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Sembla que, segons el romà Ciceró, “un vell no pot fer el que fa 
un jove, però el que fa és millor”. Deia Ingmar Bergman, que ens 
va deixar als 89 anys, que “envellir és com escalar una muntanya: 
mentre es puja les forces minven però la mirada es fa més lliure 
i serena”. I tots ens en fem, de grans. La clau per envellir bé, se-
gons coincideixen a explicar els experts, radica en dos aspectes. 
En primer lloc, hi ha el factor genètic, contra el qual resulta difícil 
lluitar. En segon lloc hi ha l’ambiental, que passa «per portar una 
bona alimentació, fer exercici físic amb regularitat i mantenir un 
esperit optimista»,  I  a aquestes  regles  és necessari  afegir la 
disciplina per aplicar-les en el transcurs de «tota la vida». En això 
radica precisament l’envelliment actiu i saludable.

Una de les línies prioritàries de la regidoria d’Acció Social és pre-
cisament donar suport a la gent gran des de la perspectiva de 
l’envelliment actiu. Un dels eixos d’actuació en què es treba-
lla és promoure la participació de les persones grans en temes 
que són del seu interès: treballar conjuntament per l’autonomia, 
la formació i l’accés a la cultura i les noves tecnologies de la in-
formació.  Pensem també que la gent gran té molts coneixements 
per aportar a la nostra societat. També es treballa en la protecció 
dels drets de les persones grans,  que inclou informar, assessorar 
i orientar sobre les actuacions que suposadament vulnerin aquests 
drets. Des de sempre, Sant Sadurní ha estat un poble  amic de 
la gent gran, i això vol dir que es treballa per crear entorns es-
timulants i adaptats amb l’objectiu d’augmentar la seva qualitat 
de vida, l’autonomia i participació en la societat. I ens en hem de 
felicitar pel resultat. Com si no s’explica que enguany hem celebrat 
una nova edició de la Setmana de la Gent Gran? Que va començar 
el dilluns de Pasqua amb el tradicional dinar de germanor, que 
portava per lema “100 anys dinant junts” i que registrava un nou 
rècord de participació, amb més de 400 assistents.
 
Al llarg de tota la setmana s’han organitzat diverses activitats  com 
la desfilada de moda, una sessió de cinefòrum, una excursió a 
l’Empordà, una gran foto de família i es va cloure la setmana amb 
un concert al celler de la Fassina de Can Guineu. 

A destacar que la Comissió de la Gent Gran participa activament en 
l’organització. Un altra exemple d’èxit són els resultats d’activitats i  
projectes del Casal Municipal de la Gent Gran, que reflecteixen un 
notable increment dels usos i les activitats que s’impulsen des del 
casal.  Agrair des d’aquí també la implicació dels membres de la 
Junta per la valuosa tasca realitzada des que el Casal el va assumir 
l’Ajuntament. El futur és gran, Sant Sadurní pensa en gran.  Canvia 
i s’adapta perquè les persones grans  siguin també protagonistes.

Encara no fa un any que sóc regidor dels departaments de Via 
Pública, Medi Ambient i Mobilitat. No és ni de bon tros una tasca 
fàcil. El manteniment dels carrers, la seva neteja, el medi ambient, 
la recollida porta a porta, la planificació de noves parades del 
bus són part de la feina que formen part de la gestió d’aquestes 
regidories.  Es tracta d’una feina exigent, ja que cada dia hi ha 
petites accions per realitzar i incidències per solucionar. 

Des de l’equip de govern volem donar prioritat a la seguretat dels 
vianants i, per això, estem suprimint les barreres arquitectòniques, 
repintant els passos de vianants poc visibles i pintant-ne d’altres 
de nous. Hem reforçat la senyalització viària a les zones prop-
eres a les escoles i també avancem en el pla de reparació de les 
voreres malmeses de la nostra vila. 

La neteja viària i la recollida selectiva són d’altres temes molt im-
portants de la nostra vila. Podem dir amb orgull que som un dels 
municipis que més recicla de la província de Barcelona i, per ser 
una vila encara més respectuosa amb el medi ambient,  hem actu-
alitzat les rutes de neteja mecànica i hem reforçat la neteja manual 
amb l’objectiu d’optimitzar  l’ús dels recursos actuals. Tot  i això,  
necessitem la col·laboració dels veïns i veïnes per tal de poder 
mantenir el nostre poble molt més net. 

Aquest any Sant Sadurní ha estat escollida seu de l’Assemblea de 
Municipis per la Sostenibilitat, fet que ens ha d’enorgullir també 
a tots. Hem de conscienciar la gent més incívica ja que sense la 
seva col·laboració no aconseguirem una vila més neta, lliure d’ex-
crements de gossos i en la qual les papereres dels carrers no es 
transformin en contenidors de la brossa domèstica. I també cal 
acabar amb els actes de gent que gaudeix trencant mobiliari urbà 
o embrutant les parets només per diversió, unes reparacions que 
suposen un important cost econòmic per a la resta de sadurni-
nencs. 

S’ha de subratllar que ha augmentat el volum de la fracció rebuig, 
una brossa que cal cremar i suposa no només un impacte medi-
ambiental si no també un augment de les despeses pels costos de 
la incineració. Després d’11 anys amb aquest sistema de recollida 
no hem de caure en la relaxació, tot el contrari. Hem d’aconseguir 
que Sant Sadurní sigui el poble que més recicla de Catalunya.  
Sense cap mena de dubte queda molt per fer plegats pel nostre 
poble i pel nostre país.
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Àngels Canals
Regidora Acció Social, Igualtat, 

Salut, Educació i Consum

toni sisternas
Regidor via pública, 
medi ambient i mobilitat

sant sadurní és gran la neteja és cosa de tots
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el Centre Cultural inicia 
el compte enrere 
A principis del segon quatrimestre d’aquest 2016 s’espera 
enllestir l’actuació d’arranjament i rehabilitació de l’edifició 
modernista de les escoles de la plaça Nova. Aquesta serà 
la primera part d’una obra que en els propers mesos s’ac-
celerarà de manera definitiva per tal que al 2017 vegi la 
llum el principal equipament que s’hi ubicarà al futur Centre 
Cultural: la nova biblioteca municipal.

La primera fase d´aquesta obra té un cost de 774.000 euros, dels 
quals 450.000 els ha aportat la Diputació de Barcelona. 
L’actuació, que va començar al setembre del 2014, ha consis-
tit principalment en l´estabilització, arranjament i recuperació 
d´alguns elements originals de la façana i l´estructura principal 
de l´edifici, una intervenció molt necessària davant el procés de 
degradació que en els darrers anys havia patit aquest històric 
immoble. 

Durant aquesta primera actuació, tant els serveis tècnics munici-
pals com l’empresa encarregada de l’obra han hagut de fer front al 
mal estat en què es trobaven molts dels espais i l’estructura de les 
antigues escoles, un fet que ha obligat a destinar més esforços en 
la recuperació i estabilització d’aquest edifici. En aquestes prop-
eres setmanes l’actuació se centrarà principalment en completar el 
tancament de l’edifici i la construcció de la plataforma que servirà 
de base principal de la nova biblioteca municipal.

La propera fase de construcció, que s´espera pugui començar a 
l´estiu, té un pressupost inicial previst de 2.270.000 euros,  que 
permetran finalitzar la construcció de l´edifici i de la nova biblio-

teca municipal. El projecte contempla que aquest Centre Cultural 
esdevingui també el nou arxiu municipal. D’aquesta manera es 
concentraria en un únic espai i que, a més, complementaria el 
servei de la biblioteca, un arxiu que durant tots aquests anys ha 
estat distribuït en diverses dependències i que tampoc reuneixen 
les condicions més adients per a la conservació i consulta dels 
documents.

El pressupost d’aquesta segona fase contempla finalitzar la bi-
blioteca i enllestir parcialment l’espai de l’arxiu, que hauria de 
completar-se més endavant.

La posada en marxa del compte enrere es va dur a terme en 
el ple extraordinari celebrat a principis de març amb l’aprovació 
de la subvenció de la Generalitat, d’un total de 770.000 euros, 
procedent del programa PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis) i un 
crèdit d’un milió i mig d’euros. La proposta  va comptar amb els 
vots favorables dels dos grups del govern, CDC i ERC, a més del 
PSC, i l’abstenció de les formacions de la CUP, ICV i el PP.

El trasllat definitiu i efectiu de la biblioteca municipal es po-dria 
produir al voltant de la primavera de 2017. 
Aquest canvi d’ubicació a un nou espai molt més gran, modern i 
amb majors potencialitats per a usuaris i entitats permetrà a l’Ajun-
tament reubicar i agrupar a les instal.lacions del carrer Sant Pere 
que actualment ocupa la biblioteca a d’altres serveis municipals 
i  que ara es troben repartits per d’altres espais o equipaments. 
També suposarà reduir la càrrega d’alguns lloguers.

El solar de les antigues escoles de la plaça Nova 
compta amb una superfície d’uns 1.500 m2. El pro-
jecte del nou Centre Cultural preserva l’edifici actual 
de les antigues escoles i incorpora una part total-
ment nova i moderna. 

L’edifici, disposat en forma d’U i de dues plantes, 
acollirà la nova biblioteca, una sala d’actes amb ca-
pacitat per a 70 persones i una sala infantil. També 
es contempla una sala de revistes, així com sales 
d’estudi a les quals s’hi podrà accedir de manera 
independent de la biblioteca. A la part posterior 
s’aixecarà un nou edifici annex que acollirà la sala 
principal de la biblioteca i destinada a la lectura i 
treball dels usuaris.

El desnivell del terreny, gairebé tres metres i mig 
entre la façana que dóna a la plaça Nova i el carrer 
Pau Claris, permetrà construir sota la sala gran de 
lectura de la biblioteca una planta soterrada on s’hi 
ubicarà l’arxiu municipal, a més d’espais de treball 
i una sala de consulta. Un dels elements més carac-
terístics i simbòlics d’aquest nou equipament serà 
un pati interior que enllaçarà l’edifici antic amb el 
de nova construcció, que oferirà un espai distès per 
al descans, la lectura i la celebració d’algunes ac-
tivitats i que connectarà mitjançant una escala i un 
ascensor de vidre.

Així serà el nou edifici 
de la plaça nova
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El projecte del Centre Cultural preveu la construcció de l’arxiu municipal a la planta baixa, amb entrada pel carrer Pau Claris. L’accés a 
la biblioteca municipal es farà per l’entrada principal de l’edifici de les antigues escoles, a la plaça Nova. 
En una primera zona s’hi preveuen diversos espais que podrien encabir una sala d’actes, sales d’estudi o la zona de consulta de revistes. 
La sala principal de la biblioteca se situaria sobre la planta de l’arxiu municipal. 
Unes escales i un ascensor connectaran la primera planta amb el pati interior. A la segona planta s’hi instal·laria la zona infantil de la 
biblioteca municipal.

El centre cultural de Sant Sadurní

Construcció nova Biblioteca municipal

Obra        1.800.000 €
Escomeses i Serveis Bàsics        134.000 €
Mobiliari i equipament            258.000 €
Xarxes, equipament informàtic 

i audiovisual                            78.000 €
Total        2.270.000 €

L’obra compta amb una subvenció del PUOSC de 
770.000 euros i l’Ajuntament ha sol·licitat un crèdit per 
a cobrir els 1,5 milions d’euros restants. 
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Amb motiu de la visita de la Consellera de Governació, Adminis-
tracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Me-
ritxell Borràs, el passat mes de febrer, Maria Rosell va recordar la 
tasca per a facilitar la gestió de pisos buits al municipi i l’accés de 
les famílies a l’habitatge. També va subratllar l’esforç per impulsar la 
promoció econòmica i l’ocupació i l’interès per reduir la taxa d’atur 
a Sant Sadurní, que es troba al voltant del 12%. Rosell va incidir 
també en la necessitat de potenciar el territori i aprofitar platafor-
mes per a la dinamització com l’enoturisme.

La consellera Meritxell Borràs va fer menció als seus vincles famil-
iars amb la vila i va destacar que es tractava d’una visita especial. Va 
traslladar la voluntat del nou govern de la Generalitat d’acostar-se al 
territori i conèixer de primera mà la realitat del país i els municipis. 
En aquest sentit va recalcar l’assumpció de l’àrea d’Habitatge i el 
seu desig de treballar plegats amb totes les administracions per 
donar resposta a les necessitats que planteja aquest àmbit. 

Després de rebre un obsequi per part de l’Ajuntament i signar al 
llibre d’honor, l’alcaldessa i la consellera de Governació es van re-
unir durant uns minuts al despatx d’alcaldia, abans de tancar la seva 
agenda institucional a Sant Sadurní amb una visita a l’Espai Xocolata 
de Simon Coll i al Centre d’Interpretació del Cava de la Fassina de 
Can Guineu.

A principis de març també la consellera de Presidència, Neus 
Munté, va fer una aturada a Sant Sadurní i que també li va per-
metre descobrir per primera vegada el CIC Fassina. Munté també 
va insistir en el compromís de la Generalitat d’estar al costat dels 
municipis i atendre en la mesura que sigui possible la necessitat 
dels pobles i ciutats catalans. Després de signar el llibre d’honor i 
conèixer el Centre d’Interpretació del Cava, la consellera, acompa-
nyada per l’alcaldessa, van assistir el sopar organitzar per l’entitat 
Dones d’Empresa.

Recepció a les conselleres 
Meritxell Borràs i Neus Munté

Durant els primers mesos de 2016 l’Ajuntament de Sant Sa-
durní ha rebut en visita oficial les conselleres del govern de 
la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs i Neus Munté.

Maria Rosell entra 
al Parlament de 
Catalunya
Maria Rosell i Medall, alcaldessa de Sant Sadurní 
d’Anoia, va esdevenir al febrer diputada al Parlament 
de Catalunya. Número 34 per la demarcació de Barce-
lona a la llista de JuntsxSí a les darreres eleccions ca-
talanes, Rosell prenia l’acta de diputada en substitució 
de Pere Aragonès, qui dies abans renunciava a l’acta 
per ocupar el càrrec de secretari general d’Economia.
Regidora de Benestar Social, Salut, Consum, Igualtat 
i Cooperació de l’Ajuntament de Sant Sadurní des de 
1999 fins al 2011, Maria Rosell va ser escollida can-
didata a l’alcaldia per CiU a les eleccions del 2011, 
en què va ser la força més votada, i és alcaldessa del 
municipi des de juny de 2014.

Sant Sadurní torna a tenir de nou representació a la 
cambra catalana en aquesta legislatura, després de 
la renúncia de Dolors Montserrat a l’acta de diputa-
da l’estiu passat, després de 27 anys de vida parla-
mentària. 
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Sant Sadurní compta amb dos mercats ambulants setmanals, de 
gestió municipal: el del dijous, el de tota la vida, que s’instal·la 
durant l’any a la Plaça de l’Ajuntament i es prolonga pels ca-
rrers Doctor Escayola, Montserrat, Raval i Anselm Clavé i que 
actualment compta amb un centenar de parades.  I un segon 
mercat, més petit, que es va posar en marxa el 1991, que s’in-
stal·la  cada  dissabte de l’any, amb un aforament d’unes 65 
parades i que ocupa la Plaça de l’Ajuntament i els carrers Dr. 
Escayola, Montserrat i Raval. 

A les 6 del matí molts paradistes comencen la jornada, que s’allar-
ga aproximadament fins a les dues del migdia. A tots dos mercats 
hi predomina l’alimentació i el tèxtil, però també s’hi troben pa-
rades d’equipament per a la persona o per a la llar, joguines i una 
gran varietat de productes diversos. 

Per poder instal·lar-hi una parada cal presentar una sol·licitud a 
l’Ajuntament, que és l’organisme que vetlla precisament perquè el 
mercat tingui una oferta equilibrada de sectors. L’acceptació de la 
sol·licitud  i l’espai per a col·locar la parada depèn de criteris com 
el tipus i la qualitat del producte que s’ofereix, així com la qualitat 
del paradista, el servei al client, la proximitat i formació dels sol·lic-
itants, així com l’espai requerit. Actualment les parades existents 

ocupen entre 1 i 14 metres lineals, regulats per mitjà d’una taxa 
de 2,19 euros per metre i dia, tal i com recullen les ordenances 
fiscals. Des de la regidoria de Comerç i Turisme de l’Ajuntament, 
i amb la voluntat de potenciar el comerç i la restauració del muni-
cipi, s’ha iniciat un procés de renovació i dinamització del mercat 
municipal, com explica el regidor de Promoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, Josep Subirana: 
“Volem fer del mercat un espai on hi puguin passejar les per-
sones que ens visiten però també un lloc on la gent de Sant 
Sadurní i de la comarca compri, vingui amb la família i ho con-
sideri un lloc de trobada, que se’l faci seu. Creiem que és un 
espai ideal per fer poble. Per això estem treballant per poten-
ciar-lo i per elaborar un programa d’activitats de dinamització 
que l’aproximin a la ciutadania”. 

Precisament el mercat no sedentari, instal·lat al centre de la vila, 
suposa un al·licient per als veïns i veïnes del municipi i dels muni-
cipis del voltant, i un incentiu que afavoreix també al comerç local.

El mercat. Un espai d’intercanvi. El lloc idoni per comprar pro-
ductes de proximitat, per passejar, per conversar. I un regal pels 
sentits, una bona estona per desconnectar i embadalir-se.

Vine al 
mercat,
Fem 
poble

Aquestes darreres setmanes s’ha completat la instal·lació d’una 
nova senyalització turística que es caracteritza pel color groc i 
que guia i orienta especialment a turistes i visitants cap els prin-
cipals espais turístics i patrimonials del municipi, alguns serveis 
bàsics municipals, a més d’aquelles bodegues i cellers i restaura-
ció  de Sant Sadurní que formen part de la comunitat Enoturisme 
Penedès. El criteri que s’ha seguit en relació al sector empresarial 
i comercial ha estat el de promocionar aquells negocis i empreses 
que ofereixen un recurs turístic, activitats i experiències més enllà 
de la venda o fabricació dels seus productes o articles.

Progressivament es retirarà de la via pública l’anterior  senyalètica 
que identificava especialment a les empreses del sector del cava. 
Aquesta implantació completa una  primera fase d’un pla de reno-
vació que continuarà amb una nova senyalètica turística orientada 
al trànsit rodat.

Nova senyalització turística
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25 aniversari de 
l’agermanament 
AMB Bastia Umbra

Una delegació de l’Ajuntament, formada per l’alcaldessa de la vila, 
Maria Rosell, acompanyada pels regidors Josep Maria Ribas, Josep 
Subirana, Cristina de la Cruz i Carles Jiménez, s’han desplaçat a 
principis d’aquest mes d’abril fins a la localitat italiana de Bastia 
Umbria amb motiu del 25 aniversari de l’agermanament dels dos 
municipis. La visita ha coincidit també amb la celebració de la 
tradicional fira agroalimentària Agriumbria, una de les més impor-
tants del país i que ha reunit prop de 500 expositors. En aquest 
marc l’Ajuntament va aprofitar la invitació de Bastia Umbria per a 
instal·lar un estand promocional i turístic de Sant Sadurní durant 
els dies que s’ha celebrat la fira.
     
La delegació sadurninenca a banda de participar en l’acte oficial 
de renovació de l’acord d’agermanament, va fer diverses visites a 
centres escolars i socials de la ciutat, a més del Museu del Vi Lun-
garotti o la Casa de Jonathan, un centre de rehabilitació psicosocial 
inaugurat a finals de l’any passat. La intenció és que el consistori 
italià torni la visita i es desplaci a Sant Sadurní cap a finals d’any, 
coincidint amb les Fires i Festes o amb el Cavatast.

El Centre d’Interpretació del Cava ha iniciat amb la mostra 
fotogràfica “Temps i Silencis. Caves i Cellers” de Pere Pas-
cual i Roger Velázquez un aposta per convertir la Fassina 
de Can Guineu en un espai per a la promoció d’exposi-
cions i manifestacions artístiques temporals.

“Temps i Silencis. Caves i Cellers. La Reserva del Penedès” 
es tracta d’una col·lecció d’espectaculars imatges que 
juguen amb la il.luminació per descobrir impactants es-
pais dels interiors de diverses caves del Penedès. Foto-
grafies en gran format que conviden a “redescobrir la 
màgia d’un espai silent i que sovint passa inadvertit”, 
complementades amb una petita mostra en blanc i negre 
i format més petit que les contextualitzen reivindicant la 
poètica del territori. El passat 18 de març es va dur a 
terme l’acte de inauguració amb la presència dels dos 
autors, a més de l’alcaldessa Maria Rosell i el regidor de 
Comerç i Turisme, Josep Subirana. L’exposició s’ha instal.
lat a la zona de la cava del Celler de la Fassina i es pot vi-
sitar gratuïtament fins al 31 de maig. 

Exposició ‘Temps i Silencis. 
Caves i Cellers’ a la Fassina

El de Bastia Umbra va ser el primer acord d’ager-
manament dels tres que ha signat Sant Sadurní 
d’Anoia amb d’altres municipis. A més de la ciutat 
de la regió de Perugia, la capital del cava està 
agermanada amb Zegama i Cañete La Real. La 
relació entre Bastia i Sant Sadurní va néixer amb 
motiu de la paticipació d’una companyia de la lo-
calitat italiana al Festival Internacional de Titelles 
que s’organitzava a la vila a finals de la década 
dels 80.

L’ofici de ser pare/mare
Per segon any consecutiu la regidoria d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní impulsa un espai de suport 
per a mares i pares amb fills i filles de 3 a 6 anys, on es 
poden compartir i intercanviar experiències, angoixes, 
dubtes amb el suport i orientació de professionals de 
l’àmbit socioeducatiu.

Durant el 2015 aquest taller es va dur a terme en 8 ses-
sions, amb la participació d’una desena de mares que van 
cloure l’activitat amb una festa final amb la participació 
dels seus fills i filles. 

Tant mares com pares poden plantejar dubtes, consultes 
o qüestions a tractar. Mitjançant jocs, dinàmiques i vídeos, 
entre d’altres, es convida a la reflexió dels i les partici-
pants.

El taller es posarà en marxa aquest mes d’abril i per par-
ticipar-hi cal fer la inscripció al Centre Vilarnau (plaça Ger-
mans Segura Viudad) o a Serveis Socials (c/ Hospital, 11). 
Aquesta activitat és gratuïta però les places són limitades.
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Camí del Riu 2.0
El passat mes de gener va arrencar la segona fase del pro-
jecte “Riu inclusiu”. Aquest programa, iniciat l’any passat, 
té com a objectiu la millora de l’entorn natural de diversos 
municipis de la comarca amb plans d’inserció laboral per a 
persones en risc d’exclusió laboral.

La iniciativa va començar al 2015, liderada pels municipis de Sant 
Sadurní, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Tor-
relavit i Subirats, i als què s’ha sumat enguany Mediona, amb el 
suport de la Mancomunitat de municipis de l’Alt Penedès i la co-
operativa especialitzada en inserció laboral, Nou Set. 

El projecte, que impulsa la recuperació i millora dels espais verds 
i l’entorn natural dels municipis i dels marges dels rius Medio-
na-Bitlles, Anoia i Lavernó, ofereix paral·lelament una formació 
professionalitzadora als participants en aquest programa, seguint 
els criteris del certificat de Peó de Jardineria.

Aquesta campanya s’emmarca en la iniciativa “El Camí del Riu” 
que es va iniciar al 2008 amb la intenció de fomentar la recuper-

ació i neteja dels espais fluvials, així com la dinamització econòmi-
ca i del territori.

Durant la primera fase d’aquest programa “Riu Inclusiu”, una 
brigada intermunicipal va realitzar diverses actuacions a tots els 
municipis que hi prenent part. A Sant Sadurní aquesta acció es van 
concretar en la recuperació parcial de l’entorn de la font d’Espiells, 
l’obertura del nou mirador de la Miranda d’Espiells; la millora a 
l’entorn del Lavernó amb la plantació d’espècies de bosc, l’obertu-
ra d’un camí de pas sota el pont de l’estació i la construcció d’una 
bassa per a la recuperació d’amfibis.

En aquest 2016 el programa previst al municipi se centrarà 
principalment en completar els treballs d’arranjament a Espiells 
i l’obertura d’uns camins de pas des de la depuradora fins al camí 
del nucli de Can Batista i també des de la passera del riu Anoia 
fins a l’inici del terme de Torrelavit. 
S’han configurat dos equips de treball que al llarg d’aquests sis 
mesos aniran cobrint les necessitats i objectius definits per les 
diverses poblacions participants.

Declaració de Sant Sadurní per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic
A principis de febrer, Sant Sadurní d’Anoia va acollir la 16a Assemblea de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que va reunir més de 200 represen-
tants del món local. Durant aquesta jornada es va aprovar la Declaració de Sant 
Sadurní i el Pla Estratègic Xarxa 2000, renovant el compromís dels responsables 
polítics i municipis per adoptar polítiques d’eficiència energètica i una nova cultura 
en la gestió dels recursos. 
El regidor de Medi Ambient i nou vocal de l’assemblea, Toni Sisternas, acompa-
nyat del President, va clausurar l’assemblea recordant que Sant Sadurní és pionera 
en la utilització d’energies renovables i va presentar la nova caldera de biomassa 
que aquest 2016 es posa en funcionament a la zona esportiva i que, a banda de les 
instal.lacions de la piscina i el pavelló municipal, també dóna servei a l’escola Jacint 
Verdaguer i l’escola bressol La Fil·loxereta. A banda de la disminució considerable de 
la despesa, es tracta de l’impuls d’un nou model de consum, que ofereix grans ben-
eficis a la societat i a l’economia, ja que fan ús de recursos renovables i que donen 
nous valors als residus.
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Mitjançant el treball de camp i el creuament de les dades del 
padró i els consums de subministres, l’objectiu és aconseguir 
una eina que permeti fer el seguiment de tot aquest parc d’ha-
bitatge i constituir una bossa d’habitatge social i de lloguer 
a disposició dels ciutadans. En paral·lel també s’ha demanat 
a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el llistat d’habitatges 
buits de què disposen els grans tenidors – principalment les 
entitats financeres – a la vila.

Amb aquesta mesura es pretén fer aflorar una major oferta d’hab-
itatge i donar compliment a la llei 24/2015 de mesures urgents  
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica.

També l’Ajuntament de Sant Sadurní ha sol·licitat l’adhesió la 
Xarxa de serveis locals d’habitatge de la Diputació de Barcelona. 

El Servei Local d’Habitatge, que es va posar en marxa fa uns 
mesos, s’ocupa de la borsa de lloguer de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya a l’àmbit municipal, així com la gestió dels habitatges 
de protecció oficial (HPO) que hi ha actualment a Sant Sadurní, 
en les promocions de l’Avinguda Francesc Macià i a un edifici del 
carrer Montserrat.

Des del Servei Local s’ofereix una gestió gratuïta dels tràmits de 
lloguer i es dóna també cobertura als propietaris amb asseguranc-
es multirisc sobre el pagament del lloguer i la llar.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb el Servei 
Local d’Habitatge, al carrer Sant Antoni, 21 baixos, trucant al telè-
fon 938910325 extensió 5013. L’horari d’atenció de l’oficina és 
els dilluns, dimarts, dijous i divendres d’11 a 14 hores. 
Es recomana demanar hora prèviament.

L’1 de març ha entrat en vigor la Llei impulsada pel Parlament de Catalunya que regula l’impost que gravarà les persones 
jurídiques i les administracions públiques quan tinguin pisos buits durant més de dos anys sense causa justificada.

L’import que es recapti es destinarà a la compra d’habitatge públic i a l’increment del parc de pisos en lloguer social. 
Aquesta mesura té per finalitat estimular les entitats financeres propietàries d’una important bossa de pisos perquè els 
posin en lloguer. Es calcula que afectarà com a mínim 15.000 habitatges situats en els municipis amb major demanda i 
s’estima que tributarà una mitjana anual d’entre 1.000 i 2.000 euros per pis buit. En quedaran exempts els habitatges 
protegits amb qualificació oficial vigent, els habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada, els posats a dis-
posició de programes socials d’habitatge o els apartaments turístics.

La nova norma preveu aplicar l’impost en el cas d’habitatges desocupats durant més de dos anys sense causa justificada. 
Les persones físiques i les entitats del tercer sector de la xarxa d’inclusió social estaran exemptes de l’aplicació d’aquest 
gravamen, mentre que sí s’aplicarà a les entitats financeres, a grans propietaris com fons d’inversió, societats i a l’adminis-
tració autonòmica i local si tenen pisos desocupats en zones de forta demanda.

S’estima que a Catalunya hi ha uns 80.000 pisos, només de nova construcció, pendents de vendre, una part important 
dels quals es troba en mans d’entitats financeres, a falta de compradors.

La Llei preveu bonificacions, en funció de quants pisos vagi posant en lloguer assequible el titular, bé directament o bé 
cedint-los a borses de mediació per al lloguer social. La Generalitat preveu recaptar 8 milions d’euros l’any amb la taxa, 
que es destinaran a la compra d’habitatges per a lloguer social. 

Impost sobre l’habitatge desocupat durant més de dos anys

L’Ajuntament de Sant Sadurní ha 
sol·licitat suport a la Diputació de 
Barcelona per a elaborar un estudi 
tècnic per a la detecció i identificació 
d’habitatges que presentin indicis 
de desocupació.

L’Ajuntament 
elaborarà 
un cens 
d’habitatges 
buits al municipi
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Neix la Setmana de la dona
Amb motiu del 8 de març Dia Internacional de les Dones, l’Ajunta-
ment i la Comissió per la Igualtat van decidir omplir de contingut 
aquesta commemoració i organitzar diverses activitats que treba-
llesssin per la visibilització de les dones des de diferents vessants.

Aquest 2016 s’ha donat un pas endavant en la configuració d’aquesta 
comissió, omplint-la de contingut i d’entitats amb inquietuds i sensibil-
itats diferents, però tots ells i elles amb ganes de treballar per l’assoli-
ment de la igualtat entre dones i homes.

La Setmana de la Gent Gran va comptar amb diverses activitats i mani-
festacions de caire social, cultural i lúdic, amb xerrades, concerts, 
cinema i d’altres propostes. 
També alumnes de l’escola El Carme van realitzar un recull d’anuncis 
als mitjans de comunicació en què es reflectien els clixés, símbols i el 
pes del masclisme i el sexisme a la publicitat. Al llarg de l’any i amb 
projecció més enllà de les diades de celebració, des de la comissió es 
continuarà organitzant més activitats per seguir fomentant la igualtat 
de gènere i un Sant Sadurní lliure de violència masclista. 

Els Ajuntaments de Sant Pere de Riudebitlles, 
Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, 
Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Tor-
relavit i Vilafranca del Penedès, amb la col·labo-
ració de la Diputació de Barcelona i Enoturisme 
Penedès, posen en marxa el cicle ‘Rius amb Vida 
al Penedès’, un conjunt d’activitats que es van 
iniciar ja fa dos anys amb l’objectiu de donar vida 
als rius penedesencs, recuperar-los com a espais 
de gaudi i propulsar-los com a actiu turístic.

Es tracta de la tercera edició d’aquest cicle d’ac-
tivitats, nascut arran del projecte ‘El camí del riu’, 
un compromís polític de l’any 2008 i que vertebra 
de manera supramunicipal els rius Mediona-Bitlles, 
el Lavernó i l’Anoia al llarg dels municipis de Sant 
Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Tor-
relavit, Sant Sadurní d’Anoia i Subirats. A tots ells 
s’hi va afegir el projecte Molí del Foix de l’Ajunta-
ment dels Monjos i el de la Riera de Llitrà, de l’Ajun-
tament de Vilafranca, un projecte ambiciós que té 
per objectiu posar en valor el patrimoni natural flu-
vial d’aquests municipis.

En els darrers anys, des dels diversos ajuntaments 
s’ha treballat intensament per netejar els rius i dig-
nificar-ne els entorns, amb un important esforç en 
l’aposta pel medi ambient i per donar a conèixer el 
potencial turístic del Penedès, sempre apostant per 
un turisme sostenible. 

3a edició de 
Rius amb vida

L’Agrupament escolta i guia ha donat el tret de sor-
tida aquest mes d’abril a un programa d’activitats 
amb el qual al llarg dels propers mesos commemo-
raran el 25è aniversari de l’entitat.

A principis d’abril s’organitzava una distreta tarda a la 
plaça de l’Ajuntament per a grans i petits amb jocs, con-
tacontes i animació. El dissabte 7 de maig tindrà lloc una 
Fira d’entitats i una edició especial de la Gimcana noctur-
na. El 18 de juny està previst un dinar de germanor, obert 
a tothom, i per al dissabte 25 de juny hi haurà un concert 
a la tarda i un concert jove a la nit.
A principis de juliol l’agrupament organitza una sortida 
a Riugréixer, a uns terrenys d’acampada situats al Parc 
Natural del Cadí-Moixeró.

La cloenda de l’aniversari es farà a principis de setem-
bre amb la inauguració d’una exposició i la presentació 
del mural Joan Turu. Al llarg d’aquest 2016 l’agrupació 
també preveu organitzar diverses xerrades relaciona-
des amb l’educació. I també s’han proposat un repte, pu-
jar 25 cims de muntanya al llarg d’aquest curs.

L’AEiG Sant Sadurní és una entitat d’educació en el lleure 
que compta amb aproximadament un centenar de nens i 
nenes. Trobareu més informació sobre l’entitat a 
www.causantsadurni.org

25 anys de l’Agrupament 
Escolta i Guia 
de Sant Sadurní
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P: Quin és el fil conductor de les teves 
xerrades que formen part d’aquest cicle 
educatiu adreçat a pares i mares?
R: Pensem, aprenem i ens socialitzem bàsi-
cament mitjançant el llenguatge, així que 
tenir una bona base oral i matemàtica ens 
permetrà després desenvolupar un bon 
llenguatge escrit. Estem en una societat 
que cada vegada ens demana més immedi-
atesa, necessitem persones que s’adaptin 
i aprenguin a llarg termini, durant tota la 
seva vida, que siguin creatives, eficients i 
capaces d’anar més enllà. Sovint els nens 
en aquestes etapes es col·lapsen quan els 
planteges petits problemes o els canvies 
l’ordre de les coses. Els hem d’ajudar i es-
timular un aprenentatge estratègic, en què 
tot el que facin els serveixi per aprendre.

P: Per què als darrers anys s’estan detec-
tant molt més casos de nens i nenes a qui 
se’ls ha de donar aquest suport?
R: Hi ha diverses raons. Cal establir una 
bona pauta alimentària que ens permeti 
tenir la zona oro-facial en bon estat. Ens 
trobem amb casos d’hipotonia en que hi 
manca un to muscular per manca d’exercici 
o una alimentació amb dèficits que gen-
era a vegades problemes en el llenguatge. 
Hem d’ajudar-los a que aprenguin a res-
pirar bé, una bona higiene bucal, a menjar 
correctament. 

A vegades ens obstinem amb què els nens 
aprenguin molt aviat a llegir i a llegir ràpid. 
Està bé, però hem de tenir més en compte 
la qualitat d’allò que llegim i no només 
la quantitat de paraules, hem d’afavorir 
no només una lectura quantitativa si no 

també qualitativa. No es tracta només de 
que llegeixin, que decodifiquin els signes. 
És molt important que comprenguin. A 
primària et trobes amb nens i nenes que 
tenen un ritme de lectura ajustat al nivell al 
que estan però en canvi tenen moltes difi-
cultats en la comprensió lectora. I aquests 
problemes es reprodueixen molt més a 
l’hora d’escriure, quan són ells qui han de 
desenvolupar una idea o un missatge. 
A vegades no donem als nens el temps 
que necessiten per adquirir correctament 
els coneixements. 

“Si un nen no parla gairé 
bé Cal tenir-ho en compte, 
però no necessàriament li 

ha d’afectar a l’escriptura”

També actualment s’estan detectant molts 
casos de TDA (Trastorn de Dèficit d’At-
enció). Ja des de ben petits els estem sot-
metent a molts estímuls que els adults ja 
hem assumit com a normals. Estem trebal-
lant amb l’ordinador, però a la vegada ten-
im obertes les xarxes socials,  ens arriben 
missatges des del telèfon mòbil, la televisió 
de la sala està encesa, prenem apunts i 
consultem un llibre. 

Per a molts nens i nenes, pot resultar difícil 
concentrar-se, fer una bona comprensió o 
escriure un text correctament quan tenen al 
voltant tants estímuls. 

I en darrer terme, evidentment, cada vega-

da es coneixen millor els trastorns i les pa-
tologies. 

P: A vegades els pares pressionen invo-
luntàriament els fills en aquest aprenen-
tatge?
R: Jo penso que tots els pares fan el que 
poden i el que saben, sempre volen el mil-
lor per als seus fills. No es tracta de bus-
car culpables, però cal comprendre que la 
qualitat sempre ha d’anar per davant de 
la quantitat. Un exemple ben clar el tenim 
a Finlàndia, un país que obté a finals del 
cicle inicial les millors qualificacions als in-
formes PISA – programa internacional que 
avalua el rendiment dels alumnes -, on els 
nens aprenen a llegir i escriure a segon 
de primària. Què fan abans? Doncs tot un 
treball de conscienciació fonològica, de 
jocs d’estimulació mitjançant els sons, les 
cançons i les combinacions de les lletres. I 
en el nostre cas, moltes vegades els logo-
pedes treballem això quan ens trobem amb 
casos que tenen dificultats amb la lectura 
i l’escriptura. 

Els nens ja han adquirit molts coneixe-
ments sobre el llenguatge escrit abans 
d’aprendre’l, associen grups de grafies, 
imatges. Està molt bé que llegeixin des de 
petits, però els nens també han de gaudir, 
divertir-se. I també ha de ser un espai per 
compartir, entre l’adult i el nen. 

Tampoc ha de ser una lectura lineal, es pot 
jugar amb les imatges, buscar paraules, in-
ventar-ne de noves. Tot això és una bona 
estimulació i que es pot fer des de casa.

Entrevista a Laia Cardús, logopeda
Diplomada en Logopèdia i Educació Especial i amb un 
Màster en Psicologia de l’Educació, la Laia Cardús 
participa en la segona part del cicle de xerrades que 
mensualment, des de finals de l’any passat i fins al 
proper mes de maig, organitza el servei d’Educació 
de l’Ajuntament per donar pautes i consells a pares i 
mares en la tasca educativa dels seus fills.

“Cada nen té un ritme 
d’aprenentatge 
que cal respectar”
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P: Tendim sovint a la sobreprotecció per 
evitar que el nen amb dificultats pateixi 
més del compte?
R: Molts pares fan una feina extraordinària 
i tracten aquests assumptes amb gran nat-
uralitat. En d’altres casos sí que hem de 
fer un acompanyament especial amb els 
pares. Viuen a vegades un sentiment de 
contrarietat veient que el seu fill no sap 
llegir. Suposa topar amb un problema gran 
perquè el nostre sistema educatiu passa 
pel llenguatge escrit. A vegades és veritat 
que poden donar-se situacions o comenta-
ris entre els nens amb un punt de crueltat, 
però s’ha d’assumir i aprendre a viure en 
la diversitat.

Tinc un cas d’una dislèxia molt greu que li 
afecta al llenguatge escrit. Però en canvi, 
aquest nen té capacitats gairebé de super-
dotat a nivell oral. Va aprendre a llegir amb 
revistes científiques. Hi ha casos molt sor-
prenents, amb un contrast gran.

P: El component del joc és fonamental i 
més en aquestes edats
R: Jo sempre pregunto als pares perquè 
llegeixen els nens. Doncs moltes vegades 
ho fan perquè els agrada, però també per-
què veuen que els pares i els mestres es-
tan molt contents quan ho fan bé. 
Cal desenvolupar la dimensió cultural de la 
lectura, hem d’estimular-los i fer-los veure 
la importància del llenguatge per relacion-
ar-nos i entendre el món que ens rodeja. 
Els hem d’ajudar a llegir d’una manera con-
textualitzada, que li dóna molt de va-
lor i sentit a aquest aprenentatge. 

“Els nens no han de viure 
la dislèxia o qualsevol 

altra dificultat en 
l’aprenentatge  com un 

secret o una cosa 
amagada”

P: La societat actual fomenta molt la com-
petitivitat. Aquest és un element moltes 
vegades contraproduent en un entorn de 
creixement i de millora de les habilitats 
infantils?
R: Jo als pares els demano que reflexionin 
sobre què senten quan es troben davant 
dels seus fills i com afronten una dificul-
tat, quan et diu que no vol llegir o fer una 
tasca, hi ha un component emocional que 
l’hem de potenciar.  

He tingut casos amb retards de la parla, 
que simplifiquen molt la construcció del 
llenguatge o bé amb sons alterats. 
Corregir això a temps els ajuda després a 
llegir correctament. I aquest enfocament 
vers el llenguatge des d’una manera més 

personal, integrant el joc en aquest apre-
nentatge de la lectura fa que, després, 
aquell nen, un cop superada aquella si-
tuació, sigui capaç d’avançar més que un 
altre i hagi desenvolupat, per exemple, una 
major capacitat de comprensió.

P: Com és la relació en aquest triangle en-
tre la família del nen, l’escola i un servei 
extern de suport?
R: La família és el nucli fonamental però 
l’escola també té un paper imprescindi-
ble. Hi ha excel·lents professionals, amb 
mestres molt ben formats i amb moltes 
ganes. Hi ha escoles que estan desenvo-
lupant molt el treball sobre la consciència 
fonològica.  Allà els nens estan en el seu 
context natural d’aprenentatge, durant sis 
hores al dia, es donen moltes situacions 
comunicatives, i estan amb companys que 
tenen la mateixa edat. En aquest entorn és 
principalment quan s’inicia aquest segui-
ment. Pot succeir que els pares estiguin 
preocupats o angoixats per l’evolució del 
seu fill i ho consultin amb el centre, el pedi-
atra o algun altre professional.  

A l’escola passen moltíssimes hores de for-
mació, més que a casa o amb nosaltres. La 
meva política sempre és normalment fer la 
consulta a l’escola per conèixer quina és 
l’evolució del nen. Cal tancar el cercle que 
forma el nen, la família i el que en diem 
contextos significatius, i que pot ser l’es-
cola, el grup de dansa, l’equip de futbol. 
Són tots aquells espais en els quals també 
es relaciona i aprèn, perquè d’aquí també 
obtenim molta informació. En general són 
casos molt aïllats aquells en que la detec-
ció no es fa inicialment des de l’escola.

P: Com és el primer contacte? Cal que 
la família parli amb el nen sobre la seva 
dificultat o situació?
P: Jo sóc molt partidària d’explicar i donar 
tota la informació que es pugui al nen, 
sempre des de la naturalitat i l’acompan-
yament. No cal dramatitzar sobre la situ-
ació però tampoc obviar-la. Jo atenc en una 
consulta que té més a veure amb una casa 
que no pas amb una consulta més clínica.  
Aquí treballem en espais com pot ser el 
sofà, al vidre de la finestra, al terra. Vo-
lia que fos un espai proper i atractiu per 
al nen, trencar amb qualsevol experiència 
que pugui tenir a veure amb una visita més 
clínica. El fet que vinguin aquí a treballar i a 
millorar habilitats no l’han de viure com un 
secret o una cosa amagada. Molts vénen 
amb la idea que estan malalts o sovint nens 
amb dislèxia et diuen: “sóc tonto perquè 
no sé llegir”, és un missatge molt dur.  

Quan s’avalua la dislèxia els nens han de 
superar un test d’intel·ligència. Si el test 
dóna un coeficient inferior a la mitjana, el 
problema serà un altre. Pot tractar-se d’una 

discapacitat intel·lectual o un retard madu-
ratiu, però no és en cap cas dislèxia. 

És molt important apoderar el nen i do-
nar-li eines perquè tingui la tranquil·litat 
de reconèixer que té una dificultat, però 
també reforçar la seva confiança i que s’es-
tà esforçant per superar-la. Els nens han 
de poder afirmar-se emocionalment i pod-
er dir “Em costa llegir, però estic treballant 
per millorar-ho”.

“Està molt bé que llegeixin 
des de petits, però els nens 
han de gaudir, divertir-se. 
I també ha de ser un espai 

per compartir”
P: Què se li pot dir a uns pares que 
afronten amb el seu fill o filla aquest tipus 
de casos?
R: El primer que han de fer és contactar 
amb algú de confiança i que els agradi, que 
s’adapti bé a ells i al seu fill. Una amiga 
meva que es psicòloga sempre diu que 
som una mica com els perruquers,  po-
dem ser d’una manera o altra, cadascú 
amb el seu estil, però el més important és 
que t’agradin. T’hi has de sentir a gust i 
connectar. Tampoc cal tenir por a canviar i 
deixar-se assessorar, primer de tot per les 
escoles.  

Els pares també han de tenir clar que ells 
formen part de la intervenció, el nostre tre-
ball no només té a veure amb el nen. El 
nostre temps de teràpia és limitat i per tant 
ells són una prolongació nostra fent aquest 
acompanyament a casa durant la setma-
na. Cal afrontar aquests casos amb calma, 
però amb l’exigència de saber que podran 
superar aquestes situacions, fent-los saber 
que creiem i confiem en ells. Aquest com 
a mínim és el meu model de treball i que 
també aplico amb els pares.

P: Precisament aquesta paciència és la 
que cal tenir també en compte a l’hora 
de superar aquestes situacions
Nosaltres no fem miracles, dediquem als 
nens el temps que hi dediquem, nosaltres 
acompanyem aquest entorn del nen. O ens 
posem tots d’acord o no assolirem res. 
Qui té el poder d’intervenir sobre tot és la 
família i l’escola. Hem de parlar i explicar el 
que succeeix a tot aquest entorn, introduint 
certs canvis que a vegades són complexos 
perquè sovint suposa afectar la dinàmica 
familiar. Hem d’anar tots a una per ajudar 
veritablement al nen a superar-ho.
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El passat 6 de febrer es va celebrar una nova edició de la Rua de Carnaval, amb una notable participació pels carrers del centre 
de la vila. Les comparses van desfilar i ballar fins arribar a la plaça de l’Ajuntament. La nit es va completar amb una festa de 
Carnaval a la plaça Germans Segura Viudas, al barri Vilarnau. Els premis a les millors comparses van ser per les ‘ChikiParK 
2001’, en segon lloc per a la carrossa del Barri Vilarnau i en tercer lloc la del CE Noia Freixenet. El Casal Municipal de la Gent 
Gran, amb la col.laboració dels nens i nenes del Centre Vilarnau, tampoc va desaprofitar l’oportunitat de celebrar el Carnaval.
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carnaval 2016
www.flickr.com/santsadurni

www.youtube.com/ajsantsadurni
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L’alcohol és una droga legal de fàcil adquisició ja que es pot tro-
bar en establiments de queviures, grans superfícies, benzineres, etc., 
aquest fet facilita que els menors hi puguin accedir si els establi-
ments incompleixen la normativa de la prohibició de venda d’alcohol 
a menors. Aquesta venda il·legal està demostrat que existeix, ja que 
a les festes populars es dóna sovint el fenomen ‘botellón’ que envaeix 
places i llocs públics i que malauradament sol acabar amb algun 
cas de coma etílic en menors. Aquest projecte busca la col·laboració 
dels establiments que venen alcohol perquè s’adhereixin a la tasca 
de prevenció del consum d’alcohol entre els adolescents i apel·lar a 
la coresponsabilitat dels mateixos menors, pares i mares i persones 
propietàries d’establiments.

NO VENEM ALCOHOL A MENORS

LA CAMPANYA
La campanya endegada per l’Ajuntament dins del Pla 
de drogues neix amb els objectius d’evitar la venda 
d’alcohol a menors d’edat i prevenir i reduir el consum 
d’alcohol i les seves repercussions negatives en els 
adolescents.

Fins al moment s’hi han adherit prop d’una vintena 
d’establiments de la vila. Els establiments disposen 
d’adhesius amb el logotip de la campanya a les caixes 
o prop de la zona de venda de begudes alcohòliques i 
alhora d’un cartell amb missatges de reforç preventius 
que diuen: L’alcohol afecta negativament el desenvolu-
pament. La normativa prohibeix la venda o subministra-
ment d’alcohol a menors. Ens preocupa la vostra salut.

El SAFAD rep el certificat de Bona pràctica en Govern Local
El servei d’assessorament familiar sobre alcohol i drogues 
(SAFAD) ha obtingut el certificat de la Fundació Pi i Sunyer 
i de la Federació Catalana de Municipis com a bona pràcti-
ca en Govern Local. El SAFAD va néixer el novembre de l’any 
2009 arran de la detecció, per part del pla de drogues, de la 
dificultat existent en cert sector de la població general per a ac-
cedir a recursos d’informació, assessorament o tractament del 
consum de drogues.

Les raons d’aquesta dificultat d’accés a centres especialitzats en 
prevenció, tractament o assessorament en drogues se centraven 
principalment en la distància geogràfica i certa estigmatització 
d’aquest tipus de centres. Davant la manca d’un referent clar a 
la població en relació al consum de drogues (tant pel que fa a la 
població adulta com la més jove) i com a conclusió del Pla local de 
drogues CTRL+D, es va impulsar, amb una ferma voluntat política, 
la creació del servei gratuït i confidencial SAFAD, que compta amb 
el suport de la Diputació de Barcelona i del CAS de la Mancomu-
nitat Penedès Garraf:. 

Els objectius del servei són: donar atenció personalitzada a 
dubtes, qüestions i problemàtiques relacionades amb les drogues 
i el seu consum; esdevenir el servei referent en relació al consum 
de drogues a la vila; orientar, assessorar i derivar a serveis espe-
cífics, reduir els riscos del consum de drogues, donar resposta 
a professionals que necessitin assessorament relacionat amb el 

consum i oferir una alternativa psicoeducativa a les sancions per 
consum i tinença de drogues il·legals. El SAFAD està instal·lat al 
Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Sadurní, un espai acces-
sible a la població i situat en un entorn de confiança per a l’usuari. 
Actualment ofereix atenció persona-
litzada de manera quinzenal els dilluns de 15:30 a 18 hores. Du-
rant el 2015 es van atendre 61 visites, dels quals un 62% eren 
casos nous. L’edat mitjana dels usuaris ha estat de 26 anys i la 
meitat del total es trobava en la franja entre els 15 i 19 anys. El 
cànnabis (64%) ha estat la substància per la qual s’han rebut 
més consultes, seguit per l’alcohol (14%) i l’heroïna (7%) i no 
apareix cap cas que consulti per cocaïna. El 57% de persones 
que han consultat al SAFAD són de Sant Sadurní d’Anoia. La resta 
pertanyen a municipis propers de l’Alt Penedès que han conegut 
el servei a través del Pla comarcal de drogues.

Durant els 6 anys de funcionament del SAFAD s’han atès un total 
de 414 visites, dada que confirma que continua essent el servei 
de referència d’assessorament, consulta i prevenció del consum 
de drogues per a les famílies i un bon espai per als serveis on 
derivar casos de consum de drogues. 

Podeu contactar amb el SAFAD per demanar cita de dilluns a 
divendres de 9 a 2 o de dilluns a dimarts de 3 a 6 de la tarda, 
trucant al 938913029, per correu electrònic salut@santsadurni.
cat o personalment al carrer Hospital núm. 11.

L’elevat consum de 
begudes alcohòliques és 
un dels principals factors 
afavoridors de l’aparició 
de problemes socials i de 
salut. 

La importància d’aquests 
problemes guarda cor-
relació amb el nivell del 
consum per habitant, i és 
constata que el consum 
de risc entre els joves 
catalans ha augmentat 
considerablement en els 
darrers anys.

• En els últims 12 mesos el 40,8% dels joves entre 
15 i 17 anys han fet ‘botellón’.
• El 26,3% dels joves entre 15 i 17 anys han agafat 
alguna borratxera en els últims 12 mesos.
• L’edat mitjana d’inici al consum de begudes 
alcohòliques és de 16,7 anys.
• Les majors prevalences d’afartament d’alcohol 
(Binge drinking) es dóna al grup de 15 a 29 anys.
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Durant aquest acte es va fer un repàs de la memòria del servei 
durant el 2015, que dibuixa un notable increment dels usos i les 
activitats que s’impulsen des del casal. 

La regidora d’Acció Social, Àngels Canals, va assistir a aquesta 
assemblea i va mostrar-se molt satisfeta pels resultats del servei, 
l’augment d’usos i la gran participació dels usuaris en les activitats 
i iniciatives organitzades. També va agrair la implicació dels mem-
bres de la Junta i la tasca realitzada des que el Casal assumís el 
nou model de gestió. Cal destacar que al 2015 van augmentar un 
41% els usos en relació a l’any anterior. També s’ha incrementat 
el número d’usuaris registrats, que es situa al voltant de les 340 
persones. A destacar també l’ampliació de l’horari del Casal mu-
nicipal, que va obrir les seves portes durant el mes d’agost. 
També l’oferta d’activitats es va doblar l’any passat en comparació 
al 2014, passant de vuit a 16 propostes. 

Durant aquests darrers mesos s’han incorporat diverses novetats 
a l’equipament, com la instal·lació d’una nova màquina d’aire 
condicionat al primer pis o la renovació de la retolació externa del 
casal. En aquest 2016 es preveuen també diverses accions d’ar-
ranjament i millora de les instal·lacions i de la façana de l’edifici. 
El Casal municipal de la Gent Gran està al Passeig Can Ferrer, 11, i 
obre de dilluns a divendres, de 10 a 12:45 i de 15 a 19:45 hores. 
Ofereix un ampli programa d’activitats per al foment de la salut, 
manualitats, formació i lleure. Disposa de diversos espais per a 
fomentar la trobada i les activitats d’oci, amb sala de lectura, billar, 
televisió o jocs de taula i també posa a disposició dels usuaris 
serveis professionals de perruqueria, barberia o podologia. 

Podeu contactar amb el Casal adreçant-vos directament a 
l’equipament, trucant al 93 891 00 56 o enviant un correu elec-
trònic a casal@santsadurni.cat.

El Casal municipal 
de la Gent Gran 
multiplica 
la seva activitat
A principis de març es va dur a terme 
l’Assemblea general del Casal municipal de 
la Gent Gran, equipament que des del 2014 
gestiona i dinamitza directament l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní, amb el suport d’una 
Junta formada pels matei-xos usuaris. 

centenari de La Setmana de la gent gran
Amb el lema “100 anys dinant junts” la 
Setmana de la Gent Gran va commemorar 
el seu centenari. Aquesta edició tan espe-
cial va començar el dilluns de Pasqua amb 
el tradicional dinar de germanor. Abans de 
l’àpat, celebrat al restaurant Sol i Vi i que va 
comptar amb més de 400 assistents, es va 
organitzar un photocall a l’entrada per im-
mortalitzar la festa del 100 aniversari. 

Un dels actes més destacats de la setmana va 
ser de nou la desfilada de moda i que va tenir 
lloc a la plaça de l’Ajuntament. Aquesta tercera 
edició va comptar com a principal novetat amb 
la participació de diversos néts i nétes i joves 
familiars que acompanyaven els i les models 
a la passarel·la. La cita va tornar a tenir una 
gran col.laboració per part de botigues i es-
tabliments de la vila. També es va dur a terme 
una sessió de cinefórum i una excursió a l’Em-
pordà que també va tenir una bona acollida. 
El darrer dia va organitzar-se una gran foto de 
família dibuixant un 100 gegant a la plaça de 
l’Ajuntament, amb la participació dels grups 
de balls populars.La festa va culminar amb un 
concert al celler de la Fassina de Can Guineu 
de la mà del cor femení Xamusia. 
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A final de febrer es va celebrar a l’Índex una trobada de joves 
que va tenir una notable assistència, amb la participació de 
50 persones. L’objectiu de l’activitat era presentar el projecte de 
diagnosi i anàlisi que s’impulsarà sobre la situació dels i les joves a 
Sant Sadurní i recollir la opinió i els comentaris dels participants so-
bre diferents eixos d’actuació: participació/associacionisme, cultura, 
cohesió social, formació, ocupació, salut i habitatge.

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, per encàrrec de la Regidoria 
de Joventut i amb el suport de la Diputació de Barcelona, desenvo-
lupa aquests treballs. L’objectiu general és apropar-se a la realitat 
d’aquest col·lectiu per disposar d’elements que permetin orientar 
les línies d’actuació del Pla Local de Joventut.

La Regidoria de Joventut vol destacar l’èxit d’aquesta convocatòria 
i anima als participants a seguir treballant conjuntament en la elab-
oració del Pla Local de Joventut Una de les properes actuacions del 
projecte d’investigació serà l’activació d’una enquesta on line per 
recollir les opinions de la població jove.

Pla de joventutLa regidoria de Joventut està confegint un atractiu programa 
d’activitats per aquest estiu adreçada especialment a joves 
d’entre 13 i 18 anys i que sota el títol de ‘Fesestiu”, es du-
ran a terme entre finals de juny i el mes de juliol. Els tallers i 
activitats que s’organitzin tindran en compte les valoracions 
que van traslladar els participants en l’edició de l’any passat 
i també les noves propostes que els joves facin arribar a l’Ín-
dex. A l’espera de tancar la programació, i que es donarà a 
conèixer ben aviat a www.indexjove.cat, les inscripcions es 
podran formalitzar durant el mes de juny.
 

PIDCES
Dins el Programa d’Informació i Dinamització als Centres 
d’Ensenyament Secundari (PIDCES), el Servei de Joventut ha 
realitzat diverses xerrades informatives adreçades a joves de 
3er i 4rt d’ESO. D’una banda s’han organitzat diverses ses-
sions a l’Intermunicipal sobre la prevenció del consum d’alco-
hol i d’altres substàncies.

També s’ha dut a terme a l’Intermunicipal, l’Escola El Carme i 
l’Institut Escola Jacint Verdaguer la xerrada “I després de l’ESO, 
què?”, orientada a donar informació sobre les opcions forma-
tives que tenen els i les joves després de completar l’ESO. Du-
rant el mes de març el Servei de Joventut, conjuntament amb 
l’Oficina Jove de l’Alt Penedès, han ofert serveis d’assessoria 
acadèmica i mobilitat internacional.També aquestes darreres 
setmanes s’han programat inte-
ressants cursos i tallers formatius de percussió corporal, rap 
i rima o manipulació d’aliments, així com d’altres més lúdics, 
com unes jornades de jocs de rol, videojocs o karaoke, entre 
d’altres. 

Per a més informació podeu visitar el web  www.indexjove.cat 
o adreçar-vos al servei de Joventut, al carrer Pompeu Fabra, 
36, trucar el telèfon 938913320 o al correu electrònic 
index@santsadurni.cat.

Les activitats no s’aturen a l’Índex

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ha posat en marxa el 
nou Espai Familiar Quitxalla, ubicat a l’Escola Bressol l’Es-
purna i que vol convertir-se en un espai de relació i suport 
familiar en el qual pares, mares i cuidadors amb infants de 
0 a 3 anys puguin trobar un lloc on jugar i compartir l’ex-
periència, acompanyats de professionals de l’àmbit social, 
educatiu i especialitzat, en un espai dirigit a escoltar, acollir 
i orientar sobre dubtes i angoixes de la vida quotidiana 
entorn a la cura de la petita infància.

Aquest servei permet incidir en la participació equilibra-
da de dones i homes en la co-educació dels fills i filles, 
responsabilitzant-se en la tasca compartida de fer créixer 
als fills. Per donar més sentit a la intervenció i ampliar els 
camps d’atenció es proposaran intervencions externes de 
professionals en l’àmbit de l’educació, la sanitat i la psico-
logia infantil. 

Quitxalla estarà obert els dimarts de 9.30 a 11.00h i el 
dimecres de 15.15 a 16.30h per un preu de 15 euros al 
mes. Les inscripcions ja es poden fer a l’oficina municipal 

d’escolarització (OME) al Casal d’Entitats, cr. Marc Mir, 15.
Aquest servei permet incidir en la participació equilibra-
da de dones i homes en la co-educació dels fills i filles, 
responsabilitzant-se en la tasca compartida de fer créixer 
als fills. 

Per donar més sentit a la intervenció i ampliar els camps 
d’atenció es proposaran intervencions externes de profes-
sionals en l’àmbit de l’educació, la sanitat i la psicologia 
infantil per abordar tots aquells temes relacionats amb la 
cura dels infants i que puguin anar sorgint durant el trans-
curs dels propers mesos.

Els professionals de Quitxalla vetllaran per dinamitzar l’es-
pai tant pel que fa a l’atenció directe amb els infants com 
donar atenció als pares i mares vetllant, entre d’altres qües-
tions, perquè els infants comparteixin les joguines indistin-
tament del sexe, procurant un ús no sexista ni discriminatori 
dels jocs i facilitant orientació als pares quan es plantegen 
adquirir una joguina per tal de que no sigui comprada de-
penent si és nen o nena.

Nou espai familiar Quitxalla
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L’Istiu 
2016

El grup de Banyoles La Senyoreta Descalça obrirà l’Istiu 2016

Amb l’arribada de l’estiu, el bon temps i la calor, la Regidoria de Joventut or-
ganitza L’Istiu 16, el cicle d’espectacles a l’aire lliure adreçat a la gent jove del 
municipi que té lloc al pati de l’Índex durant les nits entre setmana durant el 
mes de juliol i que enguany és la seva vint-i-vuitena edició.  
El cartell d’aquest 2016 tindrà, com és habitual, un componet musical força 
accentuat, amb presències destacades com les del grup La Senyoreta Descalça, 
presen-tant el seu nou disc Supersònic, o el riudebitllenc Cesc Freixas, qui actu-
arà en aquest Istiu acompanyat pel també cantautor Jordi Ninus. Hi haurà també 
oportunitat de gaudir amb nous formats, com la fusió de rap i música clàssica, 
l’electro-jazz, i també un espectacle de circ còmic.

Aquestes són les dates i programació 
de l’Istiu 2016:

Dijous 7 de juliol: 
La Senyoreta Descalça 
(Música-funk, reggae i electrònica )

Dimecres 13 de juliol: 
Cia. En Diciembre amb Purpusii 
(Circ còmic i oníric)

Dijous 14 de juliol: 
Cesk Freixas + Jordi Ninus 
(música)

Dimecres 20 de juliol: 
Fatlipz i Adry Bueno & Cordes del Món 
(Rap i música clàssica)

Dijous 21 de juliol: 
Astrio 
(Electro-jazz)

inscripcions al Casal d’Estiu
Del 20 al 29 d’abril s’obre el termini d’inscripcions al Casal 
d’Estiu que un any més organitza la regidoria de Joventut 
i que en aquesta edició 2016 es durà a terme del 27 de 
juny al 22 de juliol. 

Per tal de formalitzar la inscripció, caldrà presentar el full de 
sol·licitud i la documentació complementària a l’Índex, al carrer 
Pompeu Fabra, 34, les tardes de dilluns a divendres de 4 a 8 de 
la tarda. El Casal d’Estiu 2016 s’adreça a infants i joves nascuts 
entre els anys 2002 i 2012. L’horari serà de dilluns a divendres 
de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores. 

Com a serveis complementaris del Casal, s’ofereix menjador i 
acollida durant totes les setmanes d’activitat i també hi ha la 
possibilitat de sol·licitar-los en dies puntuals. Els usuaris nascuts 
entre els anys 2009 i 2012 realitzaran el Casal d’Estiu a l’escola 
La Pau, i la resta a l’Institut Escola Jacint Verdaguer, a l’edifici 
d’educació infantil i primària. Per a més informació pots consultar 
la pàgina web www.santsadurni.cat/casalestiu.

Índex / C. Pompeu Fabra, 34 / Tel. 93 891 33 20
Índex@santsadurni.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 16 a 20h

Per persona: 144 €
Dos germans:122 € / cadascun
Tres germans: 109 € / cadascun

Menjador: 114 € per persona (tots els dies)
Menjador ocasional: 6,80 € per persona/dia
Acollida: 30,50 € per persona (tots els dies)
Acollida ocasional: 2,50 € per persona/dia

Per formalitzar la inscripció, cal portar la següent  
documentació:

1. Full de sol·licitud d’inscripció.
2. Fotocòpia de la targeta sanitària o de la mútua.
3. 1 fotografia mida carnet o fotocòpia en color amb el nom al 
darrere.
4. Fotocòpia de la cartilla de vacunacions actualitzada.
5. Full de fitxa mèdica (model oficial que es pot aconseguir a 
l’Índex o al web www.indexjove.cat, apartat casal d’estiu.
 

INSCRIPCIONS

PREUS CASAL D’ESTIU 2016
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Membre i fundador de la companyia 1 pam i dos dits, Cuéllar 
dirigeix i actua en aquesta road movie de supervivència al costat 
d’un cartell molt destacat, amb noms com Josep Julien, Biel Duran, 
Àngels Bassas o Sandra Monclús, a més d’un altre jove talent dels 
escenaris i que també és de Sant Sadurní, l’Aina Agustí. La pro-
ducció va a càrrec de LA15.23 Produccions.

A més, la música original de la pel.lícula compta amb la col·la-
boració del grup Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien i l’orquestra 
Always Drinking Marxing Band. La pel.lícula es roda a escenaris 

propers com Sant Sadurní o Subirats, però també a Barcelona, 
Madrid i Londres. Des de la direcció es vol agrair especialment el 
suport dels establiments sadurninencs UON Disseny i Retolació, 
Caves Torrallardona i els serveis funeraris Esteve. 

Es tracta de l’òpera prima de Cuéllar i Bordanove, que estan sufra-
gant personalment els costos d’aquesta pel·lícula. Les hores i els 
sacrificis als quals obliga un projecte d’aquestes característiques 
es compensen amb la confiança i suport que han rebut de l’equip 
tècnic i artístic que s’han involucrat en la pel·lícula. 

Beasteam, 
un film 
amb accent 
sadurninenc

el grup Red Stripes 
finalista al concurs 
musical Shout & Play

El grup de rock alternatiu Red Stripes, format pels 
sadurninencs Isaac Martin, els germans Adrià i Joan 
Pascuet, Ivan Heredia i Quim Suazo, va aconseguir 
el segon lloc a la final del concurs musical Shout & 
Play, celebrat a mitjans del passat mes de març i en 
què hi van participar una seixantena de grups. 

La formació s’ha endut com a premi l’enregistrament 
de dues cançons a un estudi professional. A més, Ivan 
Heredia va ser reconegut com a millor guitarrista del 
certamen. Després de superar les fases eliminatòries, 
el grup es va classificar per a la ronda final, que va tenir 
lloc a la sala 2 de Razzmatazz, a Barcelona, davant 800 
espectadors.

Red Stripes està enllestint aquestes setmanes el seu 
primer treball auto-editat, que inclourà quatre cançons en 
anglès i una en castellà i que portarà per títol “Blow your 
mind”. Els temes es podran descarregar gratuïtament al 
web www.redstripes.es, que s’ha estrenat recentment.

Red Stripes va néixer a principis de 2014, quan els ger-
mans Adrià i Joan Pascuet decideixen formar una banda 
de rock. Contacten amb dos amics, el Quim Suazo i l’Ivan 
Heredia, amb qui el Joan Pascuet havia coincidit al grup 
musical de l’institut fent versions musicals. Ben aviat es 
va sumar l’Isaac Martín i progressivament van començar 
a donar forma als primers temes propis i concerts a la 
comarca de l’Alt Penedès.

El jove sadurninenc Francesc Cuéllar, 
acompanyat per Alejandro Bordanove, 
s’ha embarcat en Beasteam, un projecte 
cinematògrafic que està previst s’estreni 
aquest estiu. 

Foto: Fco. Javier Mares
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Aquest projecte es concretarà en l´elaboració d´un Pla estratègic d´Activitat Econòmica que se centrarà en la demarcació geogràfica 
que a partir d´ara es donarà a conèixer com a “Penedès Nord” i que aglutinarà les nou poblacions participants.
 
L´objectiu d´aquest Pla Estratègic és definir les estratègies i accions que s´han de dur a terme per a projectar l´activitat econòmica 
d´aquesta regió i que té un horitzó temporal a llarg termini que es prolongarà fins l´any 2030. Per a elaborar aquest pla d´actuació els 
municipis buscaran la participació i implicació de tots els agents del territori: institucions, ciutadans, comerciants, empreses i el teixit 
associatiu.

Aquesta aposta pretén detectar oportunitats de negoci i activitat econòmica a la demarcació i generar una major relació i interacció en-
tre el sector públic i privat. També es vol potenciar la cooperació i la planificació estratègica del territori, així com reforçar la voluntat de 
mancomunar serveis i afavorir els ponts entre el sector agrari i industrial tan present en el desenvolupament econòmic del Penedès nord.
El Pla Estratègic d´Activitat Econòmica del Penedès Nord compta amb el suport tècnic i l´expertesa de l´ADEPG – Associació d’Empre-
saris Penedès Garraf-, entitat promotora del Consorci de Serveis Empresarials.
 
El seguiment i difusió dels treballs i l´evolució de la redacció d´aquest pla estratègic se centralitzaran al web www.penedesnord.cat, 
que es posarà en marxa properament.  Així mateix, aquest espai servirà com una eina de participació oberta a la ciutadania i a les 
institucions de la demarcació. També s´obrirà una adreça de correu electrònic opina@penedesnord.cat ,des de la qual es podran fer 
aportacions, comentaris i suggeriments en relació amb el procés i els objectius del projecte.

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i l’Ajuntament de Subirats han signat 
un conveni de col·laboració per a la prestació de serveis a persones em-
prenedores i empreses. El Centre de serveis a les empreses Nexes de Sant 
Sadurní prestarà serveis a persones emprenedores i empreses del municipi 
veí i incorporarà aquesta localitat al seu àmbit territorial d’actuació. 
El catàleg de serveis que es posen a disposició de Subirats són la formació 
empresarial, l’assessorament personalitzat a emprenedors, l’allotjament em-
presarial (espai cowork), el lloguer de sales de reunions i el servei de dom-
iciliació empresarial.

La cooperació i la concertació són dos dels pilars en què es recolzen les 
polítiques de suport al teixit empresarial. Amb aquest conveni de col·labo-
ració es posa en marxa una fórmula per optimitzar els recursos de Nexes i 
apropar-los a un major nombre d’usuaris.

Conveni de col·laboració per oferir 
serveis a emprenedors de Subirats

SANT SADURNÍ 
LIDERA UN PLA 
ESTRATÈGIC 
PER A LA PROMOCIÓ 
DEL PENEDÈS NORD

Els municipis de Gelida, Medio-
na, Pla del Penedès, Sant Llorenç 
d’Hortons, Sant Pere de Riudebit-
lles, Sant Quintí de Mediona, Sant 
Sadurní d’Anoia, Torrelavit i Su-
birats han arribat a un acord per 
treballar plegats en l´àmbit de la 
promoció econòmica. 
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Sol·licituds 
per a les 
Beques Parera 
fins al 15 de 
juliol

L’alcaldessa Maria Rosell i la regidora de Cultura, Montse Medall, acompanyades per diversos representants del Patronat Parera, 
van rebre a finals de març les estudiants que han estat becades aquest darrer curs amb una aportació econòmica que els ha 
ajudat a finançar els seus cursos de formació. En aquest curs 2015-16 el Patronat Parera va acceptar les propostes presentades 
per la Mònica Gutiérrez, l’Anna Vendrell, la Therese Chongwain, a més de l’Alba i la Sandra Rodríguez 

Enguany el patronat ha doblat l’aportació fins als 12.000 euros per a totes aquelles persones empadronades a Sant Sadurní que 
vulguin cursar estudis superiors. El termini per a presentar la sol.licitud per al curs 2016-17 finalitzarà el 15 de juliol. 

Per a més informació podeu adreçar-vos al Servei de Cultura, que es troba al carrer Marc Mir, 15, enviant un correu electrònic a 
cultura@santsadurni.cat o bé trucant al 938184224. 
Podeu consultar les bases al web www.santsadurni.cat/cultura.
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properes Cites lúdiques i 
Culturals destacades
Amb l’arribada de la primavera, l’agenda cultural es reactiva amb un 
munt de propostes i activitats. A banda de cites ja tradicionals del cal-
endari en els propers mesos com la diada de Sant Jordi o el cicle Poe-
sia a les Caves, fins l’1 de maig es podrà visitar a la capella de l’Índex 
la 11a edició del Demostra, l’exposició d’art local de Sant Sadurní que 
reuneix un munt de manifestacions artístiques realitzades per profes-
sionals i aficionats del municipi. 

Enguany l’Ajuntament presentarà el 22 d’abril la publicació que ha e-
ditat amb motiu de Sant Jordi i que en aquesta ocasió es tracta d’un 
estudi de Santi Borrell sobre la història del cava. L’acte de presentació 
tindrà lloc a la Fassina de Can Guineu.

La Festa dels Barris s’avança enguany uns dies en relació amb les an-
teriors edicions i se celebrarà del 26 de maig al 2 de juny. T’agradaria 
col.laborar i participar en l’organització dels Barris? Envia un correu a 
festes.santsadurni@gmail.com o posa’t en contacte amb la Comissió 
de Festes, adreçant-te al departament de Cultura de l’Ajuntament de 
Sant Sadurní, al carrer Marc Mir, 15 i també trucant al telèfon 93 818 
42 24. 
 
I una altra de les cites imprescindibles dels propers mesos arribarà 
amb el Festival penedesenc EVA, que del 10 al 12 de juny oferirà un 
cap de setmana ple d’espectacles de tradició oral i narrativa.
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èxit dels Laboratoris de lectura portàtil

La biblioteca municipal Ramon Bosch de Noya organitza la 
2a edició del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres, 
certamen d’obres de narrativa inèdites i escrites en català, 
amb trama o temàtica íntimament relacionada amb el món 
del vi o el cava.
Les obres han de tenir una extensió entre 80 i 100 pàgines. 

El termini de presentació d’originals es tanca el proper 
30 d’abril. Les obres s’han de presentar al Casal d’Entitats,  
al carrer Marc Mir, 15. 
El premi consistirà en l’edició de l’obra guanyadora sota 
el segell de l’Editorial Meteora; l’autor rebrà també 25 
exemplars del llibre editat i un lot de productes locals.

Podeu consultar les bases completes del concurs al web 
municipal a l’adreça www.santsadurni.cat/cellerdelletres.

Precisament a principis d’abril, la biblioteca municipal ha acollit 
l’acte de presentació del llibre guanyador de la primera edició 
d’aquest certamen, “Manto negre”, obra de la barcelonina 
Marta Trillas. El jurat va valorar especialment la qualitat i diversi-
tat temàtica de les propostes presentades l’any passat.

L’estrena de la nova activitat “Lab-
oratori de Lectura portàtil”, inici-
ativa impulsada enguany per la 
biblioteca municipal Ramon Bosch 
de Noya, va comptar amb una 
excel.lent participació. 18 nens i 
nenes i una quinzena d’adults es 
van animar a participar en aquesta 
proposta que convida a descobrir 

els llibres i la lectura des de noves 
vessants. La sessió fomentava la 
reflexió sobre els textos, la lectura 
en família i va culminar amb una 
activitat artística en què els par-
ticipants, grans i petits, van poder 
dibuixar i escriure en el llibre ge-
gant situat a la plaça dels Gotims, 
just a sobre de la biblioteca.

Presentació d’obres al 
Premi de Novel·la curtA 

Les caves tornen a 
abraçar la poesia

Santi Borrell i la regidoria de Cultura, amb el suport de diverss 
bodegues de Sant Sadurní, tornen a sumar forces per portar un 
nou cicle de Poesia a les Caves, un certamen plenament conso-
lidat a la vila i que arribarà a la seva desena edició. 
De nou, els divendres al vespre seran els dies escollits per acostar 
la màgia dels poemes, amb la veu dels seus autors, als sugger-
ents espais de les caves sadurninenques. L’estrena de Poesia a 
les Caves es farà el 29 d’abril a les caves Pere Ventura i es clourà 
el 20 de maig a caves Recaredo. Totes les sessions començaran a 
2/4 d’11 de la nit. Com en anteriors ocasions, els assistents po-
dran gaudir en algunes de les cites amb una visita a les instal·la-
cions de les caves.

Aquest és el programa previst del cicle Poesia a les Caves d’aquest 
2016:

29 d’Abril - Caves Pere Ventura
JOAN ADROVER, ANNA GUAL, JAUME C. PONS ALORDA
 

6 de Maig - Caves Juvé i Camps
ESTEVE PLANTADA, CARLES MORELL, PAU VADELL
 

13 de Maig - Caves Giró i Giró
AINA TORRES, RICARD GARCIA, 
JOSEP M. SALA-VALLDAURA
 

20 de Maig - Caves Recaredo
LLUÍS RODÀ, MARIA ANTÒNIA MASSANET, CARLES SANUY
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Des de l’1 de gener d’enguany l’empresa pública SUMAR gestiona 
la residència de la Casa dels Avis de Sant Sadurní d’Anoia. SUMAR 
és una empresa totalment pública, participada per go-
verns locals de Catalunya, que va néixer amb la voluntat d’acom-
panyar als ajuntaments en el repte d’oferir més i millors serveis 
socials.

En aquestes primeres setmanes hem treballat per conèixer amb 
detall el dia a dia de la residència de gent gran, parlant amb els 
usuaris, les famílies i els treballadors. Un dia a dia que ha de 
respondre en primer lloc a l’atenció que requereixen les persones 
ateses a la Casa dels Avis. Una atenció no només assis-
tencial, basada en les necessitats bàsiques, sinó especialment 
dedicada a la dignificació del seu envelliment. Aquest és el prin-
cipal repte que tenim entre tots i en el que hi dedicarem tots els 
esforços. 

I què vol dir dignificar l’envelliment? Doncs donar la màxima au-
tonomia als usuaris; vol dir respectar al màxim la seva capacitat de 
decisió; vol dir que la Casa dels Avis s’adapti a cadascun dels res-
idents i no a l’inrevés; i vol dir girar l’organització posant al centre 
de totes les decisions els usuaris d’aquest servei.

Aquest objectiu a mig termini no ens ha de fer oblidar l’atenció 
actual de la residència. Així, en els primers dies hem mantingut 
espais de diàleg i decisió amb els usuaris, les famílies i els tre-
balladors. 

D’aquestes reunions han sorgit noves demandes i possibles mil-
lores, que poc a poc hem anat introduint:

1. Hem potenciat la realització d’activitats dinàmiques per a tots 
els residents, per incrementar l’estimulació cognitiva i física.

2. A partir de l’abril incorporarem servei d’infermeria als caps de 
setmana, per donar millor servei als residents i més informació a 
les famílies.

3. Hem començat a realitzar millores sobre les instal·lacions de la 
Casa dels Avis, com la instal·lació de cortines separadores a les 
habitacions o revisar tots els llits i cadires.

4. Hem iniciat canals de comunicació estables i freqüents entre la 
residència i els familiars.

5. Estem treballant amb els professionals de la residència per 
acompanyar-los en aquest nou repte de millorar l’atenció a les 
persones grans.

En les properes setmanes introduirem més canvis que donin res-
posta sempre al mateix objectiu: que les persones grans de Sant 
Sadurní d’Anoia tinguin una casa amb una atenció el màxim de 
professional, orientada a la seves necessitats i preferències, i que 
els dignifiqui com a persones. 
No és un repte només de SUMAR, sinó de tots plegats.

Estanis Vayreda i Puigvert
Director General 

Un repte 
de tots a 
la Casa 
dels Avis

Obres de millora a la passera de la Casa dels Avis

Aquestes darreres setmanes s’ha dut a terme una actuació de millora a la passera de la Casa dels Avis. 
Aquesta instal.lació, que es va construir al 2003 per tal de connectar aquest equipament amb l’antic Hospital Fundació 
Ferrer, que es va convertir en residència assistida i centre de dia per a la Gent Gran.

L’obra ha consistit principalment en la substitució d’alguns materials d’aquesta passera malmesos per les humitats i la 
meteorologia, fent-hi una nova impermeabilització de la coberta. També s’hi han instal.lat nous elements que eviten la 
caiguda directa de l’aigua de pluja en el revestiment de la façana i que desacceleraran el procés d’envelliment d’alguns 
dels materials.
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A ningú se li escapa que Sant Sadurní és, a dia d’avui, un poble 
amb una manca de dinamització i desenvolupament econòmic 
molt important. I és per això que des del Partit Popular reclamem 
un Ajuntament que treballi per fer de Sant Sadurní un poble viu.

De vegades veiem iniciatives privades que tiren endavant per 
elles soles. Ho hem vist aquest mes de març amb el Festival De-
canta, de música, vins i caves d’autor. Ha estat una tercera edició 
molt exitosa que ens ha demostrat una altra vegada que quan 
s’organitzen esdeveniments, els sadurninencs i sadurninenques 
responen amb escreix. 

Però en volem més. Perquè volem un poble on l’enoturisme sigui 
un dels pilars del desenvolupament econòmic i turístic de la vila. 
I per això necessitem que l’Ajuntament sigui proactiu, que no 
doni l’esquena a les iniciatives privades que sorgeixin i que doni 
suport a tothom qui vulgui apostar per Sant Sadurní.

Per exemple, què ha passat amb el Centre d’Interpretació del 
Cava? Una iniciativa que podria convertir-se en l’eix vertebrador 
del desenvolupament econòmic de Sant Sadurní i que l’Ajunta-
ment de CiU i ERC ha deixat de banda, com moltes d’altres. 

O què passa amb l’estació de Renfe? Ens hem preguntat quina 
rebuda donem als visitants que arriben en tren? Aquests dies 
hem inaugurat les noves senyalitzacions als carrers, una bona 
notícia, però arriben tard. Tard i sense un projecte de desenvolu-
pament turístic al darrera. 

Trobem a faltar un full de ruta per Sant Sadurní. Un projecte que 
defineixi cap on va la nostra Vila, un projecte que, ara per ara, 
l’Ajuntament no té. 
 
Des del Partit Popular apostem per un poble viu i dinàmic que 
estengui la mà a totes les iniciatives que vulguin millorar la nostra 
vila. Perquè volem que tothom pugui sentir-se orgullós de Sant 
Sadurní. 

volem un sant sadurní viu EL POBLE QUE VOLEM
Sant Sadurní no està malament. Sembla que tenim de tot i que tot 
funciona força bé, però només és necessari passejar pel poble i 
gratar la superfície per adonar-se que només és un miratge. 

Es dóna més importància al Què que a Com es fan les coses. Hi 
ha moltes coses que no funcionen bé, massa coses mal acabades 
o sense enllestir. I com més t’allunyes del centre de la vila, més 
evident es fa.

Des d’ICV-EUiA pensem que un Sant Sadurní millor és possible. 
Més equitatiu, més participatiu, més sostenible, més net i amb in-
stal·lacions i espais municipals acabats i ben acabats. Però sabem 
que per a aconseguir-ho és necessària la col·laboració de tots i 
totes, és necessari que totes i tots participem del mateix projecte 
comú. 

Però la participació és una habilitat que, com totes, millora amb la 
pràctica i es deteriora i desapareix si no s’utilitza. I a Sant Sadurní 
no es practica.

Nosaltres volem que la participació sigui obligació i realitat. On els 
veïns i veïnes tinguin mecanismes per poder expressar les seves 
idees, inquietuds, interessos i preferències a l’hora de construir el 
poble que volem. I que des del govern se’ls escolti i es tingui en 
compte la seva opinió. 

No pot ser que el govern de torn construeixi la nostra vila a la seva 
mida en funció de les seves preferències i gustos. Sense pregun-
tar i, ni tan sols, sense escoltar opinions, queixes o signatures. El 
poble és de la gent i és la gent del poble qui ha de triar com ho 
volem. I esperem que amb el nou ROM això sigui possible.

També volem un Sant Sadurní més just i equitatiu. Per això hem 
presentat una moció per implantar un model de tributació i ta-
rifació de preus públics més progressiu: la tarifació social. Que 
tingui en compte el nivell de renda i les característiques singulars i 
específiques de cada model familiar. Perquè tothom pugui accedir 
dignament als serveis municipals.

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@carlesjimenezm 

ppsantsadurni@gmail.com santsadurni@iniciativa.cat

@ICVsantsadurni

facebook.com/icvsantsadurni
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El Grup Municipal Socialista (GMS) hem denunciat de forma rei-
terada la manca de planificació de l’equip de govern, format per 
CIU i ERC. Aquesta manca de full de ruta deriva en una presa de 
decisions precipitada, sense una anàlisi contrastada de les neces-
sitats de la vila.

Aquesta pèssima forma de treballar de CIU i ERC ja l’hem compro-
vada en l’eliminació dels Patronats, en l’externalització encoberta 
de la Casa dels Avis, els Pressupostos Municipals, fins i tot en la 
voluntat de l’alcaldessa Maria Rosell d’encobrir-se il·legalment un 
sou de 26.000 euros en assistències!. Ara ho tornem a certificar 
en la construcció de la segona fase del Centre Cultural. A cor-
re-cuita, CIU i ERC van convocar una reunió on ens van entregar 
una informació poc clara sobre una inversió de 2.270.000 euros. 
Seguidament van convocar un ple extraordinari i, poques hores 
abans del mateix, encara rebíem modificacions. Un despropòsit 
en el que creiem serà la principal inversió de CIU i ERC per aquest 
mandat.  Malgrat que hem sol·licitat de forma reiterada un pla 
d’inversions, consensuat per tots els grups municipals - qüestió 
que CIU i ERC han rebutjat-, els socialistes hem donat suport 
a aquesta inversió, que vam iniciar en l’anterior mandat, perquè 
creiem en aquest equipament i perquè els sadurninencs no poden 
sortir perjudicats de la pèssima gestió d’aquest govern.  

En aquesta inversió cal destacar l’evident incoherència de CIU i de 
la mateixa alcaldessa Maria Rosell, ja que quan estaven a l’oposi-
ció van criticar durament aquest projecte i van reclamar la realit-
zació d’una consulta popular. Al 2011 ja vam explicar que no es 
podia realitzar aquesta consulta perquè es perdria la subvenció de 
770.000 euros de la Generalitat, condicionada a la construcció 
de la biblioteca. Tot i així, CIU va incloure la promesa de realitzar 
la consulta popular abans d’un any en el seu programa electoral 
del 2015. La mateixa alcaldessa Maria Rosell es va comprometre 
a fer la consulta en el debat de constitució de l’Ajuntament i en 
el ple municipal de setembre de 2015, en resposta a la pregunta 
formulada pel Grup Municipal Socialista. Finalment, no hi haurà 
consulta! CIU i l’Alcaldessa Maria Rosell han votat a favor de la 
construcció de la segona fase del Centre Cultural, demostrant no-
vament que no compleixen el que prometen i que, en funció de 
la cadira que ocupen, diuen una cosa o altra. I això és el que tant 
de mal fa a la política!. El GMS ens mantenim ferms en els nostres 
compromisos, estiguem al govern o a l’oposició.

www.susannamerida.cat

cal un pla d’equipaments municipals

Des de la CUP considerem que cal impulsar a Sant Sadurní un 
pla d’equipaments que posi sobre la taula les mancances i les 
necessitats que tenim com a poble, més enllà de les necessitats 
immediates o dels projectes de cada equip de govern en concret. 

Un pla d’equipaments redactat de manera participativa entre els 
ciutadans i les entitats de Sant Sadurní que posi fi a la improvisa-
ció dels diferents governs de torn.

Fa uns mesos ens assabentàvem per la premsa que l’equip de 
govern impulsarà un espai polivalent al costat del col·legi Jacint 
Verdaguer. Ni la CUP ni la resta de grups de la oposició en sabíem 
res i, a hores d’ara, encara no se’ns han explicat els detalls del 
projecte. 

Fa poques setmanes hem hagut de tractar en ple extraordinari 
la subvenció per la nova biblioteca que es farà a la plaça Nova. 
En aquest cas, la CUP, malgrat els matisos que vam exposar al 
ple, vam decidir no votar-hi en contra perquè ens sembla que 
aquest nou equipament donarà sortida a una necessitat concreta 
- l’actual biblioteca s’ha quedat evidentment petita - i enteníem 
que Sant Sadurní no podia deixar perdre la important subvenció 
vinculada al projecte. 

Són només alguns exemples de perquè la CUP entenem que a 
Sant Sadurní hi ha una clara manca de planificació pel que fa als 
nostres equipaments municipals. És conegut per tothom que al 
nostre poble hi manquen equipaments bàsics; la realitat és que 
avui els sadurninencs i sadurninenques no podem gaudir, per 
exemple, d’un auditori municipal o no s’ha plantejat mai la neces-
sitat d’un centre cívic al centre del poble. 

D’altra banda, també és una evidència que alguns dels espais de 
què disposa l’ajuntament estan clarament infrautilitzats o directa-
ment abandonats, com el cas de Can Ferrer del Mas, el “Castell 
dels Moros” que després de ser rehabilitat fa uns anys, ara torna 
a estar en un estat de degradació considerable. 

EL CENTRE CULTURAL O LA MANCA DE COHERÈNCIA 
DE CIU I L’ALCALDESSA

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@cupstsadurni

@SusannaMeridameridals@santsadurni.cat
cupstsadurni@gmail.com
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facebook.com/susanna.merida
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erc@santsadurni.cat

ERCSantSadurni www.mariarosell.cat@CDC_santsadurni

santsadurnidanoia@cdc.cat

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya sempre hem cregut 
que un dels puntals per a la construcció del nostre país és 
la cultura i l’educació. Sempre hem lluitat per la cultura i per 
l’educació des de totes les institucions: Generalitat, diputacions, 
consells comarcals i ajuntaments. Sant Sadurní n’és un exemple.
 
A finals del 2004, promogut per ERC, endegàvem un projecte 
que engloba aquests dos puntals, el Centre Cultural de la plaça 
Nova, un projecte dissenyat per encabir una biblioteca més gran 
i adequada a les nostres necessitats de futur, a més de l’Arxiu 
municipal – a l’actualitat repartit en diversos edificis municipals 
i de lloguer, fet que provoca la dispersió de documents - i sales 
polivalents i d’estudi, una de les demandes de la gent jove.
 
Ara, després de 12 anys, aquest projecte pot ser una realitat. 
El camí no ha estat fàcil, hem lluitat per aconseguir subvencions 
i ho hem fet: 770.000 euros de la Generalitat -que van estar 
a punt de perdre’s- i 450.000 euros de la Diputació, i encara 
estem buscant-ne més. La resta del finançament és probable 
que la fem amb fons propis, sense endeutament.
 
En aquest camí, d’altres partits s’han sumat al projecte, als 
quals agraïm el suport  i les aportacions fetes. Entre tots acon-
seguirem el nostre propòsit: construir un nou país que, com 
abans hem dit, sense cultura, sense educació, no pot ser mai 
possible.
 
I tampoc no seria possible sense un sentit clar de la solidaritat.  
No voldríem acabar sense fer esment a la dramàtica situació 
dels refugiats que truquen a les nostres portes. És clar que no 
tenim la solució a problemes tan complexos. Però sí que podem 
fer dues coses: denunciar aquest sistema profundament injust 
i fer feina, encara que sigui de formigueta, per canviar-lo. Val a 
dir, en aquest sentit, que, ara que molts ajuntaments es vanten, 
i està molt bé, de ser solidaris -, Sant Sadurní dedica l’1% del 
pressupost municipal a Cooperació des de fa anys, i és un dels 
municipis que més aportació fa per habitant -més, per exemple, 
que Barcelona-. Un granet de sorra insuficient però indispen-
sable.

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/CDCsantsadurni
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Cultura i solidaritat la il·lusió d’impulsar la plaça nova
En el ple del 8 de març vam donar suport a una modificació de 
crèdit del pressupost municipal que va servir per confirmar una 
subvenció de la Generalitat per valor de 770.000 euros per aca-
bar les obres de reforma de la plaça Nova abans de l’1 de gener 
del 2017. 

Aquest era un tràmit imprescindible per assegurar aquests diners, 
doncs havíem vist que hi havia un risc de perdre la subvenció per-
què el projecte no s’havia executat en el terminis previstos quan 
es va endegar, l’any 2011. Tot i que hauríem preferit obrir a con-
sulta la prioritat d’aquest equipament, per responsabilitat política 
no podíem perdre aquesta subvenció amb l’obra tan avançada 
i després d’haver-hi fet una forta inversió municipal. Calia que 
aquest projecte pel poble seguís endavant.

Per això, l’alcaldessa Maria Rosell va fer les gestions oportunes 
des del Parlament i amb altres administracions per ampliar el 
període de validesa del projecte per rebre aquest suport econò-
mic. Precisament, la visita de la consellera de Governació, Admi-
nistracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, a Sant Sadurní 
fa unes setmanes va ajudar a desencallar aquest assumpte i man-
tenir aquesta ajuda.

Tenim clar que a la plaça Nova hi volem un equipament obert a 
la ciutadania, que sigui útil per a tot el poble i que doni vida a un 
edifici que fa molts anys que està tancat. Ens il·lusiona molt pensar 
que en uns mesos haurem acabat les obres i podrem reactivar la 
plaça com un pulmó nou per al nostre municipi. 

El projecte s’ha debatut durant molts anys i el projecte que es va 
presentar contemplava fer-hi una biblioteca i l’arxiu municipal. Per 
tant, això tirarà endavant així però revisarem la manera de con-
sultar a tothom els usos que es puguin donar als espais que no 
ocupin aquests serveis.
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Aquests són alguns senzills consells i recomana-
cions que et permetran ajustar el consum domèstic 
de d’aigua, millorar l’eficiència i optimitzar l’ús 
d’aquest recurs necessari i pel que hem de vetllar. 

La manca continuada de pluges en episodis de 
sequera provoca la reducció de les 
reserves d’aigua als embassaments i aqüífers i, 
per aquesta raó, en aquests casos, és encara més 
important utilitzar l’aigua d’una manera racional.

Cuina
Amb un aerador reduiràs el cabal de les aixetes, el 
trobaràs a qualsevol ferreteria. Utilitza capçals de 
baix consum a l’aixeta de la cuina i de la dutxa. Pots 
arribar a estalviar 70 euros/any. Com més aigua util-
itzis per cuinar, més temps caldrà per escalfar-la i 
més energía gastaràs. Si utilitzes bullidors d’aigua 
elèctrics o cafeteres elèctriques, connecta-les a una 
base amb interruptor i apaga’l quan no l’utilitzis, la 
majoria d’aparells segueixenconsumint tot i estar 
apagats. Utilitza descalcificadors i neteja regular-
ment els filtres del rentaplats, allargaràs el temps 
de vida útil de l’aparell i estalviaràs aigua i energia. 
Recorda que cal omplir de sal i d’abrillantador periò-
dicament el renta-vaixelles. Utilitza un desembussa-
dor tradicional (ventosa de cautxú amb mànec) en 
lloc de productes químics i evita l’ús de detergents 
sense fosfats o blanquejants.

Safareig 
Utilitza descalcificadors i neteja regularment els 
filtres de la rentadora, allargaràs el temps de vida 
útil de l’aparell i estalviaràs aigua i energia. Si has 
de canviar de rentadora o de rentavaixelles, com-
pra l’aparell que tingui menys consum i que s’adapti 
més a les teves necessitats. Pots consultar els elec-
trodomèstics més eficients del mercat a l’app per 
a telèfons intel·ligents ecoGator. Regula la temper-
atura de la caldera entre 30-35 ºC, la pots posar al 
màxim quan et faci falta i abaixar-la si trobes l’aigua 
massa calenta; sobretot no la barregis amb l’aigua 
freda, estaràs malgastant energia.

Lavabo 
Afaita’t amb maquineta elèctrica, consumiràs menys 
energia que amb la maquineta manual i no contami-
naràs l’aigua. Situa una galleda buida al costat de la 
dutxa per recollir l’aigua que encara no s’ha escalfat, 
i aprofita-la per a la cisterna de l’inodor o per fregar 
el terra.

Menjador
Utilitza l’aigua de la pluja per regar les plantes. 
Reaprofita l’aigua per netejar i rentar. Fes servir pin-
tures, vernissos i dissolvents ecològics solubles en 
aigua. Recull-ne les restes i porta-les a la deixa-
lleria més propera.

             Diputació de Barcelona

1. La factura de l’aigua té molt 
en compte el terme de consum. 
Fes-ne un ús racional i no gastis 
més aigua que la necessària.

2. Consulta al web 
aca-web.gencat.cat/aca 
si pots ser beneficiari d’alguna 
de les ajudes de l’Agència Cat-
alana de l’Aigua o de l’entitat re-
sponsable de l’aigua del teu mu-
nicipi. Les ajudes van dirigides a 
famílies nombroses, persones a 
l’atur, famílies amb persones amb 
diversitat funcional, pensionistes i 
famílies amb ingressos limitats.

3. Quan rentis la roba, carrega 
totalment la rentadora i posa pro-
grames d’aigua freda (floquet de 
neu o eco). Mai no utilitzis els pro-
grames curts de la rentadora, són 
els que més energia consumeixen.

4. Tanca les aixetes quan no 
facis servir l’aigua mentre t’ensab-
ones, et rentes les dents, t’afait-
es o fregues els plats. Dutxa’t en 
lloc de banyar-te. Amb un rellotge 
pots controlar no passar més de 5 
minuts a la dutxa i estalviar aigua.

5. Si una aixeta o cisterna perd 
aigua, avisa un tècnic. Si canvies 
les aixetes per unes de monoco-
mandament controlaràs el consum 
de l’aigua calenta. Fes un manteni-
ment preventiu de les instal·lacions 
i les aixetes.

Com 
estalviar 
aigua a la 
llar

10 accions per reduir el consum 
i la factura de l’aigua

6. Rentar a mà amb aigua 
calenta pot resultar fins a un 60% 
més car que fer-ho amb el renta-
plats. Si ho fas a mà, utilitza una 
pica per ensabonar i una altra per 
esbandir. Mentre rentis, no t’oblidis 
de tancar l’aixeta i de posar el tap.

7. Estira la cadena del vàter 
només quan sigui necessari.  
El vàter no és una paperera.

8. Renta el cotxe al túnel de 
rentat o amb una esponja i una 
galleda, en comptes de fer-ho amb 
una mànega. Estalviaràs fins a 350 
litres d’aigua en cada rentada.

9. Les cisternes de doble de-
scàrrega permeten buidar només 
parcialment la capacitat de la cis-
terna. Si no tens aquest mecan-
isme posa una ampolla d’aigua 
plena dins de la cisterna del lavabo 
per no llençar tanta aigua.

10. Els sistemes d’acumulació 
d’aigua calenta són més eficients 
que els sistemes de producció 
instantània i sense acumulació. 
Revisa i aïlla bé si cal els dipòsits 
acumuladors d’aigua calenta i 
canonades. 


