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NOU PLA LOCAL DE JOVENTUT
DE SANT SADURNÍ

fomentant Polítiques
locals d’habitatge

Des de la regidoria de Joventut i desprès d’un any de feina
intensa hem finalitzat el nou Pla Local de Joventut (PLJ) de Sant
Sadurní 2017-2020.

L’habitatge és una de les preocupacions més importants de la
nostra ciutadania en el moment actual. L’augment dels preus
dels habitatges, molt per damunt dels salaris, obliga les famílies
a l’endeutament. I l’oferta d’habitatges de lloguer és insuficient
per cobrir les necessitats creixents de demanda a la nostra vila.
Des de gener de 2015 i fins l’actualitat, s’ha implantat un punt
d’informació local d’habitatge, el PILH que, entre d’altres, ha
atès i ha donat assessorament i suport a la ciutadania empadronada a la vila en coordinació amb el Serveis Socials.

El PLJ és una eina de planificació estratègica de les polítiques de
joventut del municipi, amb la voluntat d’oferir recursos, eines,
instruments als i les joves de Sant Sadurní per tal que siguin
responsables i protagonistes del seu projecte de vida personal,
potenciant les seves capacitats i fomentant la participació vinculada a l’apoderament individual i col·lectiu.
Aquest pla ha estat treballat amb un procés participatiu en què
hi han intervingut els i les joves de Sant Sadurní, els i les professionals que treballen amb joves i els regidors i regidores de
la comissió de Joventut del nostre ajuntament, als quals vull
agrair la bona feina feta i posar en valor l’esforç que s’ha fet en
el treball transversal.
M’agradaria destacar del PLJ els tres eixos estratègics d’actuació en relació a la realitat juvenil del municipi: Indexjove, Tu
tries i Passa a l’acció.
Aquests tres eixos corresponen a les àrees temàtiques on se
situa el nucli de les necessitats actuals dels i les joves de Sant
Sadurní.
També m’agradaria dir que gràcies a l’elaboració del nou PLJ
i per impulsar i dinamitzar la creació d’espais de participació
juvenil quedarà creada la Comissió de seguiment del PLJ, formada per joves entre 12 i 35 any. Des d’aquesta faran seguiment i avaluació de les polítiques de joventut. Una manera més
d’apoderament i donar veu als i les joves.
El PLJ s’ha aprovat al darrer ple municipal, agraïm el treball i
aportacions de tots els grups municipals que formem part del
nostre Ajuntament. A partir d’aquest moment tots prenem el
compromís de desenvolupar-lo i que els joves siguin corresponsables de les politiques del joventut del municipi.

Montse Medall
REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA
I COOPERACIÓ

Durant l’any 2016 s’han atès 1.251 sol·licituds entre visites,
consultes i atencions personalitzades per respondre a la demanda d’habitatge, per tramitar els ajuts d’especial urgència,
les subvencions per al pagament del lloguer, les renovacions
dels ajuts de lloguer, els tràmits amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya dels ajuts implícits al lloguer social, l’atenció i inscripció dels habitatges de protecció oficial, sol·licituds de borsa de
lloguer i les atencions que des del servei d’Atenció Ciutadana
s’han dut a terme per al Servei d’Intermediació Hipotecària de
Catalunya. Es va formalitzar un conveni amb la Diputació a l’octubre de 2016, creant-se el SIDH (Servei d’Intermediació Hipotecària) per atendre la demanda ciutadana creixent d’informació
i assessorament motivada per les dificultats de pagament de
les seves quotes hipotecàries i/o lloguers. A l’agost la Diputació ens va lliurar l’estudi tècnic sobre la “Detecció d’habitatges
amb indicis de desocupació” que ens ha de servir per aflorar
habitatge en el parc de lloguer i disposar de lloguers adequats
al perfil de l’usuari.
Amb l’adhesió de la Xarxa de Serveis Locals i Habitatge i el conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
la nostra vila disposarà d’una oficina pròpia amb les funcions
d’informació i atenció ciutadana en totes les matèries relacionades amb l’habitatge. S’ocuparà del registre d’entrada de les
sol.licituds relatives als programes d’ajuts que gestiona l’Agència de l’Habitatge així com de la documentació i el trasllat dels
documents a l’Agència i de l’assessorament i l’atenció ciutadana. També s’impulsarà la borsa de mediació per al lloguer entre
propietaris que volen posar el seu pis a lloguer i d’usuaris que,
pels seus ingressos, no poden accedir lliurement a un pis de
lloguer del mercat. L’oficina local assistirà com a mediador durant tota la durada del contracte de lloguer, fent suport i seguiment de les incidències, amb gratuïtat en l’assessorament i la
redacció i formalització del contracte de lloguer. Des d’aquí vull
agrair la col.laboració de la Diputació de Barcelona, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a l’alcaldessa pel seu acompanyament en tot el procés d’implantació i a tot el personal dels
Serveis Socials i d’Habitatge de l’Ajuntament.

Xavier Rojo
REGIDOR D’HABITATGE,
GOVERNACIÓ I TRANSPARÈNCIA

COMMEMORACIÓ JJOO 1992
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El passat 19 de juny Sant Sadurní va commemorar el 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona, coincidint amb l’arribada del
foc olímpic a la vila. Entitats, representants institucionals, membres de l’organització i voluntaris que hi van participar es van
reunir a la plaça de l’Ajuntament per celebrar un quart de segle
d’un esdeveniment històric. Sant Sadurní d’Anoia va esdevenir el
1992 un dels escenaris protagonistes dels Jocs, convertint-se en
doble subseu olímpica, acollint una de les fases preliminars de la
competició d’hoquei sobre patins, modalitat d’exhibició a Barcelona 92, a més de la prova de ciclisme en ruta. El 17 d’octubre
de 1986, amb l’anunci de l’elecció de Barcelona com a seu dels
Jocs Olímpics del 92, s’obria una oportunitat no només per a la
capital catalana si no per a moltes altres localitats i ciutats que
podrien sumar-se a aquesta gran festa de l’esport.

25 ANYs DEL
SOMNI OLÍMPIC

Hoquei patins
Una comissió “Hoquei 92 a Sant Sadurní d’Anoia” formada per
representants polítics, entitats, tècnics i de l’àmbit de la comunicació, entre d’altres, van elaborar una candidatura per tal de posicionar Sant Sadurní com a una de les seus que poguessin albergar la competició de l’hoquei patins. Els vincles de Joan Antoni
Samaranch amb Sant Sadurní, la tradició d’hoquei i, en especial,
l’impuls i prestigi que van brindar els èxits del Noia a finals de la
dècada dels 80 van resultar un excel·lent trampolí. El Noia s’havia
proclamat al 1988 campió de lliga per primera vegada a la seva
història i campió de la Recopa, i al 1989 aixecava el màxim títol
continental, la Copa d’Europa. El 5 de gener de 1988, amb l’arribada dels Reis d’Orient, Sant Sadurní rebria un gran regal amb
l’anunci, des del balcó de l’Ajuntament, que Sant Sadurní havia
estat escollida pel comitè organitzador com a subseu olímpica.
El pavelló de l’Ateneu acolliria del 26 al 30 de juliol una de les
fases preliminars de la competició juntament amb Vic, mentre
Reus i Barcelona prendrien el relleu en la segona fase i les finals
de la competició. Al maig de 1989 es constituïa l’Àrea 92, una
estructura municipal encapçalada per Manuel Sanz, Joan López i
Rosa Balcells, des de la qual s’aglutinaria i coordinarien totes les
tasques de l’organització dels Jocs, pel que fa a àmbits com les
obres, serveis, imatge, relacions institucionals i la promoció de
Sant Sadurní, entre d’altres.
El 29 de novembre de 1990, Sant Sadurní rebia la bandera del
COOB de mans de l’alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, en
una festa celebrada a l’Ateneu que va comptar amb la participació de centenars d’esportistes. Es va fer una desfilada i exhibicions de patinatge artístic i gimnàstica.
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Ciclisme en ruta
Sant Sadurní obtindria el maig de 1991
un segon regal del Comitè Olímpic, que
l’escollia també com a subseu de ciclisme
en ruta. El circuit previst en primera opció, a Collserola, havia generat moltes
reticències per part dels responsables de
la cobertura televisiva i es va optar per
canviar d’ubicació i cercar un nou circuit
amb millors condicions per a la realització
de la senyal de televisió que s’enviaria a
tot el món. Sant Sadurní ja disposava de
la infraestructura olímpica pel fet de ser
subseu i la organització va decidir-se ràpidament per atorgar-li aquesta condició
de doble subseu olímpica. El setembre de
1991 es va celebrar un test de ciclisme
en ruta que va comptar amb la participació d’esportistes d’una vintena de
països. Sant Sadurní va superar la prova
amb nota, gràcies a una vila, voluntaris i
entitats com les penyes ciclistes Sant Sadurní i Comarcamics bolcades completament amb el somni olímpic.

Seguretat i amenaça terrorista
La seguretat va ser un dels assumptes
prioritaris en l’organització dels Jocs.
Sant Sadurní es va veure esquitxada per
la campanya policial batejada com Operación Garzon en què es van detenir
diverses desenes de persones vinculades amb el moviment independentista
català, i alguns d’ells van ser detinguts i
torturats per falses acusacions de pertinença a organització armada.
La vila va ser malauradament també protagonista en aquest afer, ja que un infiltrat policial al grup Terra Lliure va participar, al març del 92, en la col.locació
d’un artefacte explosiu a l’estació de tren
de Sant Sadurní. Artificiers de la Guàrdia
Civil van desactivar l’artefacte que hi havia en una bombona de butà amb quatre
quilos de cloratita. Poques setmanes més
tard també es va haver de desallotjar el
pavelló de l’Ateneu durant un partit d’hoquei per un fals avís de bomba.

COMMEMORACIÓ JJOO 1992

El sadurninenc Santi Carda, integrant de
la selecció olímpica d’hoquei, va ser l’encarregat de portar el darrer relleu de la
torxa olímpica fins al pebeter de la plaça
de l’Ajuntament el 19 de juny de 1992.
Per la seva banda, un altre nom propi de
la història de l’hoquei patins, Enric Roca,
seria el primer relleu per continuar el
camí fins a Barcelona. Des del 26 de juliol Sant Sadurní va viure uns dies màgics,
amb la celebració dels Jocs Olímpics. Angola, Austràlia, Holanda, Alemanya, Brasil
i Espanya van prendre part en la fase preliminar disputada al pavelló de l’Ateneu.
Per la seva banda, gairebé un centenar de
ciclistes de 30 països van participar en la
prova de ciclisme en ruta .
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Accelerada transformació urbanística
L’elecció de Sant Sadurní com a subseu olímpica va empentar el municipi a
acometre un ambiciós programa de transformació urbanística per tal de poder
condicionar i arranjar diversos espais i zones de la vila. L’Ajuntament va concentrar un pla d’inversions en molt poc temps que, de no ser pels Jocs Olímpics,
s’hagués dilatat molt més anys. Es van dur a terme importants i necessàries actuacions, com la urbanització de l’entorn del pavelló de l’Ateneu, amb el suport
del COOB i quotes veïnals; la variant d’accés a Sant Sadurní per la carretera de
Barcelona, que va finançar la Diputació de Barcelona; l’estabilització del talús
del passeig del Parc del Lavernó; la urbanització dels carrers Fullerachs, Sant
Gabriel, Sant Pere o Narcís Viader; la primera fase de l’ampliació de la Zona Esportiva; o l’arranjament de les voreres de la carretera Sant Quintí, entre d’altres,
que van permetre donar un important salt endavant. També es va remodelar la
plaça Manuel Raventós, amb el patrocini de Codorniu.
El pavelló de l’Ateneu, construït el 1981, va rebre una important injecció per
millorar les seves instal.lacions. Es va instal·lar aïllament tèrmic i acústic sota
la coberta; es van remodelar les cabines de retransmissions i megafonia; la
renovació dels vestidors; es van habilitar seients darrera les porteries; una nova
rampa d’accés als vestidors i es van renovar els vidres, també amb el suport del
COOB. En total la inversió i despeses dels Jocs a Sant Sadurní es va situar en
uns 600 milions de pessetes, dels quals un 45% van anar a càrrec de l’Ajuntament i la resta es va cobrir amb les aportacions del COOB, la Diputació, les
quotes urbanístiques i Codorniu. Els Jocs Olímpics van anar acompanyats d’altres iniciatives a la vila, com la celebració d’un programa d’Olimpíada Cultural,
amb activitats musicals i exposicions; així com d’altres competicions esportives,
com el Campionat d’Espanya Júnior d’hoquei, el Gran Premi Internacional de
Ciclisme i una Mitja Marató o la Festa del Pedal.
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LA BIBLIOTECA, DE TRASLLAT
CENTRE CULTURAL
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El passat 15 de maig la biblioteca municipal Ramon Bosch de Noya va tancar
portes a les instal·lacions del carrer Sant
Pere que ha ocupat durant 18 anys per
iniciar el trasllat al Centre Cultural, el remodelat edifici de les antigues escoles de
la Plaça Nova.
A mitjans de juny es va habilitar la zona
infantil de la biblioteca com a sala d’estudi i també es va reforçar les sales de l’Índex i els despatxos del Casal d’Entitats,
per tal de minimitzar els efectes d’aquest
trasllat especialment en els joves i estudiants, coincidint amb l’època d’exàmens i
de final de curs.
Durant totes aquestes setmanes el personal de la Biblioteca està duent a terme
una tasca d’ordenació de tots els documents, mitjançant un nou sistema d’enxipament per adaptar-se al nou programari

informàtic de gestió de préstecs. Aquest
serà una de les principals novetats del
servei, que comptarà amb un sistema
molt més àgil i eficient per al seguiment i
control dels préstecs.
Durant l’estiu s’anirà posant a punt la
nova biblioteca per tal de poder obrir al
públic amb tots els serveis al setembre,
amb l’inici dels cursos acadèmics. També
un servei de fusteria està adequant
aquestes setmanes part del mobiliari,
que s’adaptarà al nou espai, tot i que en
bona part es renovarà.
Més gran i amb més serveis
La nova biblioteca comptarà amb una àmplia zona de lectura, consulta i treball, a
més d’una espaiosa sala infantil, de diaris
i revistes. Disposarà d’una sala polivalent
per a presentacions i conferències amb

capacitat per a més de 70 persones, que
també es pot habilitar com a sala de reunions o formació. Tot i que un dels canvis més substancials de la nova biblioteca
arribarà de la mà del pati interior, que
oferirà una sortida exterior als usuaris
sense haver de sortir de l’equipament,
així com un plus de comfort i qualitat en
l’experiència dins l’edifici.
A mig termini l’edifici el completarà el
nou arxiu municipal, que es traslladarà al
complet al nou equipament, i també es
dissenyarà un pla d’usos per a diverses
sales polivalents, que podran acollir diverses activitats i propostes formatives i
educatives, entre d’altres. Les grans potencialitats i dimensions d’aquest edifici
permetran situar el Centre Cultural com
un espai de referència per al teixit associatiu i un referent del calendari cultural
i de dinamització social de Sant Sadurní.

La sala infantil de la biblioteca
reconvertida en sala d’estudi obrirà
fins al 15 de juliol en el següent
horari: de dilluns a divendres de 10
a 20:30 hores i els dissabtes de 9 a 14
hores.

El 22 juliol al migdia està previst
l’acte oficial d’inauguració de la nova
biblioteca. està confirmada
l’assistència del conseller de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Santi Vila.
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En paral.lel a l’estrena d’aquest nou equipament també es va dur a terme l’arranjament de la plaça, batejada a partir de
llavors com la de Germans Segura Viudas, dues grans reivindicacions dels veïns
del barri i un notable salt endavant a nivell urbanístic. Es va aprofitar la construcció per impulsar un pla d’enjardinament
de més de 20.000 metres quadrats, entre
els blocs de pisos i el cinturó de ronda,
fent que l’arbreda i zones verdes - a banda de fer de l’espai públic una zona més
agradable per als veïns- cobrís també
les funcions de barrera acústica i visual.
En paral.lel a aquesta millora urbanística
s’habilitaven també més d’un centenar de
noves places d’aparcament, donant per fi
solució a històriques reivindicacions del
barri. El projecte urbanístic va permetre
ampliar i dignificar l’espai central, que
fins llavors ocupaven exclusivament establiments i espais comercials.
La Vilarnau era un barri que en aquells
moments superava els 1.100 veïns i feia

Centre Vilarnau
El cor d’un barri
ja algun temps que es considerava molt
necessari la construcció d’un espai que
afavorís la cohesió, dinamització i integració del barri.
Les obres del Centre Cívic van començar
al febrer d’aquell mateix. Amb una planta triangular de 340 m2, el Centre Cívic
compta amb dos espais polivalents i un
pis superior dedicat a la gestió i administració del centre. El cost de l’edifici i l’arranjament de la plaça va suposar una
inversió de gairebé 56 milions de pessetes. L’actuació es va iniciar després de
superar certs entrebancs inicials deguts a
la negociació que es va dur a terme entre
els veïns d’un dels blocs afecats dels habitatges Vilarnau. Amb dues sales polivalents i mobiliari adaptable i reconvertible, el Centre Cívic va permetre impulsar
serveis de ludoteca, hemeroteca, la realització de tot tipus de tallers, activitats i
festes, a més d’oferir un espai de trobada
i reunió de l’associació de veïns. També

Actes de commemoració
El Centre Cívic Vilarnau commemorarà els 25
anys d’història amb diverses activitats. Una de
les primeres propostes és la pintada d’un mural
a un dels murs del carrer de les Flors i que es
va dur a terme a mitjans de juny amb una gran
participació. El disseny del dibuix va anar càrrec
de l’il·lustrador Valentí Gubianes inspirant-se en
les idees i propostes realitzades per infants, joves
i adults del barri. També s’editarà un documental amb un recull de fotos i testimonis del barri,
tècnics i responsables polítics. Infants i joves del
centre també fabricaran diversos articles promocionals fets a má, com plaques del 25è aniversari,
clauers i altres treballs amb taps de suro. El 7 de
juliol estan previstos els actes de celebració del
25è aniversari del Centre, que donaran el tret de
sortida a la Festa Major del Barri. Hi haurà portes
obertes i la projecció d’un documental a partir
de les 5 de la tarda. També s’instal·laran jocs
gegants familiars, un espectacle infantil amb la
companyia Més Tomàquet i la festa es clourà amb
una bufada d’espelmes i coca d’aniversari per a
tots els assistents.

va esdevenir un espai d’informació i de
gestió administrativa municipal. Infants,
dones i gent gran eren i són principalment els sectors de població diana a qui
s’adreça el Centre Cívic.
Després d’una primera fase de consolidació, el departament d’Acció Social es faria
càrrec de la gestió del Centre Cívic i fa
uns deu anys va aconseguir el reconeixement de “Centre Obert” per part de la
Generalitat de Catalunya, que li permetria comptar amb majors recursos per
l’atenció dels usuaris i l’organització
d’activitats. Amb els anys el Centre Cívic
ha esdevingut un protagonista essencial
en la dinamització del barri, facilitant la
interacció entre els veïns i l’organització
de moltes activitats per a infants, joves i
adults, a més de la seva participació en
molts dels esdeveniments i activitats del
barri, amb una implicació i participació
en festes i altres actes lúdics i culturals,
de la mà de l’Associació de Veïns primer i
després de l’Associació 1iTots.
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Enguany es commemora també el
25è aniversari d’un dels equipaments que més ha contribuït a la cohesió i dinamització social de la vila.
Ens hem de remuntar a finals de setembre de 1992 quan s’inaugurava
el Centre Cívic al barri dels habitatges Vilarnau.

El proper 7 de juliol es duran a terme diverses activitats
per commemorar el 25È aniversari d’aquest equipament
Imatges de la construcció del nou equipament del barri Vilarnau
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La fira gironina estarà també present
a la propera edició del Cavatast, que
se celebrarà del 6 al 8 d’octubre

TURISME
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Sant Sadurní a
la Fira del Tap de
Cassà de la Selva
Sant Sadurní va participar a mitjans de juny a la Fira del Tap
de Cassà de la Selva, mostra que organitza la localitat gironina
per promocionar i difondre el patrimoni local de la indústria del
suro i el tap. Les suredes de les Gavarres són no només un espai
natural de gran valor, si no que produeixen la matèria primera
per a l’elaboració de taps de vi i cava.
Els ajuntaments de Sant Sadurní i Cassà de la Selva van signar
un conveni de col·laboració per fomentar un intercanvi entre
la Fira del Tap i el Cavatast, que permetrà als dos municipis
fer difusió der les seves respectives mostres amb un estand

promocional. Sant Sadurní va disposar així d’un espai de promoció gestionat pel servei municipal de Turisme. L’alcaldessa
Maria Rosell va desplaçar-se també per assistir a l’acte oficial
inaugural, que va comptar amb la presència del president de la
Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont.
Al llarg del cap de setmana de la Fira del Tap s’organitzaven
tot tipus d’activitats per recuperar el passat i el present del
suro, mostra de productes, demostracions d’oficis, espectacles,
tastos, maridatges i xerrades, entre d’altres. Podeu consultar
més informació sobre aquesta mostra al web www.firadeltap.cat

Convenis per a la promoció
de la vila i el cava

L’Ajuntament de Sant Sadurní ha signat aquestes
setmanes dos convenis amb l’Acadèmia Tastavins
i la Confraria del Cava per a la promoció i la divulgació de la cultura del vi i el cava i donar a conèixer el Penedès i la vila. Durant aquest any, l’Ajuntament col·laborarà amb l’Acadèmia Tastavins
amb una aportació de 3.000 euros que permetrà
a l’Ajuntament i al servei de Turisme fer ús de
l’Espai Penedès, local ubicat al centre de Barcelona que serveix de plataforma per promocionar
el Penedès i els seus productes. Des d’ara Sant
Sadurní també hi podrà organitzar esdeveniments
i tenir una presència destacada.
Joan Tarrada, president de l’Acadèmia Tastavins,
destacava que des de l’Espai Penedès “Fem
promoció del territori, fem promoció de tots els
productes que s’elaboren a la comarca, organitzem tastos, maridatges, excursions al Penedès
i la gent de Barcelona tornen encantats. Els diem
tasteu-nos i és que el que hem de fer és donar
a conèixer en positiu i amb alegria el que fem
nosaltres, per això agraeixo aquesta visió de
l’Ajuntament, donant-nos la mà arribarem molt
més lluny”. L’alcaldessa Maria Rosell també es va
reunir recentment amb Toni de la Rosa, president
de la Confraria del Cava, per renovar el conveni
entre l’Ajuntament i la Confraria encetat l’any passat, amb l’objectiu que les dues institucions sumin
esforços donant-se suport en els actes de la Setmana del Cava i el Cavatast, iniciatives destinades
a la promoció del consum del cava i del municipi.
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gent gran activa i festiva
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La programació es va iniciar el dilluns de
Pasqua amb la missa, que va finalitzar
amb l’estrena del grup de caramelles i el
tradicional dinar de germanor, que va re-

unir més de 400 persones al restaurant
Sol i Vi i que va comptar amb la presència del delegat del govern a Barcelona,
Miquel Àngel Escobar. Al llarg dels dies
successius cal remarcar la representació
teatral del grup Mai És tard al celler de la
Fassina, brindant una divertida i distreta obra “Un cafè descafeïnat amb llet de
soja” i la confirmació de la desfilada de
moda com una de les activitats estrella
de la Setmana de la Gent Gran.
Un cop més va ser excel·lent la participació dels voluntaris que van voler sor-

tir a la passarel·la instal·lada a la plaça
de l’Ajuntament, així com la fantàstica
col·laboració d’establiments d’estètica i
perruqueria, botigues de roba i complements, joieries i d’altres de la vila que
van contribuir a una posada en escena
immillorable.

ACCIÓ SOCIAL

La Setmana de la Gent Gran va tornar un
any més a complir amb les expectatives
i al llarg d’una setmana els actes programats per la regidoria d’Acció Social i la
Comissió de la Gent Gran van assolir un
gran èxit organitzatiu i d’assistència. Una
vegada més aquest esdeveniment va tornar a demostrar el dinamisme i energia
de la gent gran de Sant Sadurní.

I també cal recordar la lectura de poemes
i textos al pati exterior de l’Índex, que va
posar el punt i final a una setmana d’activitats i que es va cloure amb una petita representació de la llegenda de Sant
Jordi.

LLIBRE DELS100
anys d’homenatges
a la vellesa
El celler de la Fassina de Can Guineu va
acollir la presentació del llibre “Cronologia d’un llegat: 100 anys d’homenatges
a la vellesa a Sant Sadurní d’Anoia”, escrit per Toni Romeu, Montserrat Costa i
Carme Ballesta, amb disseny i maquetació de Global Image i editat per l’Ajuntament de Sant Sadurní amb el suport de
la Diputació de Barcelona i la Fundació
Bancària “La Caixa”. El llibre fa un repàs
als cent anys d’història dels homenatges a la gent gran de la vila, repassant
anècdotes i algunes figures destacades
que van impulsar aquest reconeixement
per la gent gran de la vila, com Manuel Raventós, Francesc Moragas, Oriol
Marrugat, Josep Rovira o Josep Ferrer i
Sallés, entre d’altres. L’alcaldessa Maria
Rosell va voler recordar que Sant Sadurní
va ser pioner a homenatjar a la gent gran
i va agrair la col·laboració de les famílies
Marrugat o de Can Guineu, així com de
l’arxiu municipal i el de l’Obra Social “La
Caixa”, que han permès recuperar material molt valuós per a la confecció del

llibre.

CURIOSITATS
Toni Romeu va destacar alguna anècdota d’una història de recopilació de 100
anys d’homenatges. Va recordar que Manuel Raventós va aportar un donatiu de
20.000 pessetes perquè se celebrés el
primer homenatge a la vellesa de la vila,
i que es va mantenir en secret fins a la
seva mort; o la participació de la Caixa de
Pensions obrint llibretes amb una pesseta per a la gent gran del municipi. Montse Costa també va aportar algunes dades
curioses, com que només en els anys
1937 i 1938, coincidint amb la Guerra

Civil, es va deixar de celebrar aquest acte
que s’ha dut a terme ininterrompudament
des de 1915. Per la seva banda, Carme
Ballesta va repassar algunes de les fotografies que recull el llibre, entre l’extens
material gràfic que hi ha d’aquesta festa.
Durant la presentació es va projectar un
petit curt amb imatges de l’any 1929 i
que es pot recuperar al web a www.cronologiadunllegat.cat. S’han editat 1.500
exemplars d’aquest llibre i encara n’hi ha
alguns a l’Ajuntament per aquells veïns i
veïnes interessats.
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NOU ACCÉS A LA PISCINA D’ESTIU

EQUIPAMENTS
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A partir d’aquest estiu els usuaris de la
zona esportiva que vulguin entrar a les
piscines descobertes hauran d’utilitzar
els vestidors del pavelló municipal i accediran als vasos pel pas que connecta
els vestidors amb el bar. Amb aquesta
mesura la instal.lació complirà amb la
normativa de seguretat, deixant lliures
les sortides d’emergència que fins ara
servien com a zona habitual de pas entre la zona coberta i descoberta. Així,
aquells usuaris que vulguin canviar de
la piscina descoberta a la coberta o a la
inversa hauran de passar pel vestíbul de
la zona esportiva, en lloc de creuar les
sortides d’emergència, com era habitual.
El servei d’Esports assumeix que el canvi
suposa una minva en la comoditat per als

banyistes que vulguin combinar els dos
espais, però demana comprensió per tal
de poder garantir i reforçar la seguretat
dels banyistes a la instal·lació. A més, reforçarà el personal de la recepció per tal
d’oferir la millor atenció posible als usuaris.
Gespa nova i millores en accessibilitat
Durant aquests mesos s’han realitzat
també diverses millores a les piscines cobertes. D’una banda s’ha reforçat l’accessibilitat a la piscina infantil amb una nova
rampa i una barana per a persones amb
mobilitat reduïda. També s’ha substituït
la gespa artificial de l’espai de solàrium
per un model amb fibres més altes i de

major qualitat, que milloraran la comoditat i comfort dels usuaris.
Activitats paral·leles
Aquest estiu està previst que les instal·lacions de la piscina exterior tornin a obrir
una nit per acollir un espectacle musical,
amb la col.laboració de la regidoria de
Cultura, i també s’està treballant en una
sessió de cinema a la fresca.
A més, durant aquest estiu i amb la
col·laboració de Banjara Studio i Estem x
Tu, hi haurà activitats gratuïtes a la pista
exterior. Els dijous a les 11 del matí sessió de Hip_hop Dancehall Aquàtic i els
divendres a les 17 hores Zumba aquàtic.

S’instal·la una plataforma de bus
amb material 100% reciclable
Aquesta primavera es va instal.lar una
plataforma modular de bus al carrer Mestre Antoni Torelló, que facilita l’accessibilitat dels usuaris i també millora la circulació dels vianants per la vorera, ja que la
plataforma amplia la superfície d’espera.
En aquest cas es tracta d’una plataforma
fabricada amb plàstic 100% reciclat i reciclable, que compta amb el distintiu de
Garantia de Qualitat Ambiental, a la vegada que és molt resistent a les condicions
climàtiques i impactes. Sant Sadurní ha
estat un dels primers municipis catalans
en instal·lar una plataforma d’aquestes
característiques, que ja existeixen també
a diverses ciutats de França i fins i tot a
Nova York.
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25 anys de
fil·loxera
infantil
Una de les principals novetats d’enguany
serà la celebració d’una rèplica infantil
de la festa gran de la Fil.loxera per al
dia 2 de setembre

La principal commemoració d’aquest any
serà el 25è aniversari de la Festa de la
Fil·loxera infantil i és per aquest motiu
que els més petits de la casa seran els
protagonistes, un any més, dels actes que
s’organitzen al mes de setembre.
Com ja és tradició, un dels primers actes d’aquesta efemèride serà la fotografia
d’aniversari que tindrà lloc el divendres 1
de setembre a la plaça de l’Ajuntament.
Però el plat fort de la celebració serà,
sens dubte, el 2 de setembre.
Per aquell dissabte, l’Associació ha preparat una rèplica infantil de la Festa del dia
8 a la nit. Els participants a la Festa infan-

til podran viure la baixada amb tots els
elements, continuar amb la rèplica infantil
de la Festa i acabar amb el ball del triomf
final a la plaça de l’Església.
Renovat sopar de la Gàrgola
Un altre dels canvis destacats d’aquest
2017 serà la renovació del Sopar de la
Gàrgola, que tindrà un nou format. L’Era
d’en Guineu acollirà, aquest any, i un cop
acabada la rèplica infantil a la plaça de
l’Església, el nou Sopar de la Gàrgola, que
té la voluntat de fer partíceps d’aquest
acte solidari a més persones.
Un cartell, un logotip i dues samarretes
L’autor del cartell de la 36a Festa de la
Fil·loxera ha estat el sadurninec Francesc
Guilera, que ha combinat el groc de la
Festa amb una motivació al·legòrica del
poble de Catalunya amb la senyera.
El cartell també inclou la fil·loxera amb la
seva forma d’insecte, els coets i els pe-

tards en forma de llums a la nit i un ambient de fum i regust de pólvora.

ENTITATS

L’Associació Festa de la Fil·loxera està de
celebració també en aquest 2017. Durant el dinar del brot, que marca l’inici
del cicle festiu, l’entitat sadurninenca va
presentar el cartell, el programa i les samarretes commemoratives d’aquest any i
també va iniciar el repartiment del programa per totes les cases del poble.
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D’altra banda, l’autora del logotip dels
25 anys de la Fil·loxera infantil ha estat
Maria Suazo, una de les joves integrants
que s’inclou dins del grup ‘Generació
Fil·loxera’, veïns i veïnes de la vila que
van néixer el 1992 i que han crescut junt
amb la Festa infantil.
A nivell de marxandatge, una de les principals novetats serà que, per primer any,
s’ha fet una doble samarreta. Totes dues
amb disseny d’Alba Mas. En talles infantils, la samarreta commemorarà l’aniversari infantil, mentre que les samarretes
d’adults tindran com a eix vertebrador les
fil·loxeretes. Precisament, aquest 2017 se
celebra el 30è aniversari de l’aparició de
les 30 fil·loxeretes i el 15è aniversari de
la Festa de la Fil·loxera dels Avis, acte
emotiu dedicat a la gent gran que tindrà
lloc el diumenge 3 de setembre a les sis
de la tarda.

Fa 30 anys que se’ls en refum
La colla de Diables Se M’n Refum va organitzar al juny una gran festa de commemoració del seu 30è aniversari des
que al 1987 iniciessin la seva refundació.
El Parc de la Rambla, uns dels seus espais de referència, es va tenyir de vermell
durant tota una jornada amb activitats i
tallers infantils, un concert musical, servei
de bar i botifarrada, entre d’altres. La festa es va cloure amb lluïments, exhibicions
i molt de foc de la mà de la colla infantil
i la colla gran, en una exhibició que va
servir per presentar el nou ceptrot i que
va estar acompanyada per la participació
de les colles de diables Nefastus d’Avinyonet, Terrazel de Sant Llorenç d’Hortons
i Riudefoc de Sant Pere de Riudebitlles.
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sant jordi i
barris 2017

Lluït Sant Jordi de sol, roses i llibres, acompanyat per la cultura
popular de Sant Sadurní d’Anoia, que va presentar el nou capgròs de la Mercè Gost.
Els balls populars, elements de la Fil·loxera, diables, Tabalots
van ser presents en una jornada en què les parades d’entitats
de la vila, les roses i els llibres van ocupar l’escenari principal de
la diada a la plaça de l’Ajuntament. Les sardanes, els grups de
ball i dansa al carrer Raval o les puntaires van acabar d’amenitzar un Sant Jordi amb un ambient magnífic a la capital del cava.

FESTES
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FESTES

La intensa calor ha estat un company inseparable d’aquesta
edició 2017 d’unes festes de Barris molt farcides de color i
activitats. Els gegants estrenaven enguany nou vestuari.

Podeu veure més
imatges dels actes i
esdeveniments de Sant
Sadurní a la galeria de
l’Ajuntament a Flickr
www.flickr.com/santsadurni
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Sant Sadurní dóna l’esquena al tabac

MUNICIPI
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L’Ajuntament i l’Agència de Salut Pública impulsen
el programa “Entorn Sense fum” amb el suport de
les escoles, farmàcies i equipaments municipals
L’Ajuntament de Sant Sadurní, l’Agència de Salut
Pública de Catalunya i
representants de diversos centres educatius,
farmàcies i equipaments
del municipi van participar a la presentació del
programa “Entorn sense
fum”, una iniciativa per
prevenir el consum del
tabac i allunyar la seva exposició en la població, un
compromís que compta
amb el suport de tots els
centres educatius, així com
de diversos equipaments,
Centre d’Atenció Primària
i les farmàcies del municipal.
Representants de les escoles de la vila i d’algunes
instal·lacions com els equipaments esportius i edificis municipals van recollir
el seu distintiu “Entorn
Sense Fum”, amb el qual
es pretén fomentar la protecció de la salut, reduir
la presència del tabac en
la població, especialment
en menors, embarassades
i gent gran, i conscienciar els adults del seu

paper de model vers els
infants. La regidora d’Acció Social, Àngels Canals,
acompanyada per Arturo
Campo, cap de servei de
Salut Pública Alt Penedès
i Garraf de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya; Josep Maria Suelves,
cap del Servei i control
del Tabaquisme i Lesions
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya; i Josep
Maria Oliva, cap de servei
de promoció de la salut a
Barcelona, van participar en aquest acte que
va comptar també amb
la presència de diversos
alumnes que van fer la
lectura del Manifest de
l’Entorn Sense Fum i van
presentar les accions de
sensibilització realitzades
als centres escolars.
L’Escola Jacint Verdaguer,
per exemple, ha participat en el programa de
prevenció del tabaquisme
de la Generalitat Classes sense fum, adreçat a
alumnes de 1r i 2n curs de
secundària, i que parteix
del compromís de tot un

grup classe de no fumar
durant un període de
temps no inferior als sis
mesos dins del curs escolar.
Al llarg d’aquest període,
els professors reforcen
regularment la decisió
dels alumnes fent un
seguiment del compliment
del seu compromís. El centre sadurninenc va ser una
de les escoles premiades
en els treballs realitzats
durant aquest període en
la categoria de millor eslògan, pel seu cartell Tria
bé, tria millor.
A banda de posar a l’abast
tallers i xerrades específiques per prevenir el
consum de tabac, també
des de l’Agència de Salut
Pública s’ofereix suport en
el tractament farmacològic
per a professorat o monitors d’esports que vulguin
deixar de fumar. La voluntat d’aquest programa és
el de reforçar el paper de
a l’adult com a model de
comportament dels infants i els joves.

Algunes dades sobre el tabac
*El consum de tabac mata cada any
gairebé 6 milions de persones i segons les previsions augmentarà fins
a més de 8 milions de morts anuals
al 2030.
*El consum de tabac obliga a augmentar la despesa sanitària i produeix una reducció de la productivitat, agreuja les desigulatats
sanitàries i la pobresa.
*En el cultiu del tabac s’utilitzen
grans quantitats de plaguicides i
fertilitzants, contaminants de fonts
de subministrament d’aigua i els
cultius de tabac causen entre un 2%
i un 4% de deforestació del planeta.
*Amb l’augment d’1 dòlar sobre
l’impost de les cigarretes es recaptarien 190.000 milions de dòlars
més que podrien usar-se en polítiques de desenvolupament.
* El tabaquisme és la primera causa
de mort evitable al món, és darrere
del 90% dels càncers de pulmó i
provoca més morts que les atribuïbles als accidents i a la SIDA junts.
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Yahya Ighadouran,
premi Emprenedoria a
la Nit de l’Empresari
15
ENTREVISTA

Entre les empreses, establiments i
persones guardonades a la 6a Nit de
l’Empresari, que organitza anualment
SOM Sant Sadurní, Yahya Ighadhouran
va recollir el premi a l’Emprenedoria,
un reconeixement a l’empenta, il·lusió
i l’esforç de molts joves per acostar-se
als seus somnis. Aquest jove sadurninenc va començar ara fa un any el projecte de produir el seu propi cava. Durant mesos va rebre l’assessorament i
acompanyament del Centre de Servei a
les empreses Nexes, de la regidoria de
Promoció Econòmica.
De la mà de Nexes va seguir tot un pla
de formació per concretar la seva idea de
negoci i el pla d’empresa, avançant en
tot el procés administratiu i legal, fins a
veure la llum el seu projecte, les caves
Duran i Galan, una simpàtica picada d’ullet que juga amb el seu cognom.
“Ja portava alguns anys amb la il.lusió de
començar aquest projecte, obrir la meva
bodega i el juny de l’any passat va néixer”, apunta Yahya. “Quan va arribar el
moment de tirar endavant el projecte ens
vam trobar que en el món real tens força
entrebancs per arrencar. I aquí és quan
em vaig adonar que Nexes – Centre de
Serveis a les Empreses – ens obria portes
per facilitar-nos tot aquest procés”.
Tot i tenir una proposta clara de què volia fer i quin seria el model empresarial,
reconeix que l’assessorament inicial va
resultar fonamental per trepitjar sobre
segur. “Sorgeixen molts dubtes i des del
servei em van ajudar molt a ordenar les
idees i a fer tots els passos amb més con-

fiança, ja que al principi tot et sembla més
díficil i complicat quan trobes una pedra
al camí i més si no tens experiència”.
Yahya Ighadouran porta prop de 14 anys
treballant al sector del cava i durant tot
aquest temps va anar completant la seva
formació acadèmica.
“Jo vaig estudiar ADE i Enologia, però en
el moment d’arrencar el meu propi projecte necessitava reciclar-me i conèixer
normatives i canvis que s’han produït
als darrers anys. Des del servei em van
acompanyar i aconsellant-me de quins
passos havia de seguir per a la creació
de l’empresa”.
“Necessites tenir en compte moltes qüestions, des del finançament, fins a com donar forma i concretar les idees del que
vols per la teva empresa. A Nexes vaig
assistir a sessions molt interessants de
networking que em van permetre conèixer
altra gent que també tenien en marxa els
seus projectes, amb els quals tens punts
en comú i sovint els mateixos dubtes i interrogants. En aquestes trobades fas bons
contactes amb els que et pots relacionar”.
Un any després d’haver posat en marxa la
seva pròpia marca amb el seu germà Mohamed, assumeix que digirir en primera
persona el projecte li suposa una enorme
dedicació.
“El primer any és difícil, has de dedicarli moltes hores del dia. Estic arrencant
amb el meu germà i arriba un punt que
veus que t’hi has d’abocar al 100%. Hi
ha molts assumptes als quals has de fer

front i has de marcar-te unes prioritats”.
Nexes va considerar que el seu exemple
podia suposar una bona candidatura als
premis de la Nit Empresarial i va proposar el Yahya com a millor emprenedor
del 2016. “Va ser tot una sorpresa, haig
d’agrair molt a Nexes que s’haguessin
enrecordat de nosaltres. Ens va fer molta il·lusió i et motiva en aquesta primera
etapa tan complicada”. El Yahya també té
paraules molt especials pels propietaris
de Caves Monastell, que li han facilitat la
infraestructura necessària per impulsar
la seva empresa. “He treballat a diverses
caves i des de fa molts anys especialment
amb caves Monastell. A ells també els
he d’agrair moltíssim el recolzament per
poder tirar endavant el meu somni. Ens
deixen fer ús de les seves instal·lacions
i poder iniciar tant l’elaboració de vins i
caves com l’apartat d’enoturisme, treballant en la divulgació i la cultura del cava”.
A banda del producte, l’enoturisme forma part també de la seva aposta empresarial. “Encara queda molta feina a fer
amb l’enoturisme. Per història i pel volum
de producció de Sant Sadurní , la vila ha
de donar encara passos endavant. Hem
d’estimar el nostre producte. Cal donar a
conèixer més el cava i també el municipi,
prestigiar això que fem i intentar fer més
difusió i segurament si ho féssim tots units
els resultats serien millors”.
I acaba apuntant els objectius empresarials. “Volem obrir la porta evidentment a
l’exportació, tot i que primer volem treballar el mercat interior on, malgrat tot
,també hi veiem possibilitats que hem
d’explorar”.
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Deu edicions
de Poesia a
les Caves
El cicle de Poesia a les Caves va celebrar enguany la seva desena edició
amb una programació composada per
tres cites, que es van celebrar al mes
de maig a les caves Jaume Giró i Giró,
Recaredo i Blancher.
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En l’acte de presentació del certamen, la regidora de Cultura
Montse Medall va agrair la tasca i esforç de Santi Borrell per
la promoció de la poesia, així com el suport de les caves de la
vila per una iniciativa cultural molt consolidada a Sant Sadurní.
Borrell, per la seva banda, va subratllar l’interès per acostar la
poesia i la lectures d’obres de poetes en vida i va recordar que
durant aquests anys han passat més de 120 autors i autores. En
aquesta ocasió van participar al certamen poetes com Miquel

Desclot, Joan Pons, Montse Farré i Eva Font, entre d’altres.

Cloenda del club de
lectura Petits Clàssics

18è aniversari de la
Biblioteca municipal

Al maig es va posar punt i
final a la primera edició del
club dels Petits Clàssics, una
iniciativa per fomentar la lectura entre nens i nenes i que
va arrencar al setembre, amb
l’inici del curs escolar.
En aquesta primera experiència es va comptar amb nens i
nenes nascuts al 2007 i els llibres introduïts durant el curs
han estat tres clàssics de la
literatura, com: Les aventures
de Tom Sawyer, Frankenstein
i Platero y Yo. Les sessions
les ha conduït la Núria Talavera. De manera quinzenal,
els més petits s’han reunit a

la sala infantil de la biblioteca
per comentar els llibres i les
històries que hi expliquen. A
la darrera sessió, que es va
dur a terme al Casal d’Entitats ja que la biblioteca ha
tancat portes amb motiu del
seu trasllat al nou edifici de
la plaça Nova, també es van
introduir una sèrie de jocs al
voltant de la literatura.
La valoració dels nens i nenes
i dels pares per aquesta primera experiència ha estat molt
positiva. Després de l’estiu la
biblioteca municipal reprendrà
aquest club de lectura dels
Petits Clàssics.

Poesia a les caves infantil
L’edició d’enguany va estrenar una proposta infantil a les caves
Maria Rigol Ordi. Sebastià Serra, de la companyia Vivim del
Cuentu, va oferir l’espectacle poètic familiar “Bestiari salvatge
d’estar per casa”, una aposta per futurs lectors de poesia i que
va tenir una bona resposta també entre grans i petits.

La Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya va celebrar divuit
anys de servei a l’edifici del carrer Sant Pere. Per celebrar-ho
d’una banda es va fer el lliurament de premis del concurs literari
“Un correfoc amb els diables Se M’n Refum”, on hi van participar
un total de 200 nens i nenes de 4t de primària parlant dels 30
anys de la colla de dimonis local.
El jurat estava format per Montse Medall, regidora de Cultura;
Jep Bargalló, en representació dels Diables; Eulàlia Canyís; responsable del servei de Normalització Lingüística; Olga Morència, en representació de la regidoria d’Educació. L’equip de treball de la Biblioteca i els representants de les quatre escoles de
la vila van lliurar els premis a les vuit guanyadores.
Tots els contes participants es van exposar a la sala infantil i
els treballs guanyadors es publicaran al Programa de Fires de
setembre. L’acte es va cloure a la Plaça dels Gotims amb una
petada de la colla de Joves Diables Se M’n Refum, acompanyats
dels Tabalots, i un berenar popular.
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A finals de maig Santi Borrell, autor de
“Història del Cava. Sant Sadurní d’Anoia”
va recollir a la Xina el guardó com a millor
llibre del món en la categoria d’Història
del Vi, durant el lliurament de premis
Gourmand Awards, que reconeix els millors treballs en l’àbmit de la gastronomia
i la restauració.

El llibre de Sant Borrell sobre el cava,
el millor del món en història del vi

El llibre ja va ser seleccionat pels Gourmand Awards com el millor d l’estat en
l’àmbit del vi i finalment també ha estat
reconegut a nivell internacional.

NISSAGA VIADER, 300 ANYS
D’HISTÒRIA DE MEDICINA I
FARMÀCIA
La Fassina va acollir la presentació de la
publicació de Sant Jordi de l’Ajuntament
de Sant Sadurní, Nissaga Viader, 300
anys d’història de la medicina i de la
farmàcia catalanes. A l’acte hi van prendre part Ramon Viader, autor del llibre
i impulsor del Museu i Biblioteca Viader, que va ser presentat per l’historiador
Carles Querol; l’alcaldessa de Sant Sadurní d’Anoia, Maria Rosell, i la regidora
de Cultura, Montse Medall, a més d’altres
regidors del consistori, familiars, convilatans i representants de l’àmbit empresarial de Sant Sadurní.

la mercè gost, Nou membre
a la familia de capgrossos
Coincidint amb la diada de Sant Jordi,
el grups de cultura popular de Sant Sadurní van presentar un nou membre de la
família, el capgròs de la Mercè Gost, obra
de Montse Mateu. Es va organitzar una
emotiva cercavila amb totes les colles i
grups de la plaça de l’Ajuntament, amb el
suport del grup La Martingala, per donar
la benvinguda a aquest nou integrant.
Dona de les arts escèniques, Mercè Gost
va tenir una llarga trajectòria en el món
del teatre i espectacles amb ombres. Va
ser una gran dinamitzadora i referent cultural de Sant Sadurní, i artífex de la Festa

de la Fil.loxera, una festa que ha estat inclosa al catàleg patrimonial de la Generalitat i que és a punt de ser reconeguda
com a festa tradicional d’interès nacional.
Va morir a principis del 2015, amics i entitats li van retre llavors un emotiu però a
la vegada festiu homenatge.
La Mercè Gost s’unirà a la resta de familia
de capgrossos per participar en els balls
populars en la propera edició de les Fires
i Festes i posteriorment per Festa Major.
Es tracta d’una reproducció molt fidel,
que representa una Mercè riallera, vital,
alegre i molt activa.

La publicació recull la història d’aquesta família de metges i farmacèutics com
a reflex de la història i l’evolució social
de Catalunya al llarg de gairebé quatre
segles. A partir de les eines, llibres i productes -molts procedents del museu familiar- utilitzats en l’exercici de les seves
professions, es presenta un recorregut
divulgatiu del progrés de la ciència farmacèutica. El llibre es troba a la venda a
les llibreries. Viader va veure la necessitat de preservar la història i el material i
coneixements de què disposa la família
i, a banda del llibre, està treballant en el
projecte del Museu i la Biblioteca Viader,
que espera que a la tardor ja es podrà
obrir en la seva vessant virtual; de moment a Sant Sadurní ja tenen un taller
on restauren llibres i material mèdic i
farmacèutic antic i on ja han fet inventari
de més de 1.000 objectes, a banda de
digitalitzar els llibres que es podran consultar on-line.
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L’obra de Borrell, un exhaustiu estudi sobre l’evolució del sector del cava i
els seus elaboradors, va ser editada per
l’Ajuntament de Sant Sadurní el 2016
amb motiu de la publicació anual de Sant
Jordi. L’Ajuntament també va facilitar més
de 250 exemplars a Borrell per tal d’ajudar-lo amb la promoció del seu treball i
la seva venda.

ACTUALITAT
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Declaració d’intencions
per adquirir Can Guineu
L’Ajuntament de Sant Sadurní ha signat un preacord amb els
tres propietaris de la casa pairal de Can Guineu, declarada Bé
Cultural d’Interès Local, per tal d’adquirir l’edifici per un valor
no superior als 300 mil euros.
Aquesta declaració d’intencions establerta entre les dues parts
fixa un període màxim de sis mesos per tal que l’Ajuntament
executi l’adquisició de Can Guineu. Si s’esgota aquest termini,
els propietaris podran escoltar altres ofertes per l’edifici.
L’equip de govern es dóna ara unes setmanes de marge per tal
d’arribar a un consens amb la resta de forces polítiques municipals i assegurar un ampli acord davant aquesta oportunitat
històrica perquè Can Guineu sigui municipal. Per tal d’afrontar l’adquisició i ajustar-se a la legislació vigent, l’Ajuntament

hauria d’obtenir aquesta quantitat amb la venda de patrimoni
municipal, en aquest cas una parcel·la al polígon industrial de
Can Ferrer.
L’immoble es troba en una ubicació estratègica, al centre neuràlgic de Sant Sadurní, a pocs metres de l’Ajuntament i davant
del Centre d’Interpretació del Cava. La casa pairal compta amb
gairebé 2.700 metres quadrats, que consta de soterrani - on
antigament s’hi ubicava el celler-, una planta baixa i tres plantes
superiors, a més dels porxos i les terrasses. Una taxació situa el
valor de l’edifici al voltant dels 800 mil euros. Amb tot, la manca
d’inversió i d’actuacions per part dels propietaris durant gairebé tres dècades obligarà a una important i costosa rehabilitació
que farà molt necessària la cerca de subvencions i les aportacions per part d’altres administracions.

no oblidem
els refugiats
En el marc dels actes de la 9a Quinzena Solidària organitzada per la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament i el
Consell municipal de Cooperació, amb
el suport de la Diputació de Barcelona,
a principis de juny es va commemorar
a Sant Sadurní d’Anoia el Dia Mundial
del Refugiat.
Entitats i diversos ciutadans van ocupar
un any més la plaça de l’Ajuntament amb
tendes i parades informatives, tots amb
l’objectiu de reflexionar sobre la crisi humanitària dels refugiats i conscienciar la
població de la necessitat d’actuar urgentment.
La programació va comptar amb algunes
activitats més lúdiques, com una sessió

de hip hop a càrrec dels grups del gimàs
l’Equip 4, fins a propostes amb més càrrega sensibilitzadora, com les xerrades
testimonials ‘El mur marroquí al Sàhara i
els seus efectes’ a càrrec d’ACAPS Wilaya
representada per Miquel Cartró i ‘Projecte d’acollida i integració a Catalunya’
a càrrec de Martí Rovira. També hi van
participar els ‘Voluntaris independents
organitzats’, alumnes de 1r i 2n de batxi-

llerat de la vila que aquest estiu es
desplaçaran a un campament de refugiats. El Sopar de carmanyola i el concert
de Fuera de Tono, que va portar un públic molt jove a la plaça, van cloure la jornada. Durant aquesta quinzena solidària
també es van instal·lar les exposicions
“Refugiats, per què?” al vestíbul de la
Zona Esportiva i ‘Les mines antipersona
al Sàhara occidental’, a la Sala d’actes del
Casal d’Entitats.
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construint la vila des de petits
Alumnes de 5è i 6è del Col·legi El Carme van visitar al juny
l’Ajuntament per presentar un projecte de participació ciutadana que consisteix en la creació d’un Consell d’Infants. Es van reunir amb l’Alcaldessa, Maria Rosell, i amb la regidora de Participació Ciutadana, Maria Surià, per avançar en aquesta proposta
que ja mesos que treballen a l’escola. L’objectiu és constituir
un òrgan de participació dels més petits del municipi. Durant
aquest procés de maduració a les classes han treballat qüestions com què és participar, què significa ser un ciutadà i què
és el que volen aconseguir. Des de l’Ajuntament s’ha valorat
molt positivament la iniciativa i es va obrir la porta a convidar
la resta d’escoles a formar-ne part. A la part final de la visita els
alumnes van mostrar-se molt interessats pel funcionament del
municipi i van traslladar a les representants del govern la seva
preocupació per qüestions com l’incivisme i la brutícia dels car-

rers. Són força municipis els qui aposten per introduir els valors
de la participació des de ben petits i elevar els infants també a
la categoria de ciutadans. Són projectes adreçats a nois i noies,
que mobilitzen a diferents agents de l’entorn municipal: escola,
família, ajuntament, entitats. Per això, han de comptar amb el
lideratge de l’ajuntament per tal d’assegurar les repercussions
directes sobre el territori en actuacions que millorin la qualitat
de vida dels infants i de la resta dels ciutadans.
La Xarxa de Consells d’Infants i d’altres projectes de participació
infantil, coordinada des de l’Àrea d’Educació de la Diputació
de Barcelona, inicia la seva activitat l’any 1997 L’experiència
de formar part d’un projecte de participació infantil, és en si
mateix, un exercici de ciutadania de ple dret en la construcció
d’un entorn millor.

Contra l’Homofòbia,
la Transfòbia i la bifòbia

La regidoria d’Igualtat, amb la participació de l’Escola intermunicipal, va
commemorar del Dia Internacional
contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la
Bifòbia, llegint un manifest elaborat
pels alumnes de 2n d’ESO del centre.
L’acte va servir també per mostrar el treball realitzat durant el curs per promoure
la tolerància i el respecte a totes les
persones, incloent la penjada de diversos cartells reivindicatius que es poden
trobar als passadissos del centre. L’Assemblea General de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el 17 de maig de
1990, va eliminar l’homosexualitat de
la llista de malalties mentals. Amb motiu d’aquesta efemèride, cada any, el dia
17 de maig es commemora aquest dia
amb l’objectiu de sensibilitzar la societat
contra la discriminació del col·lectiu LGTBQIA. L’homofòbia , d’acord amb Nacions
Unides, inclou la lesbofòbia i la bifòbia.
És una jornada de sensibilització, reflexió
i denúncia contra les agressions físiques,
intel·lectuals i morals a les persones per
raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
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La Diputació de Barcelona ha
escollit el Festival EVA (En Veu
Alta) com un dels certàmens
culturals estratègics en el seu
pla de promoció i suport als
municipis

CULTURA
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Sant Sadurní en Veu Alta
A principis de juny Sant Sadurní es va convertir per segon any
consecutiu en l’epicentre del Festival EVA (En Veu Alta). L’alcaldessa Maria Rosell i la regidora de Cultura, Montse Medall,
acompanyades pel diputat delegat de Cultura de la Diputació
de Barcelona, Juanjo Puigcorbé; i la directora del Festival, Jordina Biosca, van donar el tret de sortida a una intensa setmana
d’activitats, concerts i actes alimentats per la paraula dita, la
lectura i el foment de la llengua. Sant Sadurní va sumar-s’hi al
costat d’altres municipis del Penedès.
L’alcaldessa i la regidora de Cultura van posar de relleu l’aposta
de Sant Sadurní i del govern per la cultura i la voluntat de fusionar i potenciar aquest tipus de propostes amb la promoció
del territori i el cava. Puigcorbé va subratllar l’interès de la Diputació per aquest tipus d’esdeveniments originals i amb trets

El Festival EVA se celebra al
Penedès des de l’any 2005, en un
format de certamen comarcal
que recorre diverses poblacions
amb espectacles de petit format,
en escenaris singulars, en què
la narració oral i la posada
en escena són els seus trets
identitaris

diferenciadors i va recordar que s’ha apostat pel Festival En
Veu Alta com un dels projectes estratègics en l’àmbit cultural.
Prèviament Cristina Biosca també va agrair la col·laboració i
confiança de les administracions i institucions per l’EVA, que
teixeix sinergies entre els municipis del Penedès i que ofereix
un bon equilibri entre la quantitat d’actes que se celebren en els
propers dies a diversos escenaris i la qualitat de les propostes.
L’espectacle inaugural de l’EVA Penedès 2017 a Sant Sadurní
va ser un ball folk occità amb cançons i danses amb Mirabèl.
Al llarg d’una setmana es van succeir a la 13a edició de l’EVA
Penedès una vintena d’espectacles per a públic adult, una desena de familiars, cursos de formació de lectura en veu alta i
sessions de lectures vinculades al col·lectiu de voluntariat de
l’EVA354.

L’església va quedar petita en el concert ofert a principis de juny per
l’Escolania de Montserrat, una oportunitat única que va arribar de
la mà de la Fundació Pinnae i l’Ajuntament de Sant Sadurní. El cor,
dirigit per Llorenç Castelló, compta amb dos nois de la vila, el Marc
Bosch i l’Oriol Ensenyat. Acompanyats per Mercè Sanchis al piano,
van oferir un destacat repertori amb peces com l’Angelus Domini,
Ave Maria i a la segona part del concert La Font de l’Albera o
Cançons del Bestiolari, entre d’altres. La recaptació del concert, que
compta també amb una Fila 0, anirà destinada íntegrament a la restauració de les bigues dels altars de la mare de Déu de Montserrat i
a la capella del Santíssim de l’església de Sant Sadurní.

Concert de l’Escolania de Montserrat a l’església
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LA MÚSICA sempre SUMA
Alumnes i músics de l’Escola de Música, acompanyats per membres de les associacions “Tot som un” i “Qui té a qui” d’ajuda a
persones amb discapacitats diverses, es van unir per oferir un
concert. La idea, tal i com expliquen la directora del projecte,
Queralt Prats, i el compositor i director de l’orquestra, Albert
Gumí, és fer un gran equip, una orquestra feta a mida per proporcionar als joves una experiència enriquidora i fomentar la
igualtat d’oportunitats.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Sant
Sadurní, Maria Rosell, acompanyada de les regidores Àngels
Canals i Laura Salvador; a més de Maite Fandos, diputada delegada de Benester Social de la Diputació de Barcelona. També

la músic i cantant sadurninenca Anna Roig va intervenir abans
de l’actuació per subratllar el valor de la música per acostar i
unir les persones. Albert Gumí va ser l’encarregat de dirigir una
nombrosa orquestra que va interpretar diverses peces, incorporant alguna melodia molt reconeixible pel públic, com algun
tema de la Festa de la Fil.loxera que va comptar amb l’acompanyament de diversos integrants dels Timbalers Tabalots.
ARTransforma és una associació, sense ànim de lucre, creada
l’any 2009 per professionals de la cultura, l’art i l’àmbit social,
amb l’objectiu de fomentar la igualtat d’oportunitats, fent servir
l’art per a la transformació social, i l’accés de tothom a l’art per
a la transformació artística i cultural.

Cantata escolar molt nutritiva

Més de 200 cantaires - alumnès de 6è
de les escoles de primària de la vila van participar a una nova edició de la
Cantata Escolar de Sant Sadurní.
Sota la direcció musical de Xavier Piquer,
els joves van interpretar diverses peces de l’obra “La Ciutat dels Aliments”.
Aquesta història de ficció, a càrrec del
mateix Piquer i Marta Figueras, repassa d’una manera divertida i amena les
propietats dels principals aliments, així
com la base d’una dieta i vida saludables.
La directora de l’Escola de Música municipal Jeannette Porter, va ser la narradora d’aquesta fàbula. Professors de
l’escola de música i mestres de música
de primària dels centres de la vila van
acompanyar musicalment l’actuació.
La Cantata escolar és un projecte de la
regidoria d’Educació, amb el suport dels
centres de primària i l’escola de música
municipal, plenament consolidada i que
se celebra des de fa ja diversos anys a
la vila.

ESCOLA DE MÚSICA

El Celler Gran de Can
Codorniu va acollir el
concert final de l’Orquestra
Integrada, una iniciativa de
la regidoria d’Igualtat i
l’Escola de Música del
municipi, amb la participació
de l’associació
Artransforma, que treballa
per fomentar la igualtat
21
d’oportunitats en l’art i té
ja una llarga trajectòria en
aquest tipus de treball

ESPORTS-JOVENTUT
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esport s’escriu en femení
Prop de 500 inscrites van participar a principis de juny en
una fantàstica jornada de foment de l’esport femení organitzada per la regidoria d’Esports amb el suport de l’àrea
d’Igualtat i la col·laboració de diversos voluntaris i entitats
de la vila. Nenes, noies i dones de totes les edats - i fins i tot
algun infant- es van donar cita a la zona esportiva per participar
a la 1a CaCo Cursa de la Dona, una prova no competitiva amb
un recorregut de tres quilòmetres que les participants podien
completar corrent o caminant, cadascú al seu ritme. Posteriorment es va organitzar diverses sessions d’hipopressius, defensa
personal i zumba al pavelló esportiu i que van tenir també un

seguiment elevadíssim. Aquesta matinal esportiva es va arrodonir obrint la piscina exterior per tal que les participants poguessin acomiadar-se de la jornada amb el primer bany de la
temporada. Aquesta primera iniciativa, adreçada exclusivament
a l’esport femení, va resultar tot un èxit i va ser molt ben valorada en general per les participants. Les interessants activitats
proposades, la distància assequible que proposava el circuit de
la cursa, el regal d’una samarreta commemorativa i la gratuïtat
de la inscripció van resultar grans incentius que van afavorir
aquesta altíssima participació i l’èxit d’una proposta que de ben
segur tindrà continuïtat l’any vinent.

Vacances de l’Índex als IES
La Regidoria de Joventut ha tancat aquest
mes de juny una nova edició del programa L’Índex als IES, que té com a objectiu
facilitar informació i orientació als joves
en aquells temes que els interessen, a
més d’apropar el Servei de Joventut als
i les joves estudiants, i impulsar la seva
participació en les mateixes polítiques
de joventut. El nombre d’alumnes matriculats a ESO i Batxillerat aquest curs ha
estat de 1722 joves, 803 dels quals de
Sant Sadurni d’Anoia. Les dinamitzadores
de l’Índex s’han desplaçat cada setmana
als instituts del municipi i durant l’hora
del pati han establert contacte amb els
joves, apropant informació i atenent les
consultes dels alumnes, però també dinamitzant les estones d’esbarjo amb algunes activitats més lúdiques. A banda
d’això, i emmarcades dins aquest Programa, s’han fet al llarg del curs diverses activitats i actuacions:
Orientació acadèmica
S’han realitzat 9 tallers sobre auto-

coneixement i orientació acadèmica pels
alumnes de 3er i 4rt, i una sessió adreçada a pares i mares a l’escola Vedruna El
Carme. També es va realitzar una assessoria específica en matèria d’estudis a
l’Índex.
Suport a la tasca d’estudiant
A l’índex també s’hi han realitzat activitats lligades amb la tasca dels instituts,
com un taller sobre tècniques d’estudi,
pels alumnes de 1er i 2n d’Eso, i un altre sobre tècniques de presentació oral
en públic del Treball de Recerca pels
alumnes de Batxillerat, amb la participació de més d’una quarantena de joves.
Prevenció en temes de salut
Aquest curs s’han dut a terme una vintena de xerrades sobre prevenció d’alcohol
i altres substàncies, adreçades a alumnes
de 3er i 4rt d’Eso i 1er Batxillerat, a càrrec d’Energy Control i una xerrada per a
pares i mares, titulada “Joves i alcohol,
què puc fer des de casa?”, a càrrec d’Ot-

ger Amatller, formador del Programa
Conecta amb els teus fills, de la Generalitat.
Participació
Amb l’objectiu de potenciar l’àmbit participatiu entre el col·lectiu jove, aquest
any també s’ha impulsat el projecte Sóc
Corresponsal, que consisteix en apropar
la informació a l’alumnat mitjançant la
figura del corresponsal, per tal que
aquest la faci arribar a la resta de companys de classe. Aquesta figura també
recull dubtes, suggeriments i propostes
dels altres joves que traslladen a la dinamitzadora.
Els corresponsals també han proposat i
col·laborat en l’organització d’activitats
lúdiques a l’hora del pati, amb campanyes informatives i jocs al pati. L’Índex
als Instituts, compta amb la col·laboració
dels quatre centres de secundària que
hi ha la vila: Escola Intermunicipal del
Penedès, IE Jacint Verdaguer, Vedruna El
Carme i Col·legi Sant Josep.
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Dibusha Munshai

Istiuejant
2017

El pati exterior de l’Índex serà escenari de concerts
musicals i espectacles multidisciplinaris, entre els que
hi destaca el tancament de la programació amb “Animal”, l’entrada al cartell de la banda sadurninenca
Dibusha Munshai o el retorn a Sant Sadurní de la divertida companyia Planeta Impro amb la seva darrera
i fresca creació. L’estrena de l’Istiu anirà a càrrec de
Mireia Vilalta amb la presentació del seu primer disc
en solitari i completarà l’oferta Circ Pistolet. Tots els
espectacles començaran a 2/4 d’11 de la nit i aniran
acompanyats de servei de bar. Aquesta és la programació de l’Istiu 2017
DIJOUS 6 DE JULIOL
Mireia Vilalta
Apnea és el primer disc en solitari de Mireia Vilalta.
Un àlbum ple de detalls i matisos que impregnen les
cançons de potència i energia.

Fesestiu 2017
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JOVENTUT

La regidoria de Joventut, amb el suport del Casal
Popular El Carràs, l’Agrupament Escolta i Guia de Sant
Sadurní i els timbalers Tabalots organitza una nova
edició del cicle i concerts de l’Istiu, que enguany
presenta cinc propostes del 6 al 20 de juliol

La regidoria de Joventut ha presentat la graella de tallers i activitats incloses en el programa Fesestiu, un complet ventall de
propostes per a adolescents i joves que es duran a terme del
26 de juny al 21 de juliol.
Tallers de bijuteria, tunejar l’skate, cuina creativa, robòtica makeblock, fotografia i instagram o com fer sushi, entre d’altres, seran
algunes de les múltiples oportunitats per aquest estiu. També s’han
previst propostes en grup, com una gimcana nocturna i bàsquet
3x3, a més de sortides per fer escapisme, una gimcana groga o
snorkel. El Fesestiu 2017 es tancarà amb una Festa Holi el divendres 21 de juliol. Per a més informació i inscripcions adreceu-vos a
l’Índex o visiteu www.indexjove.cat

DIMECRES 12 DE JULIOL
Cia Circ Pistolet
Un viatge en el temps a través dels records d’aquelles
tardes de jocs i bones estones, a vegades rient, a
vegades suant, però sempre gaudint, buscant la
complicitat i l’equilibri fràgil entre dues persones.
DIJOUS 13 DE JULIOL
Dibusha Munshai
La banda sadurninenca Dibusha Munshai presenta
el seu àlbum debut Demencia en la Era Digital. Un
disc que reflecteix un ampli rang d’emocions i estils
diferents, sempre amb un rerefons de música urbana.
DIMECRES 19 DE JULIOL
Cia Planeta Impro
Deixa’t sorprendre amb un Impro Show ben fresquet
amb jocs especialment dissenyats que recreen la
moda de les samarretes estiuenques, les guerres de
pistoles d’aigua i ens fan riure dels amors d’estiu.
DIJOUS 20 DE JULIOL
Animal
Animal ens presenta Més enllà de les paraules, una
barreja de sonoritats íntimes i contundents amb
aires de pop, folk americà, reggae, soul i mestissatge.
Per a més informació visita el web www.indexjove.cat

Èxit de la 2a RolCat
Sant Sadurní va acollir la segona edició del RolCat 2017 amb una gran
acollida. RolCat és el nom que se li ha donat a la Jornada de jocs de
Rol i al segon torneig de Catan que es fa a Sant Sadurní. Durant tot el
dia es van crear dos ambients diferenciats amb el Torneig de Catan i
les partides de Rol. Gent de totes les edats i també vingudes de Sant
Sadurní i de fora. En total prop de 90 persones van passar per l’Índex,
al llarg de tot el dia. El Servei de Joventut destaca el bon ambient de la
jornada i valora l’activitat com un èxit rotund i vol agrair a tots aquells
que ho han fet possible: Associació Lúdica El Refugi, per organitzar les
partides de Rol, Al Jaume Roca i UON Disseny i Rotulació, per l’organització i patrocini. I també a Devir, l’editorial que ha col·laborat en la
gestió i patrocini del Torneig de Catan.
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CLOENDA DELS
CURS DE FORMACIÓ
I INSERCIÓ I DEL
PROJECTE OKUPA’T
Gràcies a la col·laboració de les
empreses i comerços de la vila, el
projecte Okupa’t permet introduir
en l’àmbit laboral a joves
estudiants mitjançant un
programa de pràctiques que
compaginen dins el cicle acadèmic

EDUCACIO
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La Fassina de Can Guineu va acollir la
cloenda del curs de Formació i Inserció
d’Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al
Públic, a més del projecte Okupa’t. Un
total de 24 alumnes de l’Intermunicipal
i de IES Jacint Verdaguer van recollir el
seus certificats i orles, després d’haver
realitzat pràctiques durant aquest curs a
primera línia de botigues, establiments i
comerços de la vila, amb la col·laboració
de Som Sant Sadurní. Durant l’acte es va
celebrar una taula rodona en què hi van
participar Sílvia Bagot, tutora del PFIPTT; Leonor Jacques, directora de l’Escola Intermunicipal de Sant Sadurní d’Anoia
i Susanna Duaso, gerent de Som Sant
Sadurní i un passi de vídeos sobre l’experiència dels joves durant el curs. També
van felicitar els alumnes l’alcaldessa de
Sant Sadurní, Maria Rosell; el regidor de
Promoció Econòmica, Josep Subirana; i
Jordi Granel, coordinador territorial de
Formació Professional del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

itinerari formatiu i professional i un primer contacte amb el món laboral. El curs
contempla una formació professional, de
coneixements i pràctiques en empreses,
a més de formació general per tal de desenvolupar les seves habilitats i oferir-los
eines per al seu futur desenvolupament
formatiu.

Okupa’t
Fa gairebé deu anys va néixer a Sant Sadurní l’Okupa’t, una iniciativa del Departament d’Educació de l’Ajuntament que
va desenvolupar-se fruit d’una petició
formulada pels dos instituts públics de
la vila, l’Escola Intermunicipal i I’ES Jacint
Verdaguer) i ambol•laboració de diverses empreses i establiments comercials
de Sant Sadurní. L’objectiu era i és donar
una resposta adient a alumnes del segon
cicle d’ ESO que presenten dificultats per
aprendre en l’entorn acadèmic, a la vegada que incentivar i potenciar la recuperació de la figura de l’aprenent.

Sabent que hi ha alumnes que sovint es
mostren interessats per activitats pràctiques i properes a l’entorn sociolaboral,
el projecte ha estat una via per adaptar el
currículum i aconseguir la seva integració
escolar, social i laboral.
Els alumnes complementen les classes als
centres escolars amb diverses hores setmanals al matí de pràctiques a empreses.
Cada empresa o establiment acull un
alumne i el tutoritza amb la finalitat que
pugui conèixer els trets essencials de la
feina i es familiaritzi amb l’entorn laboral.
El projecte Okupa’t pretén facilitar i motivar als alumnes per a l’obtenció del títol
de graduat en educació secundària obligatòria, a la vegada que potenciar valors
com la responsabilitat, el compromís i
l’esforç, mi-llorar l’autonomia personal i
orientar els alumnes escolarment i professionalment.

La Mancomunitat de Municipis de l’Alt
Penedès en conveni amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat i amb
el suport de la Diputació de Barcelona
oferta aquest programa de Formació i
Inserció (PFI) en format de Pla de Transició al Treball. Els PFI-PTT són una oferta
formativa postobligatòria, que possibilita
l’inicio d’un itinerari integrat de formació
i inserció laboral.
Els cursos de Formació i Inserció s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys sense el
graduat en ESO, que els permeten qualificar-se per a una professió, a més de facilitar la superació de la prova d’accés a
cicles de formació professional de grau
mitjà, així com millorar les seves possibilitats d’accés al treball. El PFI els brinda assessorament i orientació en el seu
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No és cosa nova la que posem de manifest en aquest article:
els carrers i les places de Sant Sadurní es troben deixats, per
la manca de planificació i de gestió del Govern format per PCAT
i ERC. A ningú se li escapa aquesta realitat, només cal sortir al
carrer i donar una volta per la vila, o veure les queixes del veïns
a les xarxes socials. Fa uns dies ens féiem ressò del mal estat en
què es troba la plaça Ferrer i Bosch, el Barri Vilarnau, o el propi
parc de la Bòbila, totalment deixat i abandonat, o la plaça al costat de l’escola Intermunicipal. Des del Partit Popular no podem
assumir com es pretén des del govern atribuir la culpa d’aquesta
deixadesa als propis veïns. La situació dels carrers, places, parcs
i altres espais és la conseqüència d’una mala gestió per part del
Govern Municipal.
Per al 2017 Sant Sadurní d’Anoia té un pressupost de més de 13
milions d’euros dels què només es destina a Via Pública un 2%.
Com podem tenir el poble net amb una partida tan petita? Salta
a la vista que és impossible. Hem de recordar que el pressupost
té una partida destinada exclusivament a manteniment de la via
pública de 248.300 Euros. Una quantitat que no dóna capacitat
per gestionar les necessitats de la via pública, en particular el
manteniment de parcs, places i la neteja de carrers. No volem
un Sant Sadurní brut i on cada dia hi ha més caigudes degut al
mal estat de les voreres. Els veïns demanen poder passejar amb
seguretat i que caminar per Sant Sadurní no sigui una cursa d’obstacles. Per això proposem: 1) Més inversió a la Via Pública, dotar de més partida pressupostària per a la neteja i el manteniment
del carrers i les places. 2) Més planificació per evitar el caos i una
actuació sense consonància. 3) Més gestió, implica passejar per
veure com està el carrer, on hi ha mancances i les millores que
s’han de fer. 4) Hem de tenir una zonificació de l’espai per saber
quins punts són més problemàtics per tenir una acció directe
i eficaç. 5) Hem d’incentivar als treballadors/es de la brigada
municipal dotant-los d’eines i materials per desenvolupar la seva
tasca. Ja han passat dos anys de les eleccions municipals, i ens
trobem a l’equador de la legislatura amb un govern que no governa, que no té full de ruta i que té abandonat el carrer.
Nosaltres tenim les mateixes ganes que tu per canviar i tenir un
Sant Sadurní net, amb més seguretat, amb ajudes a les famílies i
que sigui la veritable capital mundial del Cava. Nosaltres, com tu,
ho volem perquè estimem Sant Sadurní.

mala praxi del govern

OPINIÓ

sant sadurní està brut, 13 milions d’euros de pressupost,
només un 2% a carrer

Com ja vau llegir als diaris ens vam sentir en l’obligació, juntament
amb la CUP, de donar una roda de premsa per denunciar la mala
praxi del govern. En aquesta compareixença vam destacar principalment la falta de voluntat i de compromís per part del govern en
complir els acords aprovats al Ple.
Com ha succeït amb algunes mocions presentades pel nostre grup
ICV-EUiA-E i aprovades per unanimitat: actualització del ROM, la
tarifació Social i pujar les baranes del pont de la Vilarnau. O treballar amb banca ètica, presentada per la CUP. Volem fer-nos especial
ressò de la proposta de revisió del Reglament Orgànic Municipal,
el ROM, que vàrem presentar al primer ple, després del cartipàs,
i que va quedar sobre la taula per discrepàncies en els criteris de
participació ciutadana. La vam reformular i finalment va ser aprovada per unanimitat al setembre del 2015. Amb la intenció d’accelerar el ritme i evitar la dilatació, voluntària o no, de les sessions
de treball en el procés de construcció del nou ROM, es va afegir
el següent acord: “Que el procés de creació d’aquest programa es
porti a terme amb la brevetat més gran possible”.
Tot i així vam haver d’esperar un any per fer la primera reunió de
la comissió de treball, al juliol del 2016. El ritme i la voluntat de
treball del govern i d’algun altre grup municipal, deixava molt que
desitjar, però ens reuníem periòdicament, quasi cada mes.
Fins que a la darrera reunió que teníem programada pel 23 de
febrer es va desconvocar el dia abans amb l’excusa que el document havia de passar per secretaria. Fins al dia d’avui ningú ens
ha donat cap explicació ni s’ha tornat a convocar cap reunió més.
També vam denunciar la manca de compromís amb la participació
ciutadana que, tot i ser un punt rellevant en el programa electoral
de tots els grups municipals, malauradament brilla per la seva
absència en el govern actual. I també volem expressar el nostre
malestar per la manca de transparència del govern sobre les intencions i accions futures, tant amb la ciutadania com amb els grups
de l’oposició.

santsadurni@iniciativa.cat

ppsantsadurni@gmail.com

@ICVsantsadurni

@carlesjimenezm

facebook.com/icvsantsadurni
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can guineu, per fer què? i a quin preu?
Sembla que finalment el govern ha decidit tirar pel dret i ens
assabentàvem per la ràdio que ja hi ha un preacord per comprar
Can Guineu. Si fem cas de les declaracions de l’alcaldessa aquest
acord no superaria els 300.000 però degut al greu estat d’abandonament en què els propietaris han tingut l’edifici, caldria afegir-hi una important suma de diners públics per afrontar la seva
rehabilitació. Més enllà que sigui qüestionable hipotecar econòmicament l’ajuntament per arranjar allò que empresaris privats no
han estat capaços de mantenir ni de convertir en l’equipament
que pretenien, és encara més greu fer-ho sense tenir clar a què
es destinarà aquesta inversió.
Des de la CUP vam presentar una moció per a realitzar un pla
d’equipaments de manera participativa. Entenem que ha de ser la
gent qui decideixi directament quins equipaments són més necessaris a la nostra vila i en què s’han de destinar els diners públics,
especialment quan parlem d’inversions tan importants. Com que
aquella moció va ser tombada per l’equip de govern, caldria reclamar, com a mínim, un procés participatiu per decidir si cal o no
comprar Can Guineu i especialment per decidir a què s’hauria de
destinar aquest equipament. Una vegada més ens veiem obligats
a denunciar la manca de debat i la frivolitat amb que aquest equip
de govern pren decisions que són transcendentals pel futur del
nostre poble i que hipotequen l’ajuntament durant molts anys.
Tot i que des de l’equip de govern s’insisteix en que la compra
de Can Guineu es farà sense tenir decidit què hi volen fer, sembla
que dins del mateix govern hi ha qui aposta clarament per destinar l’equipament a promoció del cava.
Si com tot sembla indicar és aquest el futur de Can Guineu, no
haurien de ser els cavistes que ja en són propietaris els qui destinin els seus propis recursos per fer una inversió d’aquesta magnitud? Per què hem de destinar tants diners públics a un projecte
del que se’n beneficiaran només alguns? A més, si el CIC Fassina
ja és un equipament públic destinat a la promoció del cava i està
lluny de satisfer les expectatives pel que es va impulsar, què ens
fa pensar que existeix la necessitat d’un segon equipament destinat al mateix? No hi ha altres prioritats a Sant Sadurní en matèria
d’equipaments? Des de la CUP pensem que sí, i en qualsevol cas,
hauria de ser la gent qui ho decidís.

el nou desgavell: PDeCAT i ERC a punt de perdre 770 mil
euros de subvenció del centre cultural
Res de bo es podia esperar de la incoherència de PDeCAT (ex-CDC) amb el Centre Cultural i dels poc fiables companys de viatge
d’ERC. Un govern irresponsable, mal gestor i sense full de ruta!!!
Ja vam advertir de la manca de coherència de l’alcaldessa Maria
Rosell i del PDeCAT amb aquest projecte. Quan estaven a l’oposició van criticar-lo durament i van prometre una consulta popular
en el seu programa electoral. Però a l’arribar el govern van llençar
les crítiques i les promeses a la paperera, i a corre-cuita van presentar en un ple extraordinari la inversió de 2.270.000 euros del
Centre Cultural. I, certament, calia córrer perquè, després de la
pèrdua de temps amb la moció de censura, els terminis eren molt
ajustats i l’obra s’havia de finalitzar abans del 31 de desembre del
2016 per no perdre la subvenció.
No han arribat a temps! Amb la boca petita i algunes incidències
comptables sospitoses (que han hagut de modificar després que
el Grup Municipal Socialista les detectés), el sr. Josep Maria Ribas
reconeixia que compleixen tots els criteris per perdre la subvenció
de 770 mil euros. Ara es llencen a la compra de Can Guineu, sense projecte i sense els 5 milions d’euros que costa la seva rehabilitació. Diuen que aniran a buscar subvencions. Si les gestionen
de la mateixa manera que amb el Centre Cultural, anem arreglats!
I per acabar d’arrodonir-ho, d’esquena a la direcció del centre, a
l’AMPA, als sindicats estudiantils, als grups municipals i a la societat civil, després de negar-ho repetidament i d’acusar els socialistes de manipuladors, es fan evidents els nostres advertiments:
PDeCAT i ERC demanen al Dpt. d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya l’elaboració d’un estudi tècnic per traspassar l’actual
titularitat i gestió municipal de l’Escola Intermunicipal del Penedès
a la Generalitat, finalment amb el suport de la CUP i ICV-EUA!!!
Això sí, davant de l’oportunitat d’aprovar la moció de commemoració dels 25 anys dels JJOO del 92 a la vila, presentada pels
socialistes, ben treballada i amb el suport d’entitats i personalitats
rellevants en els jocs, s’afanyen a dir que, malgrat que no havien explicat res a ningú, ja ho estaven treballant i realitzen una
celebració de pa sucat amb oli. El desgavell que PDeCAT i ERC
estan creant a l’Ajuntament el pagarem durant molts anys els/les
sadurninencs/ques! Hem de suportar dos anys més aquest mal
govern?

meridals@santsadurni.cat

cupsantsadurni@gmail.com
facebook.com/susanna.merida
@jordipl85

www.susannamerida.cat

@SusannaMerida
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Can GUINEU

En aquests darrers mesos, un dels temes dels què es parla a Sant
Sadurní és la possibilitat de l’Ajuntament d’adquirir Can Guineu,
una propietat que ara fa més de 30 anys passava a mans de les
empreses Freixenet, Juvé i Camps i Codorniu. Quan la família
Mir va decidir vendre l’edifici en aquell moment l’ajuntament no
va tenir l’opció de compra. Tothom esperava que aquests nous
propietaris restaurarien i posarien en servei aquest edifici tan
emblemàtic. Es va plantejar ubicar-hi el Consell Regulador del
Cava. Fins i tot hi va haver una partida al pressupost del Consell
de 200.000 euros per a la seva restauració, tal com va comunicar el president d’aquest òrgan a l’alcalde Josep M. Ribas. Però
mai es va aplicar. Ara, el tren torna a passar per l’estació. Ara
sí, ara l’ajuntament té la possibilitat d’adquirir-lo. La decisió és
molt senzilla: comprem el bitllet i pugem al tren o el tornem a
deixar escapar? Hem de decidir si comprem o creuem els dits i
esperem que els propietaris ho cedeixin gratuïtament. La primera opció, que ens costarà 300 mil euros, la podem prendre, la
segona ja no depèn de nosaltres. Els que s’autoanomenen els 3
A, - els alcaldes del 1979 a mitjans del 2011- , estan en contra
de la primera opció. Tot i que ells, en aquest 32 anys d’alcaldia,
ara sembla que volen fer, d’esquena a l’Ajuntament, el que en el
seu dia no van poder fer.
A ningú li agrada adquirir un edifici en aquest estat però, si pensem en el futur, que no serà immediat, hem de valorar les possibilitats de l’edifici, una casa emblemàtica situada al cor de Sant
Sadurní i amb unes parets que transpiren la història de tot el que
som: la vinya, el vi, els contractes de rabassa, la fil·loxera... Segur
que els nostres avis, els nostres avantpassats, volen o voldrien
que aquesta casa fos del poble. En això, fins i tot els autoanomenats 3A, hi estan d’acord. Ens queda una pregunta a fer: a
què dedicarem l’edifici de cal Guineu? La restauració de l’edifici
necessitarà una inversió considerable, però aquí és on s’han de
buscar les subvencions necessàries d’altres administracions per
tirar-ho endavant. Com que aquesta restauració no serà en un
termini curt, això permetrà fer un procés de participació ciutadana de manera ordenada que farà reactivar el debat cívic a la
nostra vila per buscar les moltes possibilitats que té l’edifici. Així
esdevindrà un gran projecte de tots els sadurninencs i sadurninenques, un repte igual al que tenim tots el catalans i catalanes a
principis de la tardor d’enguany.

Ja fa 3 anys, des que vam arribar a l’últim any del darrer mandat, que vam iniciar converses amb els actuals propietaris de Can
Guineu. Es tractava de veure si es podia materialitzar que Can
Guineu acollís la seu del Consell Regulador del Cava. Les converses mantingudes amb el Ministeri d’Agricultura van servir per
descartar aquesta possibilitat, però la interlocució amb diferents
empresaris i emprenedors va servir per poder valorar les potencialitats de l’immoble com a motor i dinamitzador de l’activitat
econòmica, comercial i turística de la vila.
Des de l’inici del mandat actual s’ha continuat treballant per fer
realitat que Cal Guineu torni a obrir les seves portes, tal i com ho
portem al nostre programa electoral. Creiem que ens cal fer tot
el possible per acabar amb aquesta llarga agonia de més de
30 anys de decadència d’un immoble emblemàtic farcit d’història,
que es degrada dia a dia. Som conscients que Can Guineu serà
un projecte a mig-llarg termini, que caldrà definir, però creiem que
si surt l’oportunitat cal fer tot el possible per tal que aquesta casa
pairal passi a ser de titularitat municipal.
Aquesta adquisició representa un esforç, però només partint d’aquest supòsit fàctic es podrà començar a treballar en projectar
els futurs usos de l’edifici. Podem partir d’alguna de les idees o
projectes que ja existeixen, en tot cas al voltant d’activitats que
consolidin el nostre poble com a referent turístic de projectes o
experiències a l’entorn del cava, o projectar -ne un de nou, que
connecti o integri activitats de diferents àrees ( comerç, restauració… ).Caldrà implicar als diferents grups polítics i a la societat
civil, doncs cal entendre aquest debat com un procés que cal
aprofitar per enriquir i replantejar els diferents projectes i treballs
que es proposin en benefici de Sant Sadurní.
Sigui com sigui, per poder arribar fins aquí el govern ha acordat
la signatura d’una declaració d’intencions amb els propietaris,
que contempla el compromís de l’adquisició durant els propers
6 mesos, fixant un preu màxim de 300.000 euros, molt per sota
de la taxació feta pels tècnics municipals. Un termini necessari per
aclarir els tràmits administratius que permetin formalitzar l’adquisició, a partir de la qual ja hi haurà temps per resoldre entre tots
el destí de Can Guineu.
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OPINIÓ

can guineu, pugem al tren?

L’arribada de l’estiu i les vacances deixa alguns
habitatges buits i genera alguns riscos. Per
aquest motiu la Policia Local de Sant Sadurní
d’Anoia dóna alguns consells per prevenir els
robatoris als interiors dels domicilis
*Tanqueu amb pany la porta del vostre
domicili cada cop que us absenteu de
casa (amb independència del temps
que hi passeu fora).
*Protegiu els accessos exteriors del
vostre domicili amb reixes, portes reforçades o blindades i amb els panys tancats (preferiblement amb doble pany).
*Canvieu els panys de casa vostra si
heu perdut les claus o hi vivia altra
gent anteriorment.
*Si disposeu de garatge, heu d’assegurar-vos que ho deixeu tot ben tancat i que
no us deixeu les claus posades al vehicle.
*Aviseu a la policia a través del telèfon
d’emergències 112 o directament al
telèfon de la policia local 938183022,
quan us adoneu de la presència de
persones alienes que observen o controlen un domicili, o el moviment de
vehicles. Fixeu-vos com van vestits i
quin vehicle utilitzen.
*Deixeu els vostres objectes de valor i
diners quantiosos a caixes de seguretat

Vacances segures

d’entitats bancàries.
*Si marxeu de vacances, eviteu difondre que us absenteu de casa. I si teniu activat el contestador automàtic,
no deixeu un missatge que indiqui la
vostra absència.
*Independentment del període que sigueu fora, simuleu que hi ha algú durant
les vostres vacances: no tanqueu totalment les persianes, si disposeu de reixa.
Deixeu roba estesa. Instal·leu un temporitzador automàtic de llums, ràdio o televisió.
*És aconsellable que tingueu algú que
us reculli el correu de la bústia per
evitar que s’acumuli, i indiqueu-li una
manera de ser localitzats.
*Elaboreu un inventari d’objectes amb
números de sèrie, marques i models.
Esdevé molt útil disposar de fotografies
dels objectes més valuosos.
*Si residiu en una comunitat de veïns,
no obriu l’entrada principal a persones
desconegudes, i demaneu la identificació corresponent al personal de com-

panyies subministradores (empresa i
nom). Si dubteu, truqueu la companyia.
*Si detecteu un vehicle sospitós pels
voltants, intenteu fixar-vos en el model,
color, matrícula i nombre de persones.
Telefoneu per facilitar tota la informació
obtinguda a la policia.
*Si observeu que algú ha entrat al
vostre domicili, no hi entreu. Podria ser
que encara hi hagués algú a l’interior.
Aviseu ràpidament a la policia.
*Si, tot i les precaucions que preneu, sou
víctimes d’un fet delictiu, és necessari
que denuncieu el fet.
*Podeu denunciar els fets tant a la Policia Local com al cos de Mossos d’Esquadra.
*Si teniu coneixement d’un fet delictiu,
o en sou testimoni, aviseu la policia. La
col·laboració ciutadana és imprescindible
per al coneixement dels delictes i evitar-ne de posteriors.

Drets i deures dels propietaris de gual
Davant la situació que s’ha reiterat en els darrers
mesos en relació al mal ús d’alguns guals i certs
comportaments de conductors i propietaris de vehicles al municipi, l’Ajuntament de Sant Sadurní ha
posat en marxa una campanya informativa per tal de
recordar algunes consideracions en relació a l’ús del
gual i els drets i deures dels propietaris i la resta
d’usuaris de la via pública.
Per tal de gaudir del dret de gual:
- La plaça de gual haurà d’estar degudament senyalitzada en lloc visible des de la calçada, d’acord amb
la normativa municipal
- El propietari ha d’estar al corrent del pagament de
les taxes establertes en les ordenances fiscals.
Així mateix també es recorda que resta totalment
prohibit estacionar, parar i efectuar treballs de càrrega i descàrrega en les zones de gual, incloent el
mateix propietari/propietaris del gual.

