els usos de la casa 
pairal de Can Guineu, adreçada a tots els veïns i veïnes del 
municipi majors de 16 anys i que es va prolongar durant 
deu dies  a través del portal participa.santsadurni.cat i en 
els punts de votació que es van instal·lar a diversos espais 
del municipi.

La consulta va tenir una participació de 1.417 persones, que 
representen un 13,07% del cens d’aquesta convocatòria. 
La proposta artística, social i cultural ha estat l’opció que 
ha obtingut més suport, amb un 83% del vots, per davant 
de la segona alternativa, que plantejava una proposta de 
promoció del patrimoni local, que ha rebut el 17% restant.

La regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Sant Sadurní valora molt positivament el desenvolupament 
del procés i considera un èxit l’índex de participació assolit, 
alhora que agraeix l’interès i la implicació dels veïns i veïnes 
en aquest exercici de governança i coresponsabilitat en la 
gestió i les decisions municipals.

Un 54,15% de les persones participants a la consulta eren 
homes, i per franges d’edat, la màxima participació es va 
registrar entre els 40 i 49 anys, amb un 23,4%, seguit per la 
franja de 50 a 59 anys, amb un 20,4%.

Cal destacar que fins a 502 persones, més d’un terç del 
total – el 35,4% - , van exercir el seu dret de participació 
a través dels punts de dinamització i votació que es van 
instal·lar al carrer i a Can Guineu. Així mateix, les jornades 
de portes obertes a l’edifici van comptar també amb una 
notable afluència de visitants.

Amb la consulta ciutadana finalitza el procés participatiu 
que es va endegar la tardor del 2021 amb una fase inicial 
de recollida d’idees per part de la ciutadania. Posterior-
ment, una comissió d’experts va avaluar les propostes pre-
sentades i va resoldre presentar dues alternatives d’usos, 
que s’han sotmès a votació.

• Un 35% de la participació a la consulta es va do-
nar a través dels punts de votació al carrer i a Can 
Guineu.

• La franja d’edat que més va participar a la consulta 
va ser la de 40 a 49 anys, un 23,4%.

• L’anterior consulta ciutadana s’havia celebrat l’any 
2018, per tal de decidir 90.000 euros d’inversió del 
pressupost municipal, Llavors van participar 900 
persones, el 8,6% del cens.

Consulta Ciutadana Usos Can Guineu. 
Del 10 al 20 de juny. 
Votació telemàtica a través de 
participa.santsadurni.cat.
Persones empadronades a Sant Sadurní 
majors de 16 anys
Cens: 10.842 persones
Participació: 1.417 (13,07%)

Més de 1.400 veïns i veïnes 
participen a la consulta 
ciutadana sobre els usos
 de Can Guineu

La proposta 
artística, 

social i cultural 
va obtenir el 83% 

dels vots

 
Des de la regidoria de participació ciutadana estem 
molt satisfets, sobretot pel nivell de participació, 
tenint en compte que la participació en aquests pro-
cessos sol ser d’un 6 o 7 % i que en aquest cas ha estat 
del 13,07%. Ens feia molta por la bretxa digital, pel fet 
que les votacions eren on line, però l'hem superada mit-
jançant les dinamitzacions al carrer, que han aconseguit 
que hi participés molta gent.

Pere Vernet. Regidor Participació Ciutadana
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La Setmana de la Gent Gran 
torna amb força
La Setmana de la Gent Gran va tornar amb tota 
la seva energia durant el mes d’abril, després de 
dos anys en què la pandèmia va obligar a ajornar 
i alterar els plans de commemoració d’aquesta 
històrica celebració i homenatge a la gent gran del 
municipi, que arribava a la seva 106a edició.

Per motius organitzatius el dinar de germanor es 
va avançar al diumenge, un dia abans a l’habitual, 
que és dilluns de Pasqua. Al llarg de la setmana 
es va dur a terme una programació variada, que 
va incloure la visita al Cava Centre, a un celler, un 
espectacle d’acrobàcies i humor, un concert de 
gospel amb Etnosons i una representació teatral 
a càrrec del grup local Espai Lliure.



temporada 
d’estiu

18 de juny -11 setembre
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La CacO de la Dona exhibeix 
un gran estat de forma
Més de  680 participants van prendre part el passat 
8 de maig en la 5a edició de la Camina o Corre (CaCo) 
de la Dona de Sant Sadurní d’Anoia, que recuperava 
el format tradicional després de l’alternativa cele-
brada l’any passat en context de pandèmia. En una 
jornada de sol i amb temperatures gairebé d’estiu, 
la marea rosa de nenes, noies i dones va recórrer, 
cadascuna al seu ritme, un circuit mixt d’una mica 
més de cinc quilòmetres, amb sortida i arribada a la 
zona Esportiva.

Personal del servei d’Esports, amb el suport de  
voluntaris d’entitats com Sansa Sua Tot, el club de 
Natació, Nou Bàsquet, Futbol Sala Sant Sadurní i BTT 
Jabalís, i la Policia Local, van coordinar aquesta pro-
va no competitiva que es va desenvolupar amb molt 
bon ambient i normalitat i que va concloure amb un 
avituallament d’aigua i fruita.

Després de la CaCo, a la segona part del matí, els 
gimnasos Equip 4, Estem x Tu, gym escola Estem x 
Tu i Banjara van oferir al pavelló municipal diverses 
sessions dirigides de tonificació i estiraments.

Inici de la temporada d’estiu 
de la piscina municipal
La temporada de la piscina d’estiu de la zona es-
portiva municipal va començar aquest dissabte 18 
de juny i es prolongarà fins a l’11 de setembre, en 
l’horari habitual de 10 a 20 hores ininterromput i ja              
sense franges horàries, tal i com havia succeït els 
dos estius anteriors a causa del context sanitari.



Fa escassos dies el pavelló de l’Ateneu 
va acollir la Festa de l’Esport Sadurni-
nenc 2022. Una setena edició que 
s’ha fet esperar i que tornava després 
de dos anys d’absència a causa de la 
crisi sanitària. Aquesta cita que es-
devé un reconeixement i homenatge 
als esportistes, entitats i personalitats 
vinculades a l’esport local se celebra-
va també a l’estiu, a diferència dels 
anys anteriors en què tenia lloc a les 
portes de Nadal. A banda del canvi  
evident de temperatures, el moment 
de l’any també va fer que molts equips 

i disciplines poguessin participar de 
la festa una vegada finalitzades les  
seves temporades, competicions i 
campionats respectius. Més d’una 
vintena de modalitats i més de 300 
esportistes de totes les edats van 
desfilar per l’escenari per recollir el 
seu obsequi, una peça de ceràmica 
dissenyada per l’ocasió per Mercè 
Beneit, i que van lliurar l’alcalde de la 
vila, Ton Amat i la regidora d’Esports, 
Laura Salvador. Després del repàs 
als èxits i resultats de les diverses  
modalitats esportives, es van lliurar 

diversos premis especials, entre els 
quals a l’escola de dansa Cascavells i 
al club de Karate Kizuna, pel seu desè 
aniversari; a la Unió Esportiva Sant 
Sadurní, amb motiu del centenari 
de l’entitat; a l’Olga Gallardo i el Toni 
Lago, fundadors de l’Associació Es-
portiva l’Esquitx; al futbolista del Betis, 
Àlex Moreno, per la consecució de la 
Copa del Rei, i a l’entrenador Ferran 
López, guanyador de l'Europe Cup 
d'hoquei patins amb el CP Calafell.

La Festa de l’Esport reapareix 
per la porta gran

 
L’esport femení mereix un impuls; les entitats esteu fent una gran 
tasca que permet fer créixer més i més l’esport practicat per 
nenes i noies. Des de l’Ajuntament i la societat en general cal que 
seguim aplicant polítiques que fomentin l’esport femení. Cal seguir  
lluitant per la igualtat entre homes i dones en el món de l’esport. 
Cal vetllar perquè les noies segueixin practicant esport fins a 
edats molt més avançades.

Un agraïment molt especial a les famílies que, tot i les dificultats 
que ens ha presentat la pandèmia, heu seguit lluitant pels es-
portistes i les esportistes de casa vostra. Gràcies a les vostres 
aportacions també, aquesta festa segueix sent possible.

Laura Salvador. Regidora d'Esports
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Tótem digital al carrer Raval
Som Sant Sadurní i la regidoria de Comerç de l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní han endegat un nou projecte de 
cartelleria digital amb la col·locació d’un tòtem al carrer 
Raval. 

L’Alcalde, Ton Amat;  la Regidora de comerç, Eva Cruces;  i 
Joan Carles Martín, Robert Cardús, Maria Esteban i Susa-
na Duaso com a representants de Som Sant Sadurní van 
protagonitzar l’encesa d’aquesta nova eina informativa, 
que es va posar en marxa a principis d’abril.

Aquest projecte, impulsat per l’associació comercial i em-
presarial amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament, 
neix de la necessitat d’iniciar la transició cap a una nova  
senyalització digital dinàmica i moderna en diferents 
punts estratègics del municipi.

L’objectiu del projecte consta de tres eixos bàsics:  
millorar la comunicació i la informació sobre les campa-
nyes comercials i altres continguts d’interès municipal, 
contribuir a la reducció de la cartelleria en paper i donar 
visibilitat a les empreses locals en un punt estratègic de 
pas de potencials clients. En aquesta primera fase s’ha 
col·locat un tòtem digital al punt estratègic dels quatre 
cantons, i més endavant es preveu la col·locació d’un se-
gon tòtem a la Rambla Generalitat.

Es tracta d’un nou pas en la col·laboració públic-privada 
entre l’Ajuntament, que ha garantit la instal·lació i presa 
elèctrica necessàries, i Som Sant Sadurní, amb la compra 
del tòtem i la gestió dels continguts.

Mensualment, s’aniran actualitzant els continguts de les 
campanyes comercials i municipals i de les empreses 
anunciants.

Arribada de la flama del Canigó i 
revetlla de Sant Joan
Un any més, la tarda de la revetlla de Sant Joan, com és 
tradició, l’Ajuntament de Sant Sadurní va fer la recepció 
de la flama del Canigó, portada des de Torrelles de Foix 
pel grup BTT País del Cava. 

Una representació del consistori, encapçalada per l’alcal-
de Ton Amat, va participar en aquest simbòlic acte acom-
panyats per Òmnium Cultural i els Diables Se M’n Refum, 
que serien els encarregats de traslladar després la flama 
fins al parc de la Rambla, on es va encendre la foguera 
i es va dur a terme la celebració popular de la nit més 
llarga, amb sopar de carmanyola i lluïment de petards, 
entre d’altres.
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Suma’t al civisme amb el teu 
animal de companyia

Les regidories de Salut Pública i Medi Ambient  van ende-
gar fa unes setmanes la campanya “Suma’t al civisme. Jo 
no embruto Sant Sadurní”, amb l’objectiu de millorar la 
convivència dels animals amb la ciutadania en entorn urbà, 
protegir els animals, reduir la taxa d’abandonament i te-
nir-ne un control més eficient en col·laboració amb les per-
sones propietàries. 

Tots els veïns amb gossos inclosos en el cens van rebre 
una carta en què se’ls informava que l’Ajuntament els  
obsequiava amb una ampolla per diluir amb aigua els  
orins que fan els gossos, una mesura eficaç per evitar les 
molèsties que originen a façanes, o al mobiliari urbà. 

Fins a finalitzar les existències es podrà recollir l’ampolla 
de manera totalment gratuïta. Cal presentar les cartilles  
sanitàries dels gossos inscrits al cens municipal, els matins 
de 9 a 14h al Servei de Salut, situat al carrer Sant Pere, 36. 
O si es censa per primer cop el gos cal adreçar-se a l’Ofici-
na d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Aquesta acció també té com a objectiu l’actualització del 
cens municipal de gossos. Per aquest motiu aquells veïns i 
veïnes que tinguin gossos i no hagin rebut la carta informa-
tiva, o bé rebin una carta amb dades incorrectes, s’adrecin 
a l’Ajuntament per donar d’alta i/o revisar la informació dels 

seus animals, si és el cas. Ho poden fer de forma presencial 
a l’OAC o bé digitalment a través del catàleg de tràmits del 
web municipal. 

Actualment hi ha gairebé 1.200 gossos censats a Sant  
Sadurní, i la nova ’ordenança d’animals incorpora l’obliga-
torietat dels propietaris de gossos de diluir amb aigua els 
orins dels seus animals a la via pública. 
No fer-ho o no recollir  els excrements podrà comportar 
sancions de fins a 401€.

8M, Dia de commemoració 
i reivindicació de les dones 
Tot i que la pluja va alterar part de la progra-
mació, Sant Sadurní va tornar a commemorar i  
reivindicar el 8 de març, Dia de les Dones, amb 
diverses propostes que van culminar amb la lec-
tura del Manifest a l’Ajuntament, i que en aquesta 
ocasió va anar a càrrec d’Isabel Vidal, viticultora 
sadurninenca i cap sectorial de la vinya de l’asso-
ciació Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
(JARC).



L’Ajuntament exigeix a entitats 
financeres i grans tenidors 
el compliment de la funció 
social en matèria d’habitatge

L’Ajuntament de Sant Sadurní insta les entitats financeres i 
grans tenidors a que compleixin amb el seu deure de con-
servació i rehabilitació dels habitatges, els introdueixin al 
mercat immobiliari quan se superin els dos anys sense fer-
ne ús i atenguin a la funció social del dret constitucional a 
l’habitatge.

En aquest sentit ja s’han dut a terme les gestions i tràmits 
administratius per tal de impulsar un programa d’inspec-
ció d’aquells habitatges del municipi que es troben en una 
situació anòmala, ja sigui perquè es mantenen perma-
nentment desocupats, o bé perquè el propietari fa una 
deixadesa de les seves obligacions. L’Ajuntament, a través 
del ple municipal, va iniciar la tramitació per sol·licitar a la  
Generalitat de Catalunya l’exercici de les competències 
municipals en l’àmbit de l’Habitatge.

Aquesta és la via que ofereix la legislació a les administra-
cions locals i que s’està aplicant per tal d’avaluar la pre-
sumpta situació d’ocupació irregular i mal ús de diversos 
habitatges d’un immoble del carrer Sant Pere. Darrerament 

s’havien generat alguns problemes de convivència veïnal i, 
a més, es compromet l’interès general en un municipi que 
presenta una alta demanda residencial i té condició de 
mercat d’habitatge tens, amb preus força elevats.

Una vegada es confirmi aquesta situació, es requereix 
a l’entitat financera propietària que exerceixi les seves  
obligacions per un correcte manteniment de l’edifici, fa-
ciliti la venda o el lloguer dels habitatges o, en darrer 
terme, doni a l’Ajuntament, a través de l’Oficina Municipal  
d’Habitatge, la possibilitat d’incorporar aquests pisos a la 
borsa de lloguer social.

En cas d’incompliment, l’Ajuntament pot obrir expedient 
per tal d’imposar sancions i, en darrer terme, fins i tot 
reclamar l’expropiació forçosa si no atén el deure de con-
servació i rehabilitació.

La nova llei 1/2022 per afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i que entrava en vigor aquesta primavera,  
millora la regulació en els casos d’incompliment de la 
funció social de la propietat de l’habitatge i introdueix  
millores per agilitar la sol·licitud i la gestió dels lloguers so-
cials obligatoris.

Cal recordar també que les ordenances fiscals, aplicant 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, contemplen 
un recàrrec del 50% de la quota de l’Impost de Béns Im-
mobles (IBI) en aquells habitatges dús residencial que es  
trobin permanentment desocupats.
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120 caixes de material de primera 
necessitat cap a Ucraïna
A principis de març l’Ajuntament de Sant Sadurní, amb el 
suport logístic de Codorniu, va organitzar la recollida de 
roba i material de primera necessitat per transportar-lo 
fins a Ucraïna, zona de conflicte després que a finals de 
febrer Rússia iniciés un injustificat desplegament militar. 

En total es van traslladar 120 caixes. L’Ajuntament vol agrair 
les aportacions i solidaritat de tants veïns i veïnes, entitats, 
comerços i empreses del municipi.
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Un Sant Jordi passat 
per aigua

La plaça de l’Ajuntament va tornar a omplir-se 
de parades, carpes i estands per celebrar una 
edició de Sant Jordi que deixava enrere dos anys 
molt complicats a causa de la pandèmia. Llibres, 
roses i associacions i col·lectius que van aprofi-
tar el 23 d’abril per sortir al carrer i gaudir de la 
festa.

Amb tot, la meteorologia no va resultar massa 
favorable i al llarg de la Diada van caure alguns 
xàfecs que van incidir durant alguns trams de la 
jornada. 

El matí va comptar amb la participació dels balls 
populars i també es va aprofitar la data per  
celebrar l’acte de presentació del Festival Poesia 
a les Caves. 

Fassina’t i Cicle Gost
 
A principis d’aquest 2022 la regido-
ria de Cultura va presentar una nova 
edició del cicle Fassina’t, que de gener 
a març va acostar diverses propostes 
teatrals i espectacles de petit format, 
al celler de la Fassina de Can Guineu. 
Durant la primavera, la programació 
ha continuat amb el cicle Gost, que ha 
acostat al públic familiar nous especta-
cles d'acrobàcies, improvisació o circ, 
entre d'altres. 

L’art local es torna a 
reivindicar al Demostra

La Biennal d’Art Local Demostra va tornar 
després de la suspensió del 2020 a causa 
de la pandèmia i ho va fer més revitalitzada 
i amb força que mai, amb un récord de par-
ticipació amb 95 artistes de la vila.

L’exposició de treballs i obres, que recollia 
propostes de pintura, disseny, ceràmica, 
brodats, puntes o patchwork, entre d’altres, 
es va poder visitar durant tot el mes d’abril 
a la capella de l’Índex.



David Castillo, Jordi Cornudella i el sadurninenc Santi Bor-
rell, director del festival, van ser els encarregats de donar 
el tret de sortida amb els seus poemes i textos a la desena 
edició del Festival Poesia a les Caves de Sant Sadurní, i que 
durant els divendres de maig va transportar la màgia de la 
paraula a diversos cellers de la vila, amb veus i estils diver-
sos de poetes i poetesses del país.

L’estrena va tenir lloc a Vins El Cep, a Espiells, en un entorn 
natural idíl.lic, i amb la presència d’un centenar de persones 
que no es van voler perdre aquesta primera cita del Festi-
val que va visitar també els cellers de Recaredo, Blancher i 
Codorniu. També el divendres 13 de maig el certamen va 
incloure una versió infantil del Poesia a les Caves a la biblio-
teca i que comptava amb un espectacle familiar de poesia.

A la presentació, l'alcalde Ton Amat va dir que «cal 
agrair l’esforç i el treball de totes les parts implicades 
per portar un any més aquest festival que acosta la 
poesia al públic de casa nostra i que també posa en  
valor els autors del territori» . «La iniciativa té èxit. Al 
Penedès tenim espais i escenaris que ens permeten vincular 
l’àmbit cultural amb el túristic i econòmic i és important que 
ens obrim a fora».

Per la seva banda, Santi Borrell, director del Festival vad 
detallar: «com fem cada any, combinem poetes de divers-
es tendències i estils, alguns més consagrats i d’altres més 
desconeguts pel públic. Cal destacar la gran presència de 
dones en l’edició d’enguany. Sempre intentem donar veu al 
territori i una vegada més tenim  poetes del Penedès»

«En les 14 edicions que portem hem programat més d’un 
centenar de poetes. La cultura és essencial i en aquests dar-
rers temps s’ha demostrat que cal apostar-hi i destinar re-
cursos perquè tingui més força. Amb la poesia podem sentir 
el que és important i no. Podem descobrir la vida d’una altra 
manera, ens podem replantejar la visió del temps i de la 
nostra vida».

 
La poesia, el cava i els cellers és una recepta d’èxit. 
És un dels projectes culturals de la vila que sempre 
omple l’aforament. Estem molt orgulloses d’aquesta 
iniciativa i del suport del sector per fer-ho possible. 
La proximitat entre els autors i el públic és una de les 
claus d’aquest festival de petit format que des de fa 
molts anys ens està donant grans alegries.

Marta Castellví
regidora de Cultura
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10a edició del Festival Póesia a les Caves



Sant Sadurní va organitzar, coincidint amb la festa de Carnestoltes, una Tarda 
de Carnaval a la plaça de l’Ajuntament, amb animació infantil, ball i l’actuació 
dels grups de percussió locals, Tabalots i Arrítmics, a més d’una txaranga. 

Molts petits i grans no van deixar escapar l’oportunitat de disfressar-se i com-
partir una bona estona.

carnavalcarnaval
20222022

La Festa dels Barris recupera la 
seva millor versió
Després de dos anys de pandèmia, la Fes-
ta dels Barris va recuperar el seu espai més 
tradicional, el carrer. Durant una setmana 
van tornar les xocolatades, els espectacles 
infantils, rengles, la música i la diversió.

Les altes temperatures van tornar a es-
tar molt presents en una festivitat que 
durant els seus primers dies no van  
poder estar acompanyades per les traques i 
els castells de focs tan característics de cada 
barri, degut a l’activació al país dels plans 
d’emergència per alt risc d’incendi.

Podeu veure una àmplia galeria d'imat-
ges de totes les activitats municipals a  
www.flickr.com/santsadurni

BARBAR
RISRIS
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Vine a Nexes

El Centre Municipal de Serveis a les Empreses (CSE) NEXES 
de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia té com a objectiu 
donar servei a les empreses i emprenedors del municipi i 
la seva àrea d’influència: els municipis del Penedès Nord 
amb els quals s’ha establert un conveni de col·laboració 
per tal que empreses i emprenedors de la demarcació pu-
guin accedir al catàleg de serveis.

  Servei de coworking

El centre de serveis a les empreses ofereix espais de treball 
en la modalitat de cowork: un lloc de treball propi equipat 
amb el mobiliari necessari per desenvolupar l’activitat, en 
un espai compartit amb altres empreses que facilita l’es-
tabliment de sinergies, el networking i la generació d’idees.

Les empreses allotjades disposen de tots els serveis per 
desenvolupar la seva activitat empresarial en un espai de 
treball professional, entre d’altres:
    • Servei de recepció
    • Servei d’auto-reprografia
    • Equip tecnològic per a presentacions o formacions
    • Sales per a reunions o presentacions
    • Domiciliació del correu
    • Sistema d’alarma i seguretat
      
  Cartera de Serveis a Empreses 

Les empreses no allotjades al CSE Nexes també poden 
sol·licitar el serveis del centre. Els principals serveis que 
s’ofereixen són:
    • Informació i assessorament sobre temes fiscals, 
laborals, financers i tràmits amb altres administracions
    • Formació empresarial en diferents àrees
    • Borsa d’intermediació laboral
    • Alta al directori d’empresa 
    • Servei de Domiciliació empresarial
    • Lloguer de sales de reunions, polivalent i de formació 
    • Lloguer d’equip tecnològic
      
  Model d’atenció personalitzada 
  a emprenedors i empreses

Les empreses allotjades i els emprenedors també  
gaudeixen del servei d’assessorament i acompanyament 
en el desenvolupament del projecte empresarial, d’accions 
formatives i projectes de cooperació empresarial.

Nexes ofereix un servei d’atenció integral a l’emprenedor, 
oferint les eines i el suport necessari perquè l’emprenedor 
pugui posar en marxa la seva idea de negoci: assessora-
ment en l’elaboració del pla d’empresa, informació de la 
tramitació administrativa, ajuts i subvencions, i bonifica-
cions. 

Des del servei també es realitzen formacions en aspectes 
funcionals de l’empresa, tertúlies per emprenedors amb 
assessors experts, jornades i conferències.
També es disposa d’un Punt d’Atenció a l’Emprenedor 
(PAE), a través del qual s’ofereix de manera gratuïta la 

tramitació electrònica per a la constitució d’empreses. El 
servei punt PAE pretén agilitzar els tràmits administratius 
necessaris per a la constitució i posada en marxa d’em-
preses,  telemàticament amb el Document Únic Electrònic 
(DUE), que permet realitzar tots els tràmits de constitució i 
compliment de les obligacions en matèria tributària i de la 
seguretat social de l’activitat creada.

Aquest servei s’ofereix amb la col·laboració del Servei d’Ini-
ciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

Dinamització empresarial 
als polígons

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ha signat un conveni 
de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
per al suport tècnic de dinamització dels polígons d’activitat 
econòmica del municipi i les empreses que s'hi ubiquen. 

Amb aquesta col·laboració es reforçarà la tasca que des 
de la regidoria de Promoció Econòmica ja s’ofereix a les 
empreses i els emprenedors del municipi amb l’objectiu 
de dinamitzar, diversificar i impulsar el creixement del seu 
teixit empresarial i productiu.

Amb el suport tècnic del Consell Comarcal es farà espe-
cial èmfasi en la prospecció, dinamització i promoció dels 
4 polígons d’activitat econòmica del municipi (Can Ferrer I i 
II, Les Casetes d’en Mir i Molí del Racó) i en la consolidació 
i el creixement de les més de 100 empreses que hi estan 
ubicades, donant atenció i assesorament.

També es reforçaran aquells projectes que integrin 
mesures de dinamització econòmica amb vistes a la creació 
de llocs de treball en el sector vitivinícola, industrial o  
comercial, es fomentarà l’emprenedoria, es col·laborarà en 
els programes, projectes i estudis d’interès local que s’ajus-
tin a les diferents línies de subvenció d’altres administra-
cions públiques.

L’Ajuntament facilitarà la infraestructura necessària per al 
desenvolupament del treball dels tècnics del Consell Co-
marcal que es desplacin al municipi i donarà a conèixer 
aquest servei a la ciutadania i les empreses de Sant Sa-
durní.

El Consell Comarcal donarà suport tècnic a la prospecció, 
dinamització i promoció in situ dels polígons industrials de 
Sant Sadurní; fent incís en l’emprenedoria, l’ocupació i la 
consolidació de les empreses, així com en el reforç de l’as-
sessorament, la informació i la orientació dels aturats.

Es pretén donar suport i fomentar noves iniciatives que 
contribueixin a la reactivació econòmica local, que ajudin a 
incrementar el nivell de competitivitat de les empreses, el 
seu caràcter innovador i la seva consolidació.



L’Ajuntament i Elisava recuperen el 
claustre de Can Guineu

L’Ajuntament de Sant Sadurní i l’escola Elisava, mitjançant 
l’equip de professors i estudiants del Màster en arquitec-
tura efímera i espais temporals, tornen per segon any con-
secutiu a impulsar un projecte de col·laboració per posar 
en valor la casa pairal de Can Guineu. 

L’any passat l’acord entre ambdues institucions va perme-
tre projectar una estructura escènica al pati exterior de 
l’edifici i enguany l’aposta s’amplia amb una intervenció a la 
zona del claustre, espai interior ubicat al centre de l’edifici. 

Allà s’hi ha instal.lat un paviment de fusta de geometries i 
pendents variables i una cortina blava metàl·lica de grans 
dimensions. Mentre el nou terra es plega per fomentar 
diferents maneres d'ocupar el lloc i generar un espai de 
confort, la cortina reforça la verticalitat del claustre i gen-
era una connexió visual amb el cel. Dos elements que con-
tribueixen a transmetre la sensació d’espai de relació, de 
lleure i de repòs.

En les darreres setmanes s’ha treballat en la instal.lació 
d’aquestes dues construccions efímeres i també en l’ar-
ranjament del claustre per tal de posar-lo a l’abast de la 
ciutadania i obrir-lo per a la celebració, durant els propers 
mesos, d’esdeveniments culturals, artístics i socials. 

Durant el mes de juny, coincidint amb la celebració de la 
consulta ciutadana sobre els usos de can Guineu, es van 
organitzar jornades de portes obertes en què els veïns i 
veïnes han pogut descobrir i acostar-se a les propostes 
temporals d’Elisava, solucions que alimenten una visió 
col·lectiva per dibuixar el futur d’aquest edifici. 

Can Guineu, a través d’aquest conveni, esdevé un projecte 
d'arquitectura que utilitza estratègicament la temporalitat 
per abordar simultàniament cultura, patrimoni i construc-
ció comunitària, aconseguint un fort impacte social amb 
recursos limitats, alhora que un pol d’atracció i promoció 
per a sectors i grups d’interès vinculats al patrimoni o l’ar-
quitectura, entre d’altres.
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Concurs literari de la biblioteca
Amb el lema “Tres professions d'ara i de sempre: dedica't per un dia 
a la pagesia, a la ramaderia o a la pesca”, els nens i nenes de 4t de 
primària de totes les escoles de Sant Sadurní d’Anoia participaven 
enguany al certamen literari que anualment organitza la biblioteca 
municipal, coincidint amb la festivitat de Sant Jordi i amb l’aniversari 
de l’equipament, des de l’any 1998.

El 22 d’abril es va fer el lliurament de premis a les millors redaccions 
de cada classe participant.

Lliurament dels Premis 
dels Jocs Florals 2022 Els Jocs Florals són un certamen literari poètic, organitzat per la bib-

lioteca municipal i l’Ateneu Agrícola, que enguany arribava a la seva 
novena edició. Infants i adults podien participar a la categoria lliure i 
en el cas dels adults també en tres categories: flor natural (al millor 
poema sobre l’amor), englantina (millor poema sobre Sant Sadurní 
d’Anoia) i viola (millor poema sobre la llibertat).

En l’edició del 2022 els guanyadors van ser: en la categoria infantil, 
tercer premi per a Paula Garcia per “Terror en la nit”; segon premi 
per Neus Juan per “Vida” i primer premi per Albert Pérez amb “Res 
no sóc”. En la categoria d’adults, es va donar una menció especial 
a Josep Ferrer i els guanyadors van ser: la Flor Natural per a Dionís 
Lluch amb “Dones d’aigua”, Englantina per a Teresa Ros amb “Mira-
da d’infantesa” i Viola per a Marta Llàcer amb “Finisterre”. 
Els premis comptaven amb la col·laboració de les caves Raventós i 
Blanc, els restaurants Il Picarolo i La Plural, el CE Noia, la joieria Lece-
gui, la joguineria Tripijocs i les llibreries Jepi i Tropitons. 



Sant Sadurní al Top 10 en la 7a Edició dels
Reconeixements Administració oberta 2021 
La majoria de tràmits municipals ja es poden realitzar telemàticament

L’Ajuntament de Sant Sadurní va ser guardonat en la VII Edició dels Reconeix-
ements Administració Oberta 2021, que organitza l’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC).

L’alcalde Ton Amat va recollir el guardó a Llinars del Vallès, un reconeixe-
ment als ajuntaments i consells comarcals que han destacat en la transfor-
mació digital de la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna 
durant el 2021. Sant Sadurní s’ha posicionat en el desè lloc del rànquing dels 
ajuntaments d’entre 5001 i 20.000 habitants.
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Concentració contra la violència 
masclista

El passat 13 de maig es va celebrar una concentració i 
minut de silenci en memòria de la dona de Sant Sadurní 
assassinada per la seva exparella. L’acte va comptar amb 
la presència de diversos representants institucionals, entre 
els quals la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, 
que va intervenir a la finalització de l’acte. L’alcalde Ton 
Amat va obrir aquest acte de record i també per condem-
nar la violència masclista, i la regidora d’Igualtat, Meritxell 
Borràs, va fer lectura d’un Manifest.

La investigació per aquesta mort s’havia iniciat el passat 
mes de març, després que el cos de la dona aparegués en 
un contenidor de La Granada. 

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació 
Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud van 
determinar que el presumpte autor de la mort de la dona 
era la seva exparella, i, per aquest motiu, el passat 27 d’abril 
l’home va quedar detingut. El jutge de primera instància i 
instrucció número 4 de Vilafranca va decretar el seu ingrés 
a presó després de passar a disposició judicial.

Aposta per l'administració electrònica
L’Ajuntament de Sant Sadurní ja fa temps que trebal-
la en la transformació per esdevenir administració 
electrònica, reconeixent els drets dels ciutadans a l’ús 
dels mitjans electrònics, la transparència, l’accés a la 
informació pública i el bon govern.

De fet, des de març de 2021 treballa en la supressió 
del paper i la digitalització interna de tots els proced-
iments administratius i tràmits, que es poden con-
sultar al Catàleg de Tràmits de la Seu Electrònica, la 
major part dels quals ja es poden fer telemàticament.

L’Ajuntament agraeix a tots els departaments impli-
cats la tasca duta a terme. Aquest reconeixement con-
firma l’aposta per la digitalització i la modernització de  
l’administració local.
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L’Ajuntament de Sant Sadurní i la família de Josep Guilera 
i Miquel van signar fa unes setmanes el primer conveni 
per a la cessió, gratuïta i temporal, d’un fons de docu-
mentació personal a l’Arxiu municipal.  Es tracta de la 
primera donació reglada per tal que el servei municipal 
pugui assegurar en condicions òptimes la conservació 
d’aquests documents, i garantir la difusió i l’accés.

El fons agrupa documents de caràcter privat de l’activi-
tat personal, acadèmica, professional i política de Josep 
Guilera, de Cal Fresques, des de mitjans de la dècada 
dels anys 20 del segle passat fins al 2011, quan va morir, 
així com una part de documentació, més antiga, que cor-
respon al seu pare, Salvador Guilera. També s’inclouen 
diverses col·leccions de publicacions i materials informa-
tius i de difusió relacionats amb les activitats i la història 
de Sant Sadurní. 

L’acte de signatura d’aquest contracte de cessió de  
documents a l’Arxiu en règim de comodat va comptar 
amb la presència de l’alcalde, Ton Amat, i el regidor de 
Patrimoni i Memòria Històrica, Toni Romeu, així com els 
quatre fills de Josep Guilera i Miquel. 

L’Ajuntament de Sant Sadurní vol agrair la confiança i la 
donació formalitzada per la família, i convida a la ciutada-
nia del municipi a sumar-se a aquest tipus d’iniciatives, 
servint-se de les noves instal·lacions de l’Arxiu Municipal 
per a garantir una millor conservació del seu fons i per 
a la difusió d’aquells documents que puguin tenir un in-
terès històric, social o acadèmic, entre d’altres.

Portes obertes i Mostra de documents

Aquest mes de juny, coincidint amb el Dia Internacional 
dels Arxius, l’Arxiu Municipal de Sant Sadurní ha organit-
zat una jornada de portes obertes i també una petita ex-
posició en què es podien veure i consultar alguns docu-
ments que integren els diversos fons del sevei municipal.

L’arxiu municipal es troba situat al carrer de les Escoles, 
a la part posterior del Centre Cultural de la plaça Nova.

Descartat el Quart Cinturó
pel Penedès
 
El passat mes d’abril, Xavier Flores, secretari general 
d’Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana, es va reunir al Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès amb els alcaldes de la comarca, entre els 
quals Ton AMat, alcalde de Sant Sadurní, per anunciar les 
propostes en relació a l’autopista AP-7 i la seva connexió 
amb les autovies A-2 i B-40. 

Des que va finalitzar la concessió de les autopistes i es 
van eliminar els peatges, el tràfic de vehicles s’ha incre-
mentat en un 15 % i el tràfic de vehicles pesants s’ha in-
crementat entre un 50 % a l’AP-7 i en un 100 % a l’AP-2. 
Això ha provocat que el tràfic a l’AP-7 sigui molt dens, al 
límit de la seva capacitat, i que hi hagi retencions durant 
les operacions sortida, quan hi ha un accident o quan 
algun vehicle s’ha d’aturar al voral.

Per aquests motius, el Ministeri de Transports licitarà 
durant el 2022 la redacció del projecte i l’estudi infor-
matiu corresponent per construir un quart carril de 3,5 
m d’amplada, en ambdós sentits, entre el Vendrell i el  
Papiol (50 Km). També es construiran sortides al Vendrell 
i a Banyeres del Penedès i la sortida de Vilafranca centre 
s’adaptarà perquè pugui funcionar en direcció Tarragona 
(amb la qual cosa les carreteres C-37 Manresa-Igualada i 
C-15 Igualada-Vilafranca-Vilanova també enllaçaran amb 
l’AP-7 en direcció Tarragona). 

El secretari general d’Infraestructures també va  
explicar que durant el 2022 es licitaran també la redac-
ció del projecte i l’estudi informatiu de la connexió 
de l’AP-7 amb les autovies A-2 Lleida-Barcelona i B-40 
Abrera-Terrassa (quan s’obri a la circulació). Aquesta 
connexió es farà passant pel Baix Llobregat - entre 
Martorell i Sant Esteve Sesrovires - descartant així 
la proposta del Quart Cinturó que travessava la pla-
na del Penedès. Aquest canvi tindrà un impacte menys 
agressiu pel territori, serà més pràctic i menys costós. Així 
és dona solució a les necessitats de mobilitat sense afec-
tar un territori amb un gran valor paisatgístic i agrícola i 
permetrà a la Generalitat aprovar el Pla Territorial parcial 
amb un major consens. 

Aquesta futura connexió millorarà molt la permeabili-
tat i la mobilitat a la segona corona metropolitana i evi-
tarà passar per Barcelona. La inversió necessària per  
millorar i construir aquestes infraestructures serà d’uns  
200 milions d’euros aproximadament i el manteniment 
anirà a càrrec del Ministeri de Transports.

Cessió a l’Arxiu 
d’un fons particular
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Com valora aquest llarg capítol de la 
seva vida com a jutge de pau?

«La vivència i l’experiència d’aquests 
32 anys han estat molt positius. He 
tingut un equip professional al costat 
que ens hem sentit molt bé. Al final he 
intentat resoldre problemes i treballar 
amb harmonia i comunicació. De fet, 
trobo a faltar més la companyia que la 
feina. Hi ha dies que tinc la temptació 
de tornar però més per estar amb les 
persones del jutjat. El Jordi Nin m’ha 
agafat el relleu, ja té un llarg recorre-
gut perquè fa molts anys que ocupava 
la plaça de jutge de pau substitut».

Com va començar? 

«Amb el primer Ajuntament de-
mocràtic vaig rebre la sol·licitud de l’al-
calde de l’època, però quan li vaig pre-
guntar si s’havien de fer aixecaments 
de cadàvers i em va dir que sí, vaig  
preferir declinar la proposta. Després 
d’uns anys, m’ho van tornar a proposar, 
vaig sortir escollit per majoria simple 
i des de llavors m’han anat renovant 
per majoria absoluta. L’experiència i el 
fet de veure’m com una persona neu-
tral, a banda dels pensaments polítics 
que jo pugui tenir o les amistats, m’ha 
permès estar tot aquest temps. 
Al principi el jutjat es trobava al carrer 
Hospital, als baixos d’un habitatge. El 
van anar adaptant amb sales per fer 
diverses activitats, tot i que era un es-
pai molt fred. Després, l’alcalde Joan 
Amat em va proposar anar al passeig 
del Parc per ubicar-hi el nou jutjat. La 
sala em semblava una mica petita, 
però les obres no permetien ampliar 
l’espai. La capacitat que té és d’unes 
25 persones assegudes. Abans, quan 
hi havia més assistents, fèiem els casa-
ments a la sala de plens o a l’Índex».

De què té millor record?

«Els casaments et permeten tenir una 
relació més especial amb les persones 

que no pas altre tipus d’actes, com 
audiències més reservades, concili-
acions. I ja no et diré quan es tracta 
de disputes veïnals, on normalment 
hi ha friccions. Sempre he intentat 
resoldre els conflictes sense baralles. 
Si n’hi havia, els recomanava que ho 
resolguessin al carrer o se n’anessin a 
judici».

Algunes anècdotes que es puguin ex-
plicar?

«Quan la llei va permetre els casa-
ments de persones del mateix sexe, 
en els inicis havia de parar molt de 
compte amb els termes que feia ser-
vir, per no caure en les referències 
habituals d’home i dona. Recordo es-
pecialment el primer casament homo-
sexual, encara estava al carrer Hospi-
tal a l’antic jutjat. Em va quedar gravat 
perquè la situació entre les famílies 
era molt freda i la parella estava molt 
nerviosa. Imagino que eren uns mo-
ments incòmodes per a alguns d’ells, 
però per a mi també, perquè coneixia 
des de feia molts anys tant a uns com 
als altres. Més tard em van dir que 
havien anat a l’hort a esmorzar tots 
junts. Vaig pensar que, un cop casats, 
les famílies van fer l’esforç de respec-
tar la decisió dels fills.

Recordo també una parella que 
ell treballava com a cuiner en un  
vaixell. Cada setmana fèiem com a 
màxim tres casaments, i la instrucció 
era celebrar-los preferentment els 
divendres. L’embarcació va tenir una 
avaria quan es dirigia a Barcelona i el 
nuvi no arribava. La parella i els convi-
dats estaven molt nerviosos, tot s’ana-
va endarrerint i la situació era molt 
tensa. Dues hores més tard, però, es 
van acabar casant».

Com és la tasca del jutge de pau?
 
«La figura del jutge de pau es troba 
ara una mica en perill perquè volen 

suprimir-la. (L’Estat espanyol ha impul-
sat una llei que preveu eliminar aques-
ta figura i substituir els jutjats de pau 
per oficines de justícia. A Catalunya la 
figura del jutge de pau està molt arre-
lada i el Departament de Justícia vol 
blindar-ne l’existència). 

Un jutge de pau ha de ser una perso-
na justa, que conegui el municipi, no 
ha de ser necessàriament llicenciada 
en dret, s’ha de regir per la raó. Sí és 
cert que al llarg dels temps ens han 
retirat algunes atribucions i ens han 
donat d’altres competències, algunes 
gens agradables com els llançaments 
en els procediments de desnonament 
d’un habitatge. És un acte molt incò-
mode. En tots aquests anys, sortosa-
ment per a mi, he hagut de fer molts 
pocs aixecaments de cadàvers. En una 
ocasió vaig haver de reconèixer una 
persona que s’havia tret la vida i que 
era un conegut meu. Són moments 
tristos de la teva activitat.

A vegades he rebut peticions o de-
mandes de gent amb la que tinc molta 
relació o amics de tota la vida, que he 
hagut de renunciar-hi o dir que no».

Ha tingut bona sintonia amb l’Ajun-
tament?

«La relació amb l’Ajuntament i els alcal-
des ha estat bona, cadascú amb el seu 
color, però ha estat molt col·laborativa 
i han respectat la meva feina. Agraeixo 
molt l’acte d’homenatge i amb la  
satisfacció d’estar molt ben  
acompanyat. Va ser una sorpre-
sa quan vaig rebre la trucada con-
vidant-me a l’acte. Pensava que 
amb els companys del jutjat faríem 
una trobada privada i després anar 
a celebrar-ho, no m’esperava que 
l’Ajuntament m’organitzés aquest  
homenatge».

Josep Parera, 
més de tres dècades posant pau
Fa unes setmanes el Josep Parera rebia un emotiu homenatge a la sala 
de plens de l’Ajuntament de Sant Sadurní, que va tributar-li un merescut 
reconeixement a la tasca desenvolupada durant 32 anys com a jutge de 
pau de Sant Sadurní, en agraïment a la seva vocació de servei públic, el 
seu compromís i responsabilitat. Parera va reviure moments especials 
recordant aquesta llarga etapa, acompanyat per diversos alcaldes del 
municipi, així com per familiars i amics.

_ENTREVISTA_



Crisi climàtica
En aquestes últimes setmanes del mes de maig hem experi-
mentat temperatures molt elevades per l’època en què estem. 
El canvi climàtic sembla que ja no s’atura, que ja no hi ha marxa 
enrere. I si això ho lliguem a la crisi energètica que pateix la 
societat, ja sigui per la manca de subministraments o pel preu 
elevat d’aquests, i tenint en compte que moltes famílies no es 
poden permetre el luxe d’endollar un ventilador i molt menys 
un aire condicionat, ens trobarem que molta gent de la nostra 
vila poden passar un estiu molt calorós i amb greus problemes 
de salut, sobretot per la gent gran i la canalla. I no els hi quedarà 
altre remei que quedar-se a casa tancats, sobretot en les hores 
de més sol i en els mesos de més calor, ja que Sant Sadurní no 
disposa de cap mena de refugi climàtic. 

Les places no tenen gairebé arbres i semblen secarralls, els car-
rers principals de la vila no disposen de tendals, ni res que s’hi 
assembli, no hi ha pulmons verds on poder protegir-se del sol.

Des de l’ajuntament sembla que les banderetes, les llumetes, les 
floretes i els macro cubells de la brossa són més importants que 
fer front a alleugerir la xafogor dels vilatans i vilatanes. 

Està preparat l’ajuntament  de Sant Sadurní i el seu equip de 
govern per a protegir als seus ciutadans de l’imminent canvi 
climàtic?

Des de l’equip de Sant Sadurní en Comú ja fa temps que dema-
nem zones d’ombra i tendals als carrers principals per prioritzar 
el benestar dels veïns i veïnes del poble.

santsadurni@iniciativa.cat

@ICVEUiASantSa

facebook.com/santsadurniencomu
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cupsantsadurni@gmail.com

@CUPStSadurni

Desgovern
Des que Junts per Sant Sadurní va rellevar a l’Alcaldia als seus so-
cis de govern d’ERC les diferències entre els dos han anat creixent 
i s’han fet més que evidents. I ja sense cap mena de vergonya en 
fer-les públiques, tal i com va dir el nostre portaveu Pedro Cam-
pos en el discurs de benvinguda en el dia de la presa de pos-
sessió del nou Alcalde,  en què va fer evident la seva preocupació 
respecte la convivència i les relacions entre els socis que formen 
l’equip de govern del Consistori.

Aquestes diferències no són temes banals, sinó tot el contra-
ri, tenen una rellevància importantíssima pel futur de la nostra 
vila: el procés participatiu de la casa pairal de Can Guineu, la  
recuperació i els usos de l’antiga Caserna de La Guàrdia Civil, i últi-
mament la reforma, rehabilitació i recuperació de l’espai i de l’en-
torn de l’ermita romànica d’Espiells. El dia a dia de l’Ajuntament 
segur que tenen moltes més, però aquestes són d’una gravetat 
extrema. Restarem atents, tot i que no és fàcil per la manca d’in-
formació i comunicació per part d’aquest desgovern.

Per altra banda, quan sembla ser que la pandèmia està mínima-
ment controlada, ara ens arriben les conseqüències nefastes de 
la invasió russa a Ucraïna. Aquest fet ens fa estar alertes i vigi-
lants per tal de poder afrontar i solucionar les dificultats socials i 
econòmiques que estem patint. 

Aquest any ha tornat la celebració que ens fa ser únics, la Festa 
dels Barris! Aquest cop sense cap mena de restricció, hem tornat 
al carrer malgrat l’onada de calor que ha impedit la pirotècnia i 
els focs que els caracteritza. Però, tot i així, ens hem de felicitar, 
perquè la ciutadania ha sortit al carrer, gaudint i participant dels 
diferents actes i fent lluir entre tots i totes una de les festes més 
tradicionals i arrelades de la nostra vila.

Des del Grup Municipal Socialista us volem desitjar un molt bon 
estiu!

facebook.com/CUP Sant Sadurní

camposop@santsadurni.cat

@PereCampos73

facebook.com/sadurnineja
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Celebrem l’èxit del procés
participatiu i l’aposta per la cultura!
En el moment d’escriure aquest article fa poques hores que 
s’ha conegut el resultat final del procés participatiu de Can 
Guineu. Un procés participatiu que ara ja podem celebrar 
com un èxit no només per les més de 1.400 persones que 
han votat a la consulta sinó per les desenes de persones i 
entitats que han participat durant totes les seves fases fent 
propostes i fent-ne el seguiment. Amb un èxit de participació 
inesperat per tothom, els resultats són poc més que incon-
testables, amb més del 83% dels vots decantats cap a l’op-
ció de destinar Can Guineu a usos culturals, socials i artístics, 
amb la inclusió de l’Escola de Música municipal com a princi-
pal element dinamitzador de l’espai. Des de la CUP celebrem 
que els sadurninencs i sadurninenques hagin demostrat que 
tenim un poble viu i actiu, que quan se li obren espais de par-
ticipació els utilitza sense complexos per expressar la seva 
voluntat. Celebrem que centenars de persones hagin decidit 
participar en aquesta consulta fent el seu resultat inapel·lable 
i aprofitem per reivindicar i posar en valor el compromís de 
tots els partits del ple municipal que el setembre de 2021 van 
acordar que el resultat d’aquest procés seria vinculant.

Evidentment, des de la CUP volem celebrar també que hagi 
guanyat l’opció cultural i artística, en la línia de la proposta 
de la Casa de les Arts i de la Cultura de Can Guineu que es va 
presentar des de l’entitat Sansakultura, a qui des d’aquestes 
línies volem felicitar per la feina feta. Des de la CUP volem po-
sar en valor que el recolzament majoritari a aquesta proposta 
posa sobre la taula la demanda de la major part de la po-
blació d’un canvi en el model de poble. Els sadurninencs i les 
sadurninenques han votat per avançar cap a un model que 
posi la cultura al centre, que avantposi els interessos de les 
persones als dels lobbys, i que converteixi Sant Sadurní en 
un referent artístic i cultural a la comarca. La gent de Sant 
Sadurní reclama obrir una nova etapa en la que cal posar fil 
a l’agulla per solucionar el dèficit d’equipaments culturals que 
tenim al nostre poble. Una nova etapa que, per força, s’ha 
d’afrontar amb la participació directa de la gent, com hem 
fet amb Can Guineu en una experiència de radicalitat de-
mocràtica que hem de saber exportar per desencallar altres  
projectes que fa anys que es troben aturats per discrepàncies 
o per falta d’iniciativa política. Sant Sadurní, a banda de Can 
Guineu, ha d’afrontar el repte de reobrir un teatre municipal 
i ha de buscar solucions per equipaments que fa anys que 
estan en desús com Can Ferrer del Mas o la caserna, que ha 
estat recentment okupada pel col·lectiu juvenil Arran. 

Des de la CUP pensem que la participació ciutadana no 
només serveix per decidir els usos concrets d’un equipament 
sinó que és una manera d’entendre la política, de vincular 
les decisions importants al conjunt de la població que se les 
ha de sentir com a pròpies i, en definitiva, avançar cap a un  
model de poble més democràtic.



Junts, per la preservació del territori
El procés cap a la transició energètica que s’ha endegat per 
a fer front a l’esgotament dels recursos naturals i als costos 
exorbitants que, en els àmbits mediambiental i econòmic,  
ocasionen la generació i consum dels sistemes energètics 
tradicionals, o l’execució d’infraestructures viàries i fer-
roviàries que donin resposta a les necessitats creixents de 
mobilitat de mercaderies i persones, no poden deixar de 
banda els criteris d’equilibri i sostenibilitat territorial dels  
municipis de l’Alt Penedès.

Per assolir una situació d’equilibri, creiem que és necessari 
planificar acuradament l’ordenació del territori, i cal afinar 
molt bé el llapis per evitar una implantació indiscriminada i 
devastadora d’infraestructures que acabi transformant el 
nostre paisatge i el nostre model econòmic i social.

És per això que des del grup municipal de Junts hem impul-
sat l’aprovació d’una ordenança municipal per a regular la 
implantació de sistemes de captació d’energia solar fotovol-
taica en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat. 
Aquesta ordenança té un doble objectiu: en primer lloc, pro-
moure i ordenar els emplaçaments d’aquestes instal·lacions, 
per autoconsum propi, al servei de les construccions, activi-
tats i masies rurals emplaçades en aquesta classe de sòl; i en 
segon lloc, planificar i regular la implantació indiscriminada i 
discrecional de grans parcs de captació d’energia solar foto-
voltaica amb connexió a la xarxa elèctrica.

Alhora, des de Junts hem fet gestions davant les instàncies 
competents per evitar que el traçat del Quart Cinturó devasti 
de manera irreversible les zones d’alt valor agrícola per a la 
nostra comarca, com poden ser les planes del cultiu de vinya 
d’Espiells, de Sant Llorenç d’Hortons, o d’una part de Gelida. 
Fa unes setmanes el Ministeri va anunciar que el Quart Cin-
turó no afectarà cap d’aquests emplaçaments.

D’aquest model depenen qüestions tant essencials com 
la qualitat paisatgística i mediambiental del nostre entorn, 
l’economia productiva basada en el sector agrícola i vitiviníco-
la, on la vinya i els cellers conflueixen per a continuar sent 
el principal motor de la recuperació i rellançament del nos-
tre territori, aglutinant una activitat econòmica i empresarial 
capaç de generar milions d’euros anuals, i que configura un 
gran sector de la regió del sud d’Europa que ja s’ha postulat 
com el centre de l’activitat enoturísitca del continent, amb una 
demanda creixent arreu del món.

En definitiva, una manera de viure plenament arrelada al nos-
tre territori que ha de complementar-se amb la irrupció de 
les noves activitats tecnològiques, industrials, de recerca, i de 
prestació de serveis, les quals han de generar un valor afe-
git al nostre sistema productiu, però sense perdre de vista i  
respectant, principalment, els elements estructurals de l’hàbi-
tat en el que s’emplacen.

millorem@juntspersantsadurni 
www.juntspersantsadurni.cat

JuntsXStSadurni

Sapere Aude i 1417 gràcies 
 
Amb l’expressió «Sapere Aude», que es «Atreveix-te a saber», con-
videm a tota la ciutadania a participar de la vida col·lectiva d’una 
manera crítica i constructiva. Atrevir-se a  saber és atrevir-se a 
pensar, i això és la base essencial que ens permet que la democrà-
cia sigui real. La democràcia no consisteix en escollir els nostres 
representants cada quatre anys, sinó que és un exercici constant 
de reflexió, diàleg, negociació, apropament i posada en comú de 
diversos punts de vista. Creiem fermament que cal empoderar la 
ciutadania en les decisions importants que afectin al municipi i 
també en les accions quotidianes. Des del grup municipal seguim 
treballant a peu de carrer en contacte directe amb la gent, les 
entitats i les associacions. Volem compartir les nostres propostes 
i estar oberts a qüestionar-les i millorar-les. Per poder ser crítics 
necessitem aquest espai de pensament reflexiu, d’anàlisi d’idees 
que ens portin a poder veure més enllà dels interessos particu-
lars. La democràcia implica saber mirar què convé a la majoria, 
mirar en cada repte què és el que serà més positiu globalment.

El procés de Can Guineu recull la nostra manera d’entendre la 
participació ciutadana. Aquests darrers mesos hem pogut recollir 
i copsar les alternatives que la ciutadania ha presentat. Des d’ERC  
hem apostat per fer de Can Guineu un espai cultural i artístic. 
Creiem que a través de la cultura i l’art podem desenvolupar 
aquest esperit crític i pensament reflexiu del que parlàvem anteri-
orment, així com també expandir-nos com a persones i compartir 
els talents. Volem que Can Guineu sigui un espai de trobada on 
tothom s’hi pugui sentir acollit.  Avui podem sentir-nos satisfets 
dels resultats d’aquest procés. La ciutadania de Sant Sadurní ha 
escollit que Can Guineu sigui el centre de la vida cultural i local del 
municipi, i nosaltres com a grup municipal, fem nostra la decisió i 
la considerem vinculant.

Can Guineu ha estat el primer dels processos de participació ci-
utadana per definir els usos d’un equipament, però no l’últim. El 
caràcter d’altres equipaments, com podria ser l’antiga Caserna, 
l’hem de decidir de manera similar.

Quan ens atrevim a pensar, mirem el projectes en perspectiva. 
Un dels reptes globals que tenim per assolir, que és alhora un 
repte local, és la sostenibilitat i la cura del medi ambient. Fer un 
reciclatge correcte dels nostres residus és de cabdal importàn-
cia. Més enllà de la forma, de si els cubells són més grans o més 
petits, l’essència i la importància que té aquesta qüestió és que 
els ciutadans fem una separació responsable dels residus i que 
les conseqüències siguin beneficioses per a tots. Tots els canvis 
impliquen una adaptació, però en aquest cas, creiem que Sant 
Sadurní ja fa temps que està implicat en aquest projecte, i que 
la nova recollida només implica un canvi de format gestionat per 
la Mancomunitat de Municipis Penedès-Garraf que esperem que 
aviat ens ofereixin els ajustaments per tal que aquesta tasca no 
suposi cap problema.

      

locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/juntspersantsadurni

erc@santsadurni.cat

@ERCSantSadurni

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

 · OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS ·| 27




