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CARTA DE L’ALCALDE

JOSEP MARIA RIBAS
ALCALDE SANT SADURNÍ D’ANOIA

Fa poques setmanes vam acomiadar les Fires 2018, unes fires 
que com és tradicional a la nostra vila tanquen l’estiu i comen-
cen  a preparar l’entrada a l’escola, a la universitat o a la feina, 
etc.

L’any polític també comença en aquestes dates, i dona pas al 
debat i aprovació de les ordenances i el pressupost munici-
pal. En resum, també s’inicia el curs d’activitat per a nosaltres 
i l’Ajuntament amb la mirada posada en el 2019. Aquest any, 
però, no serà igual que els anteriors. La propera primavera hi 
haurà unes noves eleccions municipals. Algunes o moltes cares 
del nostre ajuntament canviaran. I alguns dels projectes que 
estan en marxa finalitzaran més enllà d’aquest mandat.

Projectes com la remodelació de l’antiga biblioteca del carrer 
Sant Pere, que es transformarà en el departament de Serveis 
Socials, dotant-lo de més espai, més intimitat i, en definitiva, de 
més recursos per garantir un millor servei a la ciutadania.

També s’ha previst l’adquisició d’un pis tutelat de nova cons-
trucció per a persones amb discapacitat, que donarà resposta a 
una llarga demanda del nostre municipi. O la finalització de les 
obres del Centre Cultural, amb la construcció de l’arxiu munici-
pal i l’escola d’adults, que permetrà aconseguir així el ple fun-
cionament de l’edifici. Sens dubte serà un dels equipaments 
més concorreguts de la nostra vila, un fet que comportarà de 
ben segur una remodelació i revitalització de la mateixa plaça 
d’Homenatge a la Vellesa on es troba ubicat.

Hi ha inversions que han culminat en aquest mandat, com la 
primera fase del Centre Cultural que ja ha permès posar en fun-
cionament la nova biblioteca i les sales d’estudi, així com la sala 
d’exposicions. Cal recordar que la rehabilitació de les antigues 
escoles per ubicar-hi la biblioteca municipal va ser un projecte 
que va començar a gestar-se ara fa 12 anys.

Per fi hem vist realitzada l’esperada rotonda del cementiri i ja 

està en obres  la rotonda de la carretera de Gelida, una actuació 
que està previst que finalitzi al gener. Es tracta de dues ro-
tondes que permetran millorar la circulació i especialment la se-
guretat dels conductors i vianants i des de l’Ajuntament agraïm 
de manera molt especial la col·laboració de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona en l’execució d’aquestes 
dues obres. 

En breu es reasfaltaran diversos carrers de la població, seguint 
amb el pla de millora de la via pública i s’iniciarà també l’arran-
jament de diverses voreres. I resoldrem un deute històric com 
és la urbanització del passatge Sant Eulàlia.

Finalment l’Ajuntament també ha executat la compra de la casa 
pairal de cal Guineu - recordem que fa uns anys l’ajuntament 
va adquirir una part d’aquesta propietat per construir-hi el CIC 
Fassina i l’oficina de turisme -. És una casa situada al centre 
mateix de Sant Sadurní i amb gran valor històric. Aquesta com-
pra ens dóna l’oportunitat de donar vida al centre de Sant Sa-
durní i entre tots haurem de decidir a què es destina aquest 
edifici.

En aquest mandat hem treballat intensament per millorar la 
nostra vila, els serveis municipals i l’atenció a la ciutadania. 
Queda molta feina a fer al poble, però també pel nostre país.

No està sent un mandat tranquil. Els nostres esforços han estat 
sempre pensant en Sant Sadurní i en Catalunya. Hem acompan-
yat, juntament amb una majoria de veïns/es del nostre municipi, 
les nostres institucions en la voluntat de decidir el nostre futur. 
Tots tenim a la retina les imatges d’ara fa un any, com vam 
defensar les urnes, perquè tots sabíem que defensant-les, de-
fensàvem la nostra llibertat, la llibertat de tots, la democràcia.

Vindran segurament temps encara més difícils, però podeu es-
tar segurs que des de l’ajuntament intentarem fer tot els que 
estigui a les nostres mans per poder aconseguir que el poble 

la casa pairal de cal Guineu està situada al 
centre mateix de Sant Sadurní i amb gran 
valor històric. la seva compra ens dóna 
l’oportunitat de donar vida al centre de 

Sant Sadurní i entre tots haurem de decidir a 
què es destina aquest edifici
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PRESSUPOST MUNICIPAL I ORDENANCES per al 2019
congelació dels impostos, a excepció de l’ibi, l’iAE i algun preu públic

El ple municipal del mes d’octubre va aprovar a la vegada 
les ordenances fiscals i el pressupost municipal per l’any 
2019, una circumstància atípica i que ha de permetre l’Ajun-
tament aplicar ja des de l’1 de gener el nou pressupost, 
darrer d’aquest mandat. Ambdós assumptes només van 
comptar amb els vots favorables del govern amb majoria 
del PDeCAT i ERC, mentre que l’oposició en bloc va votar-hi 
en contra, tal i com va fer ja amb el pressupost del 2018. 
Els impostos i taxes es mantenen congelats pràcticament en 
la seva majoria, amb una pujada de l’impost de béns immo-
bles i el d’activitats econòmiques, mentre que el pressupost, 
descomptant les subvencions que van arribar l’any passat 
procedents d’altres administracions - Meses de Concertació 
- torna a situar-se en els 14 milions d’euros, en la línia dels 
darrers anys.

El pressupost municipal per a l’any 2019 de l’Ajuntament de 
Sant Sadurní ascendirà a 14.670.277 euros, que se situa en 
xifres de l’any 2017, ja que al 2018 els comptes municipals 
de l’exercici van superar la barrera dels 15 milions per la injec-
ció de subvencions extraordinàries procedents de les Meses de 
Concertació.

Des del govern es va explicar que l’increment d’ingressos per 
impostos directes, com l’IBI i l’IAE principalment, cobrirà l’aug-
ment del capítol 1 de personal com a conseqüència de la re-
visió de sous dels empleats públics que fixa la Llei General de 
Pressupostos de l’Estat i la propera relació de llocs de treball; i 
tindrà una compensació en l’augment del capítol dedicat a béns 
i serveis. També es va assenyalar que, tot i que s’ha previst una 
partida d’inversions de 175.000 euros, aquesta xifra es veurà 
ampliada quan es faci el tancament de l’exercici 2018 i es pugui 
fer ús del romanent. Algunes de les millores que es preveuen 
dur a terme es destinaran als equipaments municipals, com la 
reparació de l’ascensor de l’escola Jacint Verdaguer, l’aire condi-
cionat a l’escola bressol La Fil.loxereta, nous sistemes d’accés 
a l’Índex i Can Mas de la Riera, nova maquinària pel gimnàs de 
la zona esportiva, millores elèctriques i acústiques a l’escola de 
música, senyalització, així com una injecció de 60.000 euros 
per l’arranjament de la via pública.

REVISIÓ A L’ALÇA DE L’IBI I L’Impost 
d’activitats econòmiques

L’IBI es revisarà amb un augment del 2,2%, ajustant-lo a 
l’increment de l’IPC català del mes d’agost, mentre l’Im-
post d’Activitats Econòmiques s’incrementarà un 6%, una 
pujada que respon a la millora de la situació econòmica i 
al fet que es mantenia congelat des de l’any 2014. D’al-
tres taxes i preus públics incorporen petits canvis en el 
redactat, a banda de lleugeres novetats com la bonificació 
del 20% a l’Escola de Música per a famílies monoparen-
tals, o la revisió de preus als serveis de la piscina que ja 
es va iniciar l’any passat per tal d’adequar-los al nivell 
dels equipaments de municipis del voltant.

Tots els grups de l’oposició van coincidir a lamentar el 
poc temps i espai per al debat i la confrontació d’idees 
per analitzar la propostes d’ordenances i el pressupost. 
El Partit Popular va reclamar una bonificació a la taxa 
d’escombraries que premiï els veïns que fan positivament 
la recollida de la brossa, i va trobar a faltar gestos imposi-
tius per promocionar l’ocupació, la promoció econòmica 
i el turisme a través de les taxes. Des d’ICV i la CUP es 
va tornar a insistir en l’absència de voluntat del govern 
per abordar un model de tarifació social i de progressió 
fiscal. També van criticar l’ús de bonificacions com a única 
via per atendre la diversitat, en lloc d’apostar per una 
fiscalitat més justa en què paguin més qui més tenen. La 
CUP va reconèixer l’augment en l’impost d’activitat per 
a les grans empreses, però va recordar que ja es podria 
haver implementat a l’inici del mandat per tal d’obtenir 
més ingressos per l’Ajuntament que podrien haver rever-
tit en millores dels serveis als ciutadans. També el PSC 
va expressar la seva decepció per la rigidesa del govern 
i manca de complicitat per arribar a acords amb la resta 
de forces.
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TRASLLAT DEL CENTRE DE 
REHABILITACIÓ DE SANT SADURNÍ

La regidoria d’Acció Social de l’Ajun-
tament de Sant Sadurní d’Anoia ha fet 
una aposta per mantenir el servei de 
fisioteràpia al municipi i des de fa uns 
mesos ha habilitat un local a la plaça Joan 
Casanovas per establir-hi el nou centre 
de rehabilitació, un servei que fins aquest 
moment estava ubicat a la Casa dels Avis.
Un fisioterapeuta atén cada dia a una 

quinzena de persones que necessiten 
tractament, un 15% més de les que es 
podia atendre fins ara. Es prioritzen els 
casos urgents, sobretot els postoper-
atoris, ja que és un servei que ofereix 
l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, que 
és qui prescriu els tractaments. L’Ajun-
tament es fa càrrec de les despeses del 
local per tal que les persones usuàries de 

aposta de l’Ajuntament per 
garantir el servei de 
fisioteràpia 

Sant Sadurní no s’hagin de desplaçar a 
Vilafranca. 

El canvi ha suposat també una millora 
pels residents de la Casa dels avis, ja que 
ha deixat un nou espai lliure per a les 
persones grans que hi viuen i les seves 
famílies, a banda que la mesura evita 
l’entrada de persones no vinculades a 
la residència, que continua oferint el seu 
propi servei de fisioteràpia als seus res-
idents. 

La regidora d’Acció Social, Àngels Canals, 
valora molt positivament aquest projecte: 
“Amb aquest esforç de l’Ajuntament es 
garanteix el manteniment del servei de 
fisioteràpia a Sant Sadurní, alhora que 
s’amplia l’espai per als residents de la 
Casa dels Avis. N’estem molt contents”.

L’Ajuntament continuarà treballant amb 
l’Hospital Comarcal per tal d’ampliar la 
capacitat del servei i avançar així en la re-
ducció de les llista d’espera, una situació 
que afecta els centres de tota la comarca.

MÉS D’UN MILIÓ D’INVERSIÓ EN UN PIS TUTELAT, L’ANTIGA BIBLIOTECA I EL CENTRE CULTURAL
A banda de les ordenances i el pressupost, l’ordre del dia del ple d’octubre també va incloure una important modificació 
de crèdit que incorpora una notable partida d’inversió d’1.165.000 euros, amb què s’adquirirà un pis tutelat per a per-
sones amb necessitats especials, les obres de remodelació de l’antiga biblioteca, que acolliran les noves dependències del 
departament d’Acció Social, i una injecció per a la segona fase constructiva del Centre Cultural per tal d’habilitar el nou 
Arxiu municipal i l’escola d’adults. Els grups de l’oposició van sol·licitar separar la votació, d’una banda el pis tutelat, que va 
obtenir el suport unànime del consistori, a excepció del PP, que s’hi va abstenir, i per una altra banda la reforma de l’antiga 
biblioteca i les obres al Centre Cultural, que va registrar el vot desfavorable de tots els grups de l’oposició.

pressupost 2019 14.670.197,84 €

PARTIDA D’INVERSIONS                  175.000 €

INGRESSOS

IMPOSTOS DIRECTES 230.000 € + QUE AL 2018
IMPOSTOS INDIRECTES   83.000 € + QUE AL 2018
TAXES, PREUS PÚBLICS   67.000 € + QUE AL 2018

DESPESES

PERSONAL  392.000 € + QUE AL 2018
BÉNS I SERVEIS  271.000 € + QUE AL 2018

El Partit Popular va recordar al govern que no ha fet públic el seu 
pla de govern en aquest mandat i els va recriminar que no tenen 
cap model de poble definit i que es mouen amb improvisació. Va 
apuntar mancances en un pressupost que va qualificar de “gris” i va 
demanar solucions al mercat municipal, els equipaments esportius, 
i en àrees com via pública, promoció econòmica, turisme i acció 
social.

ICV va tornar a reclamar solucions als problemes endèmics de la 
vila i completar les inversions als equipaments, en un pressupost 
que van titllar de continuista i amb pocs canvis. També la CUP es 
va referir a la manca de debat sobre el model de poble i quines 
són les intencions en relació als equipaments i espais municipals. 
Va apuntar que la proposta del govern era buida de qualsevol 
contingut polític.

El PSC, per la seva banda, va mostrar el seu malestar per la manca 
de transparència de l’executiu local i la seva incapacitat per tre-
ballar amb visió de futur. També va acusar els dos socis de govern 
d’enredar-se en discussions internes i oblidar els debats impor-
tants que té la vila sobre la taula, com el futur del sector del cava, 
o establir un criteri i planificació en les inversions.
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Aquest estiu van completar-se les obres 
de millora de les voreres del carrer Sant 
Pere i Provença, i que dóna continuïtat 
a la intervenció que es va dur a terme a 
finals del 2016.

Les voreres mantenen ara la mateixa línia 
estètica i la intervenció ha servit també 
per reforçar la seguretat dels vianants en 
uns trams molt sensibles degut a la prox-
imitat de centres escolars. 

Properament també es reorientaran les 
places d’aparcament de la zona blava 
d’aquesta via, per tal que els cotxes esta-
cionin marxa enrera i d’aquesta manera 
es millori la seguretat a l’hora d’abando-
nar la plaça i incorporar-se al carrer per 
on circulen d’altres vehicles.

millores al servei de bus cap a barcelona
Amb l’objectiu de millorar la qualitat i comoditat dels usuaris i per tal de donar res-
posta a l’increment de viatgers que ha registrat el servei en aquestes darreres set-
manes, des de l’octubre s’ha habilitat un segon bus a les 6:45 del matí en el trajecte 
entre Sant Sadurní i Barcelona.

D’aquesta manera, s’espera millorar la distribució dels passatgers, que han augmentat 
especialment en aquesta franja horària.

Recordem que ja des del passat 12 de setembre la línia de bus Exprés va ampliar la 
seva oferta de transport entre Sant Sadurní i Barcelona amb una nova expedició d’a-
nada i tornada per tal de ajustar-se millor als horaris d’entrada i sortida dels  centres 
educatius.  Podeu consultar els horaris d’aquesta línia al web www. hillsabus.com.

Millores a la 
zona esportiva
Aquestes setmanes la direcció de la 
zona esportiva està distribuïnt entre els 
usuaris i abonats els nous carnets d’ac-
cés que permeten millorar el control i la 
seguretat de la instal·lació, alhora que 
la comoditat de l’usuari, mitjançant un 
sistema informàtic i un sensor pel qual 
només cal acostar la targeta per obtenir 
l’accés a l’entrada i la sortida. 
 
En les properes setmanes s’abordarà un 
paquet de millores per tal de renovar i 
actualitzar alguns espais i equips de la 
instal.lació. D’una banda es renovarà la 
caldera i es canviarà la bateria deshumi-
dificadora, dues inversions que pugen a 
uns 37.000 euros. 

També es canviaran les taquilles i s’intal.
larà un alçament a les portes dels vesti-
dors per evitar o reduir els casos de furts. 
Coincidint amb les festes nadalenques, 
s’aprofitarà per dur a terme una profunda 
actuació de neteja, pintat i vernissat als 
vestidors i les instal.lacions de la piscina. 

Així mateix, es continua treballant en les 
tasques d’arranjament del vas petit inte-
rior, que està tancat des del mes de se-
tembre per un problema de filtracions, tot 
i que encara no es té una data definida 
de quan finalitzaran les obres i es pugui 
reobrir l’espai als usuaris.

Recentment els serveis comunitaris de l’Ajuntament de Sant Sadurní han subs-
tituït el terra tou de cautxú de la zona infantil de la plaça Nova, que es trobava 
en mal estat com a conseqüència del desgast. L’objectiu del departament és con-
tinuar renovant en els propers mesos més espais infantils de les places de la vila.

renovació del terra del parc 
infantil de la plaça Nova

arranjament de 
voreres dels carrers 
sant pere i provença
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El mes de desembre està previst que comencin les obres de construcció de la nova 
pista d’skate, un equipament esportiu i lúdic llargament reivindicat pel col·lectiu de 
joves i que a a principis d’any va trobar encaix en el pressupost del 2018, després 
d’una proposta del PSC i que el govern ha implementat per tal que vegi la llum a 
principis del 2019.

Aquest nou espai s’ubicarà al Parc Lluís Companys, que es troba entre els barris del 
Gat Cendrer i Pla d’En Mestres, entre les pistes de bàsquet i futbol. La pista constarà 
de dues zones, amb un espai principal de patinatge, amb rampes, salts i trucs, i una 
més circular, que ocuparan en total una superfície d’uns 575 metres quadrats. La cons-
trucció compta amb un pressupost que s’acosta als 80.000 euros. La construcció 
d’aquesta pista permetrà de pas millorar els accessos al propi parc i afavorirà també 
un millor aprofitament dels espais del voltant. La pista serà de formigó i s’ha dissenyat 
d’acord a la recomanació d’experts del sector i skaters de la comarca. Els elements 
comptaran amb alçades i nivells que permetran l’ús i l’evolució de tot tipus de pati-
nadors.

SANT SADURNÍ, SKATE FRIENDLY

Amb un pressupost d’uns 478 mil eu-
ros, en els propers mesos també s’en-
cetaran les obres de remodelació de 
l’antiga biblioteca municipal, ubicada 
al carrer Sant Pere, i que acollirà el 
servei d’Acció Social. 

Des de fa uns mesos s’ha instal.lat l’Ofici-
na d’Habitatge a l’espai que ocupava 
anteriorment la biblioteca infantil. La 
reforma permetrà renovar i modernitzar 
tots els espais, amb una zona de treball 
intern, una espai office, despatxos d’at-
enció personals, sales de reunió, i també 
està previst habilitar un espai per ubi-
car-hi arxiu recent i de gestió de l’Ajun-
tament.

A la planta superior, que ocupava la bibli-
oteca i on des de fa uns mesos s’hi ha 
instal.lat l’Oficina d’Habitatge, s’hi farà un 
nou lavabo i un espai office. S’aprofitarà 
l’obra també per condicionar la zona del 
lluernari, ubicada a la plaça dels Gotims, i 
s’habilitarà a sobre un petit jardinet.

L’antiga biblioteca, futura seu 
del servei municipal d’acció social

nova campanya 
d’asfaltats
Abans de finalitzar el 2018 està 
previst que s’iniciï una campanya de 
reasfaltats d’un bon grapat de car-
rers i vies de la vila. 

La programació contempla l’actuació 
al Polígon de les Casetes de Cal Mir 
i el de Can Ferrer, el tram superior 
de la Rambla Generalitat i plaça Pau 
Casals i carrers com el Tinent Coro-
nel Sagués, Mestre Antoni Torelló, 
Provença, Sant Pere, Montserrat, 
Gelida, Pau Claris, Vinya, Raïm, 
Solanes, Baríton Matias Ferret, entre 
d’altres, a més del carrer Montardit, 
molt proper al parc de la Rambla i 
on s’aprofitarà també per fer una 
actuació de reparació i ampliació de 
la vorera, que amb els anys ha anat 
enfonsant-se i inclinant-se.

Una altra de les actuacions desta-
cades a la via pública serà al Pas-
satge Santa Eulàlia on, després de 
molts anys, s’urbanitzarà finalment 
aquest carrer amb les contribucions 
especials dels veïns.
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pendents del quart cinturÓ

El Quart Cinturó vol ser una nova via que con-
necti les comarques del Vallès i el Penedès. 
En aquests moments, només s’hi han cons-
truït dos petits trams discontinus – a Abre-
ra-Olesa i Viladecavalls-Terrassa -.

Aquesta carretera va ser concebuda en un 
moment en què el Pla director del 1966 
preveia que Barcelona esdevindria una 
gran metròpoli que travessaria la serra de 
Collserola i que ocuparia les comarques 
circumdants per mitjà de la construcció 
de vials concèntrics anomenats cinturons. 
El Quart cinturó havia de permetre con-
nectar les ciutats de la segona corona de 
la Regió Metropolitana de Barcelona, des 
de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 
fins a Mataró (Maresme). 

Després d’endarreriments i anys en què el 
projecte va ser arxivat, als darrers temps 
se li ha tret la pols des del Ministeri de 
Foment, tot i que amb una forta oposició 
des d’alguns dels territoris per l’impacte 
ambiental i paisatgístic d’aquesta obra, 
entre ells el Penedès. 

Amb tot, molts assenyalen l’oportunitat 
que pot oferir l’eliminació dels peatges a 
l’AP-7 i que faria innecessari la construc-
ció de nous trams d’aquesta nova infrae-
structura. 

Entre els anys 80 i 90, el projecte va pas-
sar de ser plantejada com una autopista 
de competència estatal que uniria Mataró 
i Vilafranca passant per Granollers a una 
proposta molt més ambiciosa de con-
nexió entre la frontera francesa i Alacant, 
paral·lela a l’AP7. Des de Catalunya, tant 
el govern com moltes organitzacions em-
presarials, van lamentar en aquells mo-
ments la manca de voluntat política del 
Ministeri davant un eix viari que obria 

una bona comunicació amb Europa. Però 
també s’iniciaren moviments de protesta 
des dels sectors agrícoles i associacions 
ecologistes que van impulsar una Campa-
nya contra el Quart Cinturó. 

La forta oposició al Quart cinturó va por-
tar al nou Ministeri de Foment a elimi-
nar, l’any 1998, el tram comprès en-
tre Granollers i Sant Celoni a causa de 
l’impacte ambiental que aquesta infrae-
structura suposava per al Parc Natural 
del Montseny. D’aquesta manera el nou 
traçat passava a ser Abrera-Granollers, 
el qual es subdividiria en dos projectes: 
Abrera-Terrassa i Terrassa-Granollers. 
Aquest darrer era el més controvertit per 
la major proximitat a paratges d’interès 
agrícola i natural i nuclis habitats.

Un estudi de la Universitat Politècnica 
de Catalunya presentat al 2005 conce-
bia l’eix com una via més permeable a 
la xarxa viària secundària i als nuclis ur-
bans, la qual cosa va motivar un canvi en 
la denominació del projecte, si més no 
per part del Govern català, que va passar 
a referir-s’hi com a Ronda del Vallès. L’es-
tudi prestava atenció a la situació actual i 
a les perspectives de la xarxa ferroviària, 
preveient un desenvolupament del con-
junt de línies de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) i de Rodalies 
de Renfe que fes que els usuaris poten-
cials no estiguessin mai a una distància 
superior a 20 minuts a peu de l’estació 
més pròxima. 

L’estudi de la UPC apostava per acabar 
el Quart cinturó a Abrera i Granollers i 
no estendre’l a sud i nord com s’havia 
projectat inicialment per l’impacte que 
tindria sobre el Penedès i el Parc Natural 
del Montseny respectivament. 

Pel que fa al tram del Penedès, hi havia 
tres alternatives: el Ministeri de Foment 
continuava sense descartar oficialment el 
traçat històric del projecte, que unia Vila-
franca del Penedès i Abrera pel centre de 
la plana del Penedès. Des de Catalunya, 
però, hi havia dues alternatives: la de la 
Generalitat i la proposada pel Consell Co-
marcal de l’Alt Penedès. Les dues tenien 
en comú que, en aquest tram, entenien la 
B-40 i l’A7 com una mateixa via, la qual 
avançava més o menys paral•lela a l’AP-
7 i pel nord d’aquesta via entre Vilafran-
ca i Sant Sadurní. La diferència era que, 
mentre la Generalitat era partidària d’unir 
Sant Sadurní amb Abrera amb una via 
de nova construcció, el Consell Comarcal 
preferia una A-7 tothora paral•lela a l’AP-
7 i que enllacés l’autopista AP-2 –prop 
de la Bisbal del Penedès a la comarca del 
Baix Penedès– amb Martorell, al Baix Llo-
bregat.

Traçats del Quart Cinturó

A partir del 2007 es van iniciar les obres 
del primer tram, entre Abrera i Terrassa. 
El juny de 2010 es van inaugurar els dos 
primers subtrams (Abrera-Olesa i Vilade-
cavalls-Terrassa), de 2,2 km i dos carrils 
i una ronda de 4,8 km i cinc carrils, res-
pectivament. 

El gener de 2013 la Campanya Contra el 
Quart Cinturó va anunciar que el Minis-
teri de Medi Ambient havia arxivat l’ex-
pedient d’avaluació ambiental del tram 
Terrassa-Granollers ja que havia caducat. 
En conseqüència caldria tornar-lo a refer 
de nou.

Les al·legacions presentades des de di-
versos sectors té com a punta de llança 
la petició del departament de Territori i 
Sostenibilitat i dels consells comarcals 

8

M
U

N
IC

IP
I



del Vallès Occidental i Oriental, que han 
demanat al Ministeri de Foment i al de 
Transició Ecològica que no avancin en el 
desenvolupament dels estudis del tram 
de la B-40 fins a completar el Pla Espe-
cífic de Mobilitat del Vallès que estan re-
dactant les tres institucions. 

El darrer esbós que va elaborar el Minis-
teri de Foment dibuixa una línia que passa 
per Sant Llorenç d’Hortons, Sant Sadurní, 
Subirats i Gelida, amb una afectació no-
table sobre el sòl que podria tenir un fort 
impacte en una gran superfície de vinya. 

Futur

Actualment el Quart Cinturó té en marxa 
4 trams que permetrien la unió de tot el 
traçat. Un és el que afectaria al Penedès 
i que es troba en fase d’estudi. El segon, 
el que uniria Olesa de Montserrat i Vila-
decavalls, ha reiniciat ja les obres després 
d’una aturada i amb una nova previsió de 
finalització de finals del 2019. L’objectiu 
és construir els dos viaductes del tronc 
de l’autopista que passaran per sobre de 
la B-40 en aquest punt del recorregut, 
punt on es crearà el futur enllaç entre 
ambdues carreteres a Viladecavalls.

Aquesta actuació forma part del tram 
de la B-40 entre Terrassa i Abrera que 
disposa de 6,2 quilòmetres de recorre-
gut i un pressupost de 212 milions d’eu-
ros. El tercer tram uniria Terrassa amb 
Granollers i s’està sotmetent a estudi 
informatiu, mentre que el quart i darrer 
tram, el que uniria la via a Granollers amb 
la C-60 al mateix municipi, està pendent 

d’aprovació.

Impacte ambiental

L’aspecte que ha generat més contro-
vèrsia ha estat, sense dubte, el rela-
cionat amb la preservació del paisatge. 
El Penedès, un territori que viu de la 
vinya, però no només del seu producte, 
sinó també de l’enoturisme, ha d’apostar 
fermament pel paisatge i la construcció 
del Quart Cinturó suposaria grans con-
seqüències en aquest punt, segons han 
explicat ja alguns experts de la zona, que 
han volgut posar en valor, també, el fet 
que “els vins de qualitat només es poden 
elaborar en un entorn amb un paisatge 
de qualitat”.

França, un dels països amb més tradició 
vitivinícola, ja ha apostat pel paisatge i 
la vinya com a pol d’atracció de turisme 
i com a senya d’identitat de diverses 
zones tan conegudes arreu del món com 
la Borgonya o la Xampanya. Ambdues, 
declarades Patrimoni Mundial de la Unes-
co per ser l’epicentre de la producció de 
vins francesos en les seves múltiples vari-
etats. Però no cal anar tan lluny, La Rioja, 
territori de vinya i vi per excel·lència, fa 
ja tres anys que va declarar Bé d’Interès 
Cultural “el paisatge cultural del vi i la 
vinya”, apostant per aquest tret carac-
terístic de la zona que aporta a aquesta 
Comunitat Autònoma un valor singular i 
diferenciador.

Oposició al Penedès

Són molts els agents que s’han posicio-

nat en contra del traçat del Quart Cin-
turó al seu pas pel Penedès. Des que 
es va fer públic el pla director de Mar-
torell-Abrera, el 19 de juny, la comarca 
s’ha posat en peu de guerra i ha iniciat 
diferents tràmits per aturar el projecte. 
Un dels més importants és el que ha dut 
a la creació de la plataforma “Defensem 
la identitat vitivinícola del Penedès”, lide-
rada per les patronals del cava i el vi Ins-
titut del Cava, Pimecava i UVIPE (Unió 
Vinícola del Penedès) i pel CEPVI (Centre 
d’Estudis del Paisatge Vitivinícola).

A més, els ajuntaments del territori, en-
capçalats per Sant Sadurní i Sant Llorenç, 
també s’hi han oposat fermament i han 
tirat endavant una moció conjunta que 
s’ha anat aprovant als diferents municipis 
que constitueixen la Vegueria.

També és cert que d’altres municipis a 
qui no els afecta territorialment, veuen 
amb molt bons ulls les potencialitats de 
creixement econòmic que podria aportar 
aquesta nova via de connexió, amb el 
desenvolupament, per exemple, de nous 
polígons industrials.

El Quart cinturó –també conegut com a 
autovia B-40 o Ronda del Vallès- va ser 
planificat l’any 1966 en el marc del Pla 
director territorial de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona i integrat al Pla de 
millora d’itineraris asfàltics (Plan Re-
dia) del 1967
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Aquest mes de setembre han finalitzat els 
treballs de la rotonda de Codorniu, a la 
carretera BV-2244, una intervenció que 
ha anat a càrrec del departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, amb un pressupost de prop 
de 350 mil euros. La rotonda permet 
millorar la seguretat i les maniobres dels 
vehicles en un encreuament preferent 
d’accés al nucli urbà, entre el cementiri i 
Can Codorniu.

La calçada anular té 2 carrils d’una am-
plada de 8 metres, amb un voral interior 
de 0,5 metres i una vorera de 2 metres 
al costat que dona continuïtat a l’itinerari 
de vianants que diàriament creuen el cin-
turó de ronda. 

Aquest pas compta amb el reforç de dos 
punts de llum que il·luminen tot el pas 
de vianants i també suposen un element 
d’atenció per als conductors. També s’hi 

han instal.lat bandes reductores a l’en-
trada de la rotonda que afavoreixen una 
menor velocitat dels vehicles al seu pas 
per aquest punt en una via habitualment 
ràpida.

La rotonda, que presenta un perímetre 
força imponent, està presidit per un mon-
ticle elevat de terra.

I ara, la rotonda de la carretera gelida

La Diputació de Barcelona ha iniciat recentment les obres a 
l’enllaç de les carreteres C-243b i la BV-2244 a Sant Sadurní 
d’Anoia, per augmentar la seguretat i millorar la capacitat i la 
mobilitat a l’entorn del nus viari. Les obres, amb un pressupost 
de licitació de 707.650 euros, tenen un termini d’execució de 
set mesos.

L’actuació comporta la construcció d’un nou nus viari en forma 
de rotonda per tal de millorar la seguretat dels moviments entre 
ambdues carreteres i evitar els girs a l’esquerra que es pro-
dueixen en l’actualitat en condicions geomètriques deficients, 
a més de millorar les condicions de visibilitat del nus de la 
carretera. L’obra també inclou la instal·lació d’enllumenat de la 
rotonda i la zona d’interseccions amb gir a l’esquerra del costat 
Sant Sadurní, així com la instal·lació de reductors de velocitat 
d’aproximació del tram a 50km/h a la C-243b.

L’actuació va a càrrec de la Diputació de Barcelona, 
compta amb un pressupost de 707.000 euros i una 
previsió d’execució de set mesos

PRIMERA ROTONDA, A PUNT

10

EL
 M

U
N

IC
IP

I



                CASA DE LA VILA Novembre 2018  
                 
       

nou magazín 
radiofònic 
“Penedès en 
Xarxa” 
ràdio sant sadurní participa en 
aquest programa amb d’altres 
quatre emissores que s’emet de 
dilluns a divendres de 9 a 12 del 
migdia

Al setembre, coincidint amb 
la tornada a l’escola,  Ràdio 
Vilafranca, Ràdio Sant Sa-
durní, Canal 20-Ràdio Olèr-
dola, Bellvei Ràdio i Domenys 
Ràdio, van iniciar el nou maga-
zín matinal Penedès en Xarxa. 

El programa, que compta amb 
el suport de La Xarxa de Co-
municació Local, s’emet de 
dilluns a divendres de 9 del 
matí a 12 del migdia a través 
de les cinc emissores de l´Alt i 
el Baix Penedès.

La periodista Sílvia Delgado 
de Ràdio Vilafranca condueix 
l’espai, acompanyada per un 
ampli equip format per peri-
odistes de la resta de ràdios: 
Sergi Fernández, Eli Jimén-
ez, Raimon de Cara, Ariadna 
Caballero, Armand Beneyto, 
Lourdes Meroño, Laia Batlle, 
Gemma Urgell i David Can-
to amb l’objectiu d’apropar 
als oients l’actualitat de les 
comarques de l’Alt i el Baix 
Penedès. El programa compta 
amb entrevistes als protago-

nistes, connexions en directe i 
seccions dedicades a la gas-
tronomia, la filosofia, la vida 
saludable, els vins i caves, el 
patrimoni, esports, el medi 
ambient, les festes, la música, 
les entitats i ONGs, l´educació, 
la literatura, la ciència, la 
política, els joves, l´economia, 
el teatre i un llarg etcètera.

El magazín ‘Penedès en Xarxa’ 
també inclou tota l’actualitat 
informativa de les comarques 
penedesenques en butlletins 

realitzats conjuntament, a les 
mitges hores. 

L’objectiu principal d’aquesta 
iniciativa és donar una ma-
jor difusió als continguts de 
proximitat, tot afavorint i po-
tenciant el treball en xarxa 
de les ràdios municipals del 
Penedès. Un fet que és possi-
ble gràcies a la infraestructura 
de connexió via IP (Internet) 
de la XAL.

Sebastià Bennasar va rebre fa escasses setmanes 
el 4t Premi de Novel·la “Celler de Lletres” al Cen-
tre Cultural de Sant Sadurní d’Anoia, durant la 
inauguració del Cicle Biblioteques amb DO, que 
durant el mes d’octubre va maridar lletres amb 
cava. Es tracta del certamen literari organitzat 
per la Biblioteca i dedicat a la narrativa curta 
relacionada amb la vinya, el vi i el cava, amb una 
dotació de 500 euros, que van lliurar l’alcalde 
de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas; la regidora 
de Cultura, Montse Medall i representants del 
jurat, del Club de Lectura de la Biblioteca, de 
les Caves Rimarts i de l’editorial Meteora, que 
publicarà la novel·la a l’abril.

L’obra guanyadora porta per títol ‘’Terra Aspriva’ 
i l’ha escrit un autor conegut i consagrat com 
Sebastià Bennasar (Palma, 1976) periodista, es-
criptor, traductor i crític literari mallorquí amb 
una llarga trajectòria i amb una trentena d’obres 
publicades. El cicle Biblioteques amb DO és una 
iniciativa del Servei de Biblioteques de la Gen-
eralitat de Catalunya que dedica la seva atenció 
a les denominacions d’origen vitícoles catalanes, 
establint un maridatge de col·laboració entre la 
biblioteca de la Denominació d´Origen i un celler 
del territori.

Sebastià Bennasar guanya 
el quart celler de lletres 
amb “Terra Aspriva” 
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les festes 
en imatges
En els darrers mesos sant sadurní ha viscut celebracions i 
esdeveniments destacats i les fires i festes ha estat la cita 
més important del calendari12

FI
RE

S 
I F

ES
TE

S

Les fires 2018 van fer una major aposta pel públic adolescent i juvenil, amb una 
farcida llista de propostes i una  programació musical i concerts que es van 
repartir als escenaris situats al parc de la rambla i el pla d’en mestres
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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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destacades novetats a la festa de la fil·loxera, amb la instal·lació de pantalles 
gegants i la cançó de la fil·loxera versionant l’estaca,  a càrrec d’anna roig, i 
que va brindar un moment molt especial a la plaça de l’església

el pregó de les fires 2018 va anar a càrrec dels alcaldes de zegama i cañete la 
real, municipis agermanats amb sant sadurní, i es va cloure amb  la interpreta-
ció de diversos balls i manifestacions culturals de cada regió
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Diada nacional de Catalunya
La tradicional cercavila de cavalls va donar el tret de sortida a 
la programació d’actes per commemorar la Diada Nacional de 
Catalunya. Molts veïns i veïnes es van concentrar especialment 
a la plaça de l’Ajuntament per veure el pas dels cavalls i els 
carruatges.

Al migdia, i organitzat un any més per la secció local de l’Assem-
blea Nacional Catalana, més de 520 persones es van desplaçar 
en nou autocars fins a Barcelona per participar a la Mobilització.

Al vespre, l’Associació de Balls Populars de Sant Sadurní va 
ser l’encarregada de pronunciar el Manifest de l’11 de setem-
bre, des del balcó de l’Ajuntament, acompanyada per l’alcalde 
i diversos regidors del govern. L’alcalde Josep Maria Ribas va 
incidir molt especialment en la seva intervenció d’obertura a 
la situació dels presos i exiliats. La diada es va tancar amb un 
concert d’Havaneres amb el grup Norai i rom cremat a la mateix 
plaça de l’Ajuntament.

Recepció institucional al president 
del Parlament de Catalunya
Roger Torrent visita Sant Sadurní coincidint amb la 
celebració del Cavatast

L’Ajuntament de Sant Sadurní va oferir aquest octubre una re-
cepció institucional al president del Parlament de Catalunya, 
Roger Torrent. Acompanyat per diversos regidors i represen-
tants polítics locals i comarcals, l’alcalde de Sant Sadurní, Jo-
sep Maria Ribas, li va traslladar especialment la preocupació pel 
projecte del Quart Cinturó i l’impacte que tindria sobre diversos 
municipis de la comarca.

A la sala de plens, Torrent va apel·lar a la unitat i a la neces-
sitat de construir un nou futur tenint molt present el territori i 
els ciutadans que hi viuen. Després de signar el llibre d’honor, 
l’alcalde va obsequiar-lo amb una ampolla de cava i el president 
va lliurar-li una edició limitada de la bandera catalana. Posteri-
orment l’alcalde va encapçalar una comitiva que va acompanyar 
el president del Parlament a visitar els estands del Cavatast, la 
fira de cava i gastronomia que celebrava aquell mateix cap de 
setmana la seva 22a edició. Recepció a la consellera d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà 
Coincidint amb la celebració de la Festa de la Fil.loxera, l’Ajun-
tament de Sant Sadurní va oferir una recepció a la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà. Diversos di-
putats al Parlament amb una estreta relació amb la vila i el 
Penedès, com Eduard Pujol, Lluïsa Llop, Jordi Albert o la sa-
durninenca Rut Ribas, a més del senador Bernat Picornell o el 
president de l’INCAVI, Salvador Puig, també van estar presents 
a l’acte institucional.

Jordà va exaltar la capacitat de la vila de sobreposar-se a les ad-
versitats i l’empenta per celebrar amb foc i cava aquesta festa. 
Després de signar el llibre d’honor de l’Ajuntament, va atendre 
als representants de l’Associació Festa de la Fil·loxera, que la 
van obsequiar amb diversos articles i publicacions al voltant de 
la tradicional celebració sadurninenca. Posteriorment les autori-
tats es van desplaçar fins a l’inici del recorregut, al carrer Raval, 
i van seguir la festa fins a la plaça de l’Església.
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L´Ajuntament de Sant Sadurní destinarà 18.140 euros a beques d´ajut a l’es-
colarització per al curs 2018/2019, que es repartiran entre un total de 223 
beneficiaris amb menors escolaritzats entre P-3 i 4t d’ESO. Enguany les beques 
s’han tramitat des del servei d’Educació.

De totes les peticions rebudes durant el termini de presentació de sol·licituds se 
n’han desestimat 49.

Aquestes subvencions permeten cobrir el cost de llibres i material escolar, així 
com sortides escolars i colònies, d’aquelles famílies amb necessitats socioeco-
nòmiques i que acreditin la seva situació. Els ajuts volen contribuir a que la 
igualtat en el dret d´accés a l´escolarització sigui real i efectiva, i també reduir la 
despesa econòmica relativa a l´escolarització.

L’Ajuntament concedeix més de 18.000 euros en 
ajuts a l’escolarització per al curs 2018/2019 
Les beques es repartiran entre un total de 223 beneficiaris

Les escoles bressol 
municipals repunten 
les matriculacions 
Aquest nou curs 2018-19 comença 
amb un total de 3.130 alumnes a 
Sant Sadurní

Les escoles bressol municipals de Sant 
Sadurní, l’Espurna i la Fil.loxereta, han ex-
perimentat aquest curs un sensible incre-
ment d’alumnes que ha permès superar 
el llindar del centenar d’inscripcions, una 
bona notícia després d’uns anys de dava-
llada de les places ocupades d’educaci-
ó infantil de 0 a 3 anys. Enguany són 
d’inici un total de nou alumnes més per 
les escoles bressol en comparació al curs 
passat. Pel que fa a l’educació infantil 
de P3 a P5, educació de primària i se-
cundària, el número de matriculacions és 
el mateix, però amb una davallada del 
3% en cursos de 3 a 5 anys, mentre la 
Primària s’incrementa en un 2%. A P-3, 
el 93% de les famílies tindran plaça al 
centre escollit en primera opció.

Aquest augment de ràtio s’ha vist reflectit 
especialment a l’escola municipal La Pau, 
que passa de dues a tres línies a tercer de 
primària per ajustar les ràtios d’alumnes 
per classe i les noves demandes d’esco-
larització que s’han registrat al municipi.
En total, aquest nou curs 2018-19 a Sant 
Sadurní comença amb un total de 3.130 
alumnes matriculats entre els centres pú-
blic i concertats del municipi.

Remodelació de la 
cuina de l’escola 
Jacint Verdaguer
A l’octubre van finalitzar les obres de 
reforma de la cuina de l’escola Jacint Ver-
daguer, una intervenció que ha tingut un 
cost aproximat de 90.000 euros i que ha 
consistit principalment en una remodela-
ció integral de l’espai, incorporant també 
un espai de vestidors i un lavabo per al 
personal, a més d’un magatzem. També 
s’ha renovat el mobiliari i l’equipament 
amb l’adquisició de diversos mòduls i 
també amb el trasllat de part del mobili-
ari de la cuina de l’Institut escola, que no 
es feia servir. També la cuina de l’escola 
municipal La Pau compta amb un pro-
jecte de remodelació que es durà a terme 
en els propers mesos, després que fos 
escollida com una de les propostes més 
votades per la ciutadania en el procés 
participatiu del Pressupost Municipal.

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha impulsat un procés de contractació d‘un 
total de 3 persones joves en pràctiques de diferents perfils professionals.

El Programa de Garantia Juvenil vol fomentar la contractació a través dels ajuts sala-
rials i altres tipus de mesures adreçades a que les persones ocupadores creïn noves 
oportunitats per a les persones joves.

Les persones joves no han d'estar ocupades ni en processos d'educació o formació 
i incrites com a demandants d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i 
inscrites com a beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Els joves han de ser majors de 16 anys i menors de 30, acreditar la posessió d'un 
títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment 
reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat que els habilitin per 
a l'exercici professional.

El programa de contractació de joves del Programa de Garantía Juvenil està finançat 
pel Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya. 
L’Ajuntament ha presentat l’adhesió al programa per a tres places que s’incorporarien 
per donar suport als departaments de Comerç, Informàtica i Secretaria.

CONTRACTACIÓ DE JOVES DEL 
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
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Tothom que hi vulgui col·laborar pot comprar els escuts a 4 eu-
ros a les dependències de la Policia Local

La Policia Local de Sant Sadurní d’Anoia està adherida a la cam-
panya d’escuts solidaris contra el càncer infantil, que té per 
objectiu recaptar fons per a la investigació i per la creació del 
nou Hospital Pediatric Cancer Center de Barcelona. De moment 
ja s’han lliurat 100.000 euros a l’Hospital Sant Joan de Déu 
per tal de fer possible aquest equipament. La campanya la van 
iniciar les Policies Locals de Sant Celoni, Caldes de Malavella i 
Hostalric, els responsables de les quals van posar en marxa la 
iniciativa de confeccionar uns escuts de roba amb els diferents 
logos de les policies locals de Catalunya.  Els escuts tenen tots 
el mateix format, contenen el color groc del càncer infantil, es 
poden enganxar en qualsevol prenda o motxilla  i porten el 
hashtag #pelsvalents en català i #paralosvalientes en castellà. 
El preu de l’escut solidari és de 4 euros.

Actualment participen en la campanya 123 Policies Locals de 
tot Catalunya, 2 de fora de Catalunya, 4 Proteccions Civils, en-
tre altres administracions, a banda de nombroses personalitats 
del món esportiu, musical, de la ràdio i televisió, espectacle i 
cinema que s’han sumat a la iniciativa. També s’hi poden adherir 
comerços, entitats o escoles, que poden posar-se en contacte 
amb la Policia Local per formar-ne part. A Sant Sadurní els es-
cuts es poden comprar a les dependències de la Policia Local.

La Policia Local contra el càncer 
infantil amb la campanya Escuts 
Solidaris

Sant Sadurní ja compta 
amb una Llar d’acollida 
Es tracta d’un habitatge al barri Vilarnau destinat a persones 
en situació d’especial vulnerabilitat social

El passat setembre es va inaugurar la Llar d’Acollida Les Marga-
rides, un habitatge situat al barri Vilarnau, al carrer Margarides, 
i que s’adreça a persones soles i en especial situació de vulnera-
bilitat social.

Es tracta d’un equipament que estarà gestionat per Càritas 
de Sant Sadurní i que ha estat promogut amb el suport de 
la parròquia, empreses, institucions i donatius particulars de 
ciutadans del municipi. L’acte va comptar amb la presència del 
bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés; el rector de la parròquia de 
Sant Sadurní, Carles Catasús; l’alcalde de la vila, Josep Maria 
Ribas; Jaume Lujan, coordinador de Càritas Parroquial i Joan 
Torrents, director de Càritas Diocesana, a més de diversos regi-
dors del consistori, veïns i diverses persones vinculades al barri 
i a la parròquia.

Aquest habitatge havia estat utilitzat per a donar classes de 
catequesi i també com a espai de trobada i reunió, però amb 
els anys va anar quedant en desús. Després d’una important 
rehabilitació, el pis compta amb tres habitacions individuals, 
lavabo, cuina, menjador i safareig. L’equipament s’integràrà a la 
xarxa del programa sense Llar i Habitatge de Càritas diocesana 
de Sant Feliu de Llobregat. La Llar Les Margarides se sumarà 
així als sis pisos compartits que ja estan en funcionament a 
municipis com Vilafranca, Vilanova, Molins de Rei, Sant Climent 
de Llobregat i el Prat del Llobregat.

L’aportació econòmica de les persones que hi conviuran podrà 
ser de fins al 30% dels seus ingressos i se’ls oferirà l’habitatge 
per una estada de mitja durada, al voltant dels dos mesos, fins 
que puguin refer la seva situació. També comptaran amb un 
acompanyament i assessorament en el seu procés d’integració 
social i autonomia personal. La Llar d’Acollida té com a cri-
teris d’accés que la persona no tingui coberta de manera digna 
la necessitat d’allotjament, amb capacitat per viure de manera 
autònoma, amb insuficients ingressos i que estigui en segui-
ment social per part de Càritas, els serveis socials municipals o 
d’altres entitats socials i solidàries.

Subvencions per a empreses i nous 
autònoms que contractin persones 
desocupades del municipi
Es poden sol·licitar fins al 30 de novembre

Fins al 30 de novembre empreses, autònoms i nous 
autònoms de Sant Sadurní d’Anoia poden sol·licitar sub-
vencions, mitjançant el procediment de concurrència com-
petitiva, destinades a la contractació durant el 2018 de 
persones aturades del municipi.

La finalitat d’aquestes subvencions és incidir en la cohesió 
social, fomentant l’ocupació de els persones desocupades 
i la seva inserció laboral en el teixit empresarial, la restau-
ració i el comerç de Sant Sadurní.
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A principis d’octubre Sant Sadurní 
d’Anoia es va erigir en l’epicentre de la 
promoció del seu producte estrella amb 
la 22a edició del Cavatast, la mostra de 
caves i gastronomia referent del sector a 
Catalunya. La capital del cava ha acollit 
milers de visitants que han renovat la 
confiança en el Cavatast i s’han acostat 
al municipi per gaudir del millor cava i 
de les propostes gastronòmiques de la 
mostra.

Un any més, les primeres opinions recolli-
des entre els assistents, organitzadors i 
expositors és de satisfacció generalitza-
da i es constata que el Cavatast manté 
l’interès dels elaboradors, que han tor-
nat a omplir la Rambla de la Generalitat 
d’una gran varietat de referències. Així, 
a partir de les valoracions recollides per 
l’empresa d’opinió pública The Whatsons, 
el públic atorga al Cavatast una valoració 
general de 9 sobre 10 i el 97% dels as-

sistents mostren intenció de repetir en la 
propera edició.

Pel que fa a la procedència del públic, 
més de la meitat dels assistents provenen 
de la província de Barcelona, tot i que 
augmenta també el públic local (27%). A 
més, la presència de públic internacional 
creix de manera notable en aquest Cava-
tast.

El perfil del visitant continua sent ma-
joritàriament femení (57% dones i 43% 
homes), i enguany augmenta el públic 
d’entre 45 i 54 anys i també s’ha de-
tectat un augment entre els assistents 
menors de 30 anys.

Enguany també ha augmentat la intenció 
de despesa dels visitants, que en termes 
generals se situa per sobre dels 60 eu-
ros per persona. Les vendes de cava a 
la botiga del Cavatast han augmentat un 

5’5 % respecte de l’any passat, arribant 
a les 1.800 ampolles venudes.

El Cavatast és un punt de trobada anual 
on els amants del cava gaudeixen d’una 
gran varietat de caves i propostes cu-
linàries de la zona, a més de tastar pro-
ductes nous que porten els elaboradors. 
L’organització, constatat l’èxit d’aquesta 
edició, ja treballa en les millores i canvis 
per tal de seguir creixent i oferint als visi-
tants i als expositors una experiència de 
la més alta qualitat.

El compromís i l’exigència en fer una 
mostra referent també l’entomen els 
expositors, que un any més han dificul-
tat molt l’elecció, per part del jurat, de 
l’estand millor decorat. El guanyador del 
Cavatast 2018 ha estat l’estand de Molí 
Parellada, seguit de Muscàndia, Pedrego-
sa i Perelada.

Cavatast amb bones vibracions

El proper diumenge 2 de desembre, el 
carrer Raval tornarà a mudar-se el ves-
tit per esdevenir un fantàstic aparador 
de la gran oferta de caves i cellers que 
ofereix Sant Sadurní. Es presenta la 3a 
edició del Cavamarket, un fira destinada 
especialment a la compra de cava, més 
tenint en compte la proximitat del Nadal, 
i que oferirà també l’oportunitat de tastar 
els productes així com diverses propos-
tes gastronòmiques que acompanyaran 
aquesta iniciativa. El Cavamarket, impul-
sat per la regidoria de Turisme a finals del 
2017 i que va tenir la seva versió d’estiu 
el passat mes de juny, reapareix amb un 
horari d’obertura d’11 del matí a 3 de 
la tarda. 

Senyalització turística

També a finals d’any està prevista que 
arribi una altra bona notícia per l’àrea 
de Turisme i Promoció Econòmica, amb 
la posada en marxa d’una nova fase de 
la senyalització turística de la vila, una 
eina que permet identificar els recursos 
turístics, promocionals i comercials del 
municipi i que esdevé un recurs clau per 
a l’atenció als visitants i la mobilitat.

Nou espai d’aparcament per autocaravanes

Properament també s’encetarà la cons-
trucció d’un espai d’aparcament d’auto-

caravanes, que s’ubicarà a prop del barri 
Vilarnau, als peus de Can Ferrer del Mas.

Aquest equipament s’inclourà en un pro-
jecte que compta amb el suport del Con-
sell Comarcal de l’Alt Penedès, per tal de 
crear una xarxa d'àrees d'acollida d'auto-
caravanes distribuïda en 12 municipis de 
la comarca, amb l'objectiu d'oferir un nou 
servei municipal al turista emmarcat en 
un projecte global de territori, amb iden-
titat pròpia, imatge i que aporti singulari-
tat al projecte amb l'objectiu d'esdevenir 
una ruta de referència.

L’espai d’aparcament comptarà amb una 
superfície d’uns 950 metres quadrats.

nova edició del Cavamarket AL DESEMBRE
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Enguany les Fires i Festes han 
estat en cap de setmana i per 
aquest motiu hem fet un esforç 
important per oferir un ventall 
ampli de propostes per tal 
que tothom en pugui gaudir. 
Hem fet una aposta important 
pel públic jove i adolescents i 
per primer cop les nits s’han 
viscut en dos escenaris. L’Es-
cenari Foc, al parc de la Ram-
bla, ha acollit els concerts de 
música en viu amb concerts 
de grups musicals de prime-
ra línia com Obeses, El Diluvi 
i Derrumband, Ovella Xao i La 
Trocamba Matanusca. L’Es-
cenari Insomni, al parc Lluís 
Companys ha portat la festa 
més jove fins a altes hores de 
la matinada amb propostes 
com la Festa d’Adolescents.
cat o la Festa flúor amb Adrià 
Ortega, locutor i Dj dels 40 
Principals.

El pregó d’enguany va voler 
retre homenatge als muni-
cipis agermanats amb Sant 
Sadurní, i els alcaldes de 
Cañete la Real i Zegama van 
ser-ne els pregoners. Tot i la 
torrencial pluja que va caure, 
finalment es va fer un pregó 
lluït que va culminar amb una 
mostra de dansa andalusa, 
basca i catalana. I malgrat les 
polèmiques que hi ha hagut, 
el pregó va ser un acte de ger-
manor i trobada entre pobles.

Durant les Fires s’han inau-
gurat les exposicions ‘Retrats 
amb ànima’, una galeria de 
personatges de la vida social 
i cultural del país, creada pel 

fotògraf  Xavier Deltell i el pin-
tor i escultor Martí Rom; i ‘Re-
cuperant la memòria’, pintures 
de gran format amb la ironia i 
la paradoxa com a ingredients 
principals, de la mà d’Eleazar. 

Els actes tradicionals han tin-
gut un important protago-
nisme un any més. La festa 
de la Fil·loxera, aquest any 
en dissabte, ha convertit Sant 
Sadurní en una espectacu-
lar marea groga. En la seva 
37a. Edició, l’entitat ha fet 
una aposta per fer una fes-
ta més inclusiva mitjançant 
la instal·lació d’una pantalla 
per tal que les persones amb 
mobilitat reduïda poguessin 
seguir la festa de la Fil·loxera 
amb seguretat. Al seu torn, els 
diables van protagonitzar un 
correfoc multitudinari, amb un 
espectacular lluïment al Parc 
de la Rambla, on s’estrenaven 
els nous elements de la colla. 
I els Timbalers Tabalots han 
afegit encara un nou acte, 
amb una tabalada pels carrers 
el dia 9 de setembre.

Les de l’any 2018 han estat 
unes Fires amb molts actes i 
amb moltíssima participació, 
festa i disbauxa. Perquè Sant 
Sadurní és un poble que té 
fervor per les seves tradicions 
i sap viure la festa i la cultura 
intensament.

El Casal d’Entitats es renova

Cada mes passen pel Casal 
d’Entitats més d’un miler de 

persones. Després de 15 anys 
d’activitat, el Casal d’Entitats 
segueix viu i actiu, referent 
per la vida associativa i cul-
tural de Sant Sadurní d’Anoia. 
És la casa de tots, oberta a la 
participació, al treball i als ac-
tes de les entitats.

Aquesta intensitat d’ús ha fet 
que l’equipament s’hagi anat 
envellint i s’ha fet un esforç 
important per mantenir-lo 
i actualitzar-lo, per tal d’a-
daptar-lo a les necessitats 
actuals. S’ha renovat l’equi-
pament de la sala d’actes per 
garantir una bona qualitat 
audiovisual dels actes i s’han 
actualitzat les infrastructures 
dels despatxos per fer-los més 
versàtils i polivalents.

Cicle Gost

El passat 24 de maig s’inau-
gurava un nou cicle cultural 
a Sant Sadurní d’Anoia. Amb 
la voluntat de recordar Mercè 
Gost, gran activista cultural 
sadurninenca i referent del te-
atre d’ombres, es va posar el 
seu nom al cicle.

Ha estat un cicle d’arts es-
cèniques al pati del Centre 
Cultural, que ha dinamitzat 
aquest nou espai a l’aire lliure, 
creat arran de la construcció 
de l’equipament. Ha estat un 
espai excel·lent, agradable i 
de recolliment, per gaudir de 
forma íntima propostes es-
cèniques i musicals de petit 
format.

Cinema i teatre

La sala d’actes del Casal 
d’Entitats acull la nova pro-
gramació del Cinema al Casal 
i estrena el nou cicle de Tea-
tre al Casal, convertint-se en 
un espai de referència per a 
la cultura a Sant Sadurní. El 
Cinema al Casal, en la seva se-
gona edició segueix apostant 
per una programació de cin-
ema actual i de qualitat. Tea-
tre al Casal portarà propostes 
de petit format al Casal d’en-
titats. El cicle s’obria a infals 
d’octubre amb l’obra Com 
nos tornem, de la companyia 
Bubulina Teatre, interpretada 
per Gisela Figueras. F poema, 
i en què l’afectació i el dram-
atisme es mostraven sense 
pudor. La declamació va anar 
caient en desús a favor d’una 
recitació més naturalista. Però 
torna, ara, amb la inefable Isa-
bel Castro, una de les dar-
reres declamadores de la vella 
escola. Amb un estil entran-
yable i grotesc, la intrèpida 
perruquera Isabel Castro fa un 
repàs a la història de la poe-
sia catalana, de la més xaro-
na a les darreres expressions 
polipoètiques: de Verdaguer a 
Apel·les Mestres, de Guimerà
El cicle de teatre continuarà 
amb dues funcions, una per la 
Festa Major i l’altra durant el 
mes de desembre. Tant al ci-
nema com al teatre, l’entrada 
és gratuïta. 

Departament de cultura
Ajuntament Sant sadurní d’anoia
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El Servei de Joventut ha iniciat a finals d’octubre, amb la 
col·laboració dels centres de secundària el projecte munici-
pal, el programa, L’Índex als IES d’informació i dinamització 
juvenil. Aquest projecte es fa als quatre centres de secundària 
que hi ha a la vila i els joves trobaran la Montse i la Laia del 
Servei de Joventut els següents dies: 

-Vedruna El Carme, dimarts d’11 h a 11.30 h (quinzenal-
ment). 

-Col·legi Sant Josep, dimarts d’11 h a 11.30 h (quinzenal-
ment). 

-Escola Intermunicipal del Penedès, dimecres de 10.30 a 11 
h i d’11.30 h a 12 h. 

-IE Jacint Verdaguer, dijous de 10.30 h a 11 h. 

Durant tot el curs es faran campanyes informatives específiques 
i també es treballarà amb activitats puntuals temes que afecten 
els joves. Seguint la feina feta el curs passat de dinamització 
i participació, enguany es tornarà a treballar de manera molt 
directa i destacada el projecte de corresponsals.

Activitats tardor 2018

Durant aquest mes de novembre s’ha dissenyat un cicle d’activi-
tats de tardor que arrencaven fa molt pocs dies amb una ses-
sió de cinema de terror. Durant els propers dies s’han previst 
també tardes de jocs de taula, la darrera el 30 de novembre, 
i jocs de rol. El 23 de novembre i 14 de desembre hi haurà 
tardes de cinema i sèries. Una de les propostes de ben segur 
més llamineres serà l’scape room Vitrina 17, previst per al 28 
de novembre, a les portes de Festa Major. 

L’ÍNDEX ALS IES

30 anys de l’istiu
Enguany s’ha arribat a la 30a edició del cicle d’espectales l’Istiu 
de l’Índex amb una programació que ha portat al Pati de l’Índex: 
la Sidral Brass Band, la Cia. Carlo-Mo & Mr. Di, els Speaker Cabi-
nets, Victòria i Sense Sal. Dins els dijous de programació es van 
poder veure tres propostes visuals: grafit en directe, malabars 
de foc i pirotècnia.

Fesestiu 2018
Prop d’un centernar de joves es van inscriure a la progra-
mació d’activitats i lúdiques del Festiu, adreçada a joves 
d’entre 13 i 18 anys. En total es van dur a terme una quin-
zena d’activitats per a tots els gustos

La Regidoria de Joventut ha organitzat també tallers adreçats a 
joves estudiants d’ESO i pares i mares d’alumnes de secundària. 
Activitats molt pràctiques que permetran als participants ad-
quirir recursos que els hi seràn d’utilitat immediata. En primer 
lloc el taller No estudiïs més, estudia millor, que té com objectiu 
donar elements per superar les dificultats en el treball escolar i 
aconseguir un bon rendiment acadèmic. S’abordaran continguts 
com la preparació personal i l’organització, les tasques de lectu-
ra, subratllat, resums i esquemes, o la realització dels diferents 
tipus d’exàmens. S’adreça a joves de 1er i 2on d’ESO i tindrà 
lloc el 22 de novembre. I per l’altra el taller Que no només es-
tudiï més, si no millor, que pretén dotar als pares i mares de més 
recursos a l’hora d’assessorar als fills i filles en l’estudi, aportant 
una nova perspectiva a la qüestió de les tècniques d’estudi i 
contribuir a l’augment de l’entesa i la felicitat familiar. Se cele-
brarà el 27 de novembre i s’adreça a pares i mares d’alumnes 
de secundària. 
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P: L’hoquei és més que una 
passió per a tu
R: És cert que no m’ha donat 
la vida però m’ha ajudat a viu-
re. M’ha donat molt més del 
que jo he pogut aportar, tot 
i que puc dir que crec que he 
fet moltes coses per aquest 
esport.

Com comences al món de 
l’hoquei?
Jo estava a la Junta del Noia 
i a poc de començar la lliga, 
l’entrenador del juvenil plega 
i em van demanar que agafés 
l’equip ja que jo estava fent 
tasques de coordinador. Era 
en principi per uns dies però 
em van engrescar per continu-
ar i per formar-me com a tèc-
nic. Em van anar sortint prou 
bé les coses i em vaig ficar de 
ple en aquest món, en el que 
he estat durant 48 anys com a 
entrenador.

Tu havies practicat hoquei 
abans
Vaig estar jugant al Noia, a 
excepció d’una temporada 
que vaig estar amb el Sant Sa-
durní. Però ho vaig deixar als 
16 anys. Tenia un defecte a un 
ull i feia de porter. Els meus 
pares no volien que jugués en 
aquella posició. En aquelles 
èpoques anàvem molt menys 

equipats, amb una careta que 
et protegia mínimament la 
careta. Sí és veritat que els ju-
gadors no colpejaven tan fort 
la bola i els llançaments eren 
més de col·locació, recordo 
diversos partits que anava fins 
i tot amb la cara descoberta.

Com sorgeix la idea de pu-
blicar aquest recull
El llibre neix perquè des de fa 
molts anys fem dinars i troba-
des amb molts exjugadors i 
amics, les trobades dels Men-
japalla li diem. Jo acostumava 
a portar àlbums de fotos i i-
matges històriques, però cada 
vegada alguns d’ells, que 
ja han estat pares i després 
també avis, em demanaven 
que els hi fes arribar per po-
der ensenyar-les als néts. I 
vaig decidir-me a fer aquest 
fotollibre.

Aquest llibre és fruit d’una 
tasca que va més enllà de 
l’apartat tècnic. Tens una 
biblioteca gràfica espectacu-
lar de la història del Noia, 
dels seus equips i de molts 
altres clubs
Jo porto aquest club al cor. 
Feia fotografia i als inicis com 
a entrenador, em servia per es-
tudiar la plantilla dels equips 
rivals. Llavors no disposàvem 

de vídeos ni la informació que 
hi ha ara. M’ajudava a prepa-
rar els partits i explicar als ju-
gadors la tàctica i com havien 
de jugar contra el rival. A les 
segones voltes en perdíem 
pocs de partits. 

També vaig començar a intro-
duir l’anàlisi d’estadístiques, 
dels entrenaments, dels par-
tits, dels jugadors. A vegades 
quan algun jugador es queix-
ava perquè no jugava, li ense-
nyava les meves fitxes amb 
els dies que no havia vingut a 
entrenar-se, que havia vingut 
tard, o que no s’havia esforçat 
i, com normalment jo tenia 
raó, doncs havia de callar.

Vas ser un precursor intro-
duint tot aquest treball de 
les dades en l’hoquei
Vaig anar recopilant molta in-
formació i dades de jugadors, 
equips, que no tenia ningú. El 
1975 amb el Francesc Nart 
vam dissenyar unes fitxes per 
portar un control dels juga-
dors, en què recollíem dades 
per analitzar aspectes físics 
i tècnics, i tot un treball de 
planificació. Sempre he volgut 
ser innovador i aportar el meu 
granet de sorra perquè aquest 
esport fos cada vegada millor. 
Vaig estar a l’Igualada i vam 

incorporar a l’equip a l’Albert 
Tarrida i el Joan Pons, dues 
persones que venien del món 
del bàsquet i que em va servir 
per anar introduint a l’hoquei 
molts conceptes d’estratègia i 
preparació de jugades que ja 
s’estaven aplicant a d’altres 
esports.

A principis dels 70 recordo 
anar a trucar al telèfon de la 
plaça al delegat o entrenador 
de l’equip que s’havia enfron-
tat la setmana abans amb el 
nostre següent rival.

Has passat per molts clubs 
però el teu vincle amb el 
Noia és molt especial
A tot arreu on he anat, sempre 
vaig deixar molt clar que si em 
necessitaven, sempre la meva 
primera opció era el Noia. 
Vaig estar 26 anys com a en-
trenador i participant també a 
les juntes directives del club 

Després de gairebé mig 
segle lligat a les pistes 
d’hoquei patins, Joan 
Canals s’ha autoeditat 
un modest però emotiu 
llibre PLE D’HISTÒRIA I 
HISTÒRIES, “Una vida de 
patins, sticks i molta 
passió”. Es tracta d’un 
recull de fotografies 
i textos on repassa el 
seu vincle amb un es-
port pel que sent autèn-
tica devoció. 

Joan Canals: “Els joves són iguals, volen jugar i 
divertir-se. Els que han canviat són els pares”

L’hoquei m’ha donat molt 
més del que jo he pogut 
aportar, tot i que puc dir 
que crec que he fet moltes 
coses per aquest esport
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en diverses etapes. Sí tinc un 
mal record quan el Noia va 
tenir dos equips a la màxima 
categoria. La meva il·lusió era 
dirigir el Noia Castellblanch, 
però l’entrenador del primer 
equip em volia com a segon 
perquè no es trobava bé de 
salut. El president Tubella 
m’havia donat la seva paraula 
però al final no ens vam en-
tendre. Després d’uns anys 
de segon jo volia caminar sol 
perquè considerava que ja es-
tava al nivell.

Vas tenir un paper cabdal en 
la creació i consolidació de 
l’escola d’hoquei base del 
Noia, que s’ha convertir en 
un trampolí de grans juga-
dors
Vam començar amb tan sols 
quatre equips de base i calia 
construir tota una estructu-
ra i planificació. També vaig 
col·laborar a recuperar l’ho-
quei patins al col·legi Sant 
Josep. Els reconeixements a la 
feina feta no els vull, jo en tinc 
prou amb retrobar-me amb 
jugadors, companys i amics. 
Això és el més important per 
a mi. 

L’organització del Torneig 
de l’Amistat també és un 
capítol molt important de la 
teva trajectòria
Jo portava un equip de la 
base, vam fer un molt bon 
paper però per mala sort 
ens vam quedar a les portes 
dues vegades seguides per 
classificar-nos pel Campionat 
d’Espanya. Amb els jugadors 

ens vam moure i vam decidir 
organitzar un torneig a nivell 
internacional que va arribar a 
tenir molt prestigi i en què s’hi 
feia molta feina. Recordo una 
edició que es va haver de fer 
en dues fases, al pavelló i  a 
la pista exterior, i en què van 
participar fins a 72 equips. 

I l’hoquei femení 
L’any 78 vam organitzar un 
partit d’exhibició d’hoquei 
femení amb motiu del prim-
er aniversari de la Penya del 
Noia. Així va començar un camí 
per anar formant jugadores. Al 
principi fins i tot la Federació 
Espanyola em deia que era un 
boig. Avui en dia hi ha una OK 
Lliga femenina i amb un molt 
bon nivell dels equips. 

Ets molt crític amb l’hoquei 
actual?
Sí, em dona la sensació que 
no s’ha avançat en aquests 
darrers anys. Abans hi havia 
més tècnica que força i ara el 
físic ho domina tot. Es feien 
més gols i el joc era més es-
pectacular. He redactat di-
versos reglaments i alguns 
els vam aplicar al Torneig de 
l’Amistat, en què premiàvem 
els gols amb punts. Això feia 
que es veiessin molts gols als 
partits, ja que era un incentiu 
tant per l’equip que guanyava 
com pel que perdia però sabia 
que sumaria també punts si 
arribava a un número de gols.

No calen tantes limitacions de 
temps ni dibuixar la línia d’an-
tijoc quan afavoreixes l’hoquei 

d’atac. S’han reduït els espais 
i això ha perjudicat als juga-
dors més tècnics, ja que s’afa-
voreix la força.

Quins moments de la teva 
trajectòria recordes amb 
més estima?
Per a mi va ser molt especial 
quan vaig poder entrenar als 
germans Torner, Homs, Carafí, 
tota una colla de súper pro-
fessionals que executaven a la 
perfecció el que l’entrenador 
demanava. Vaig estar les tem-
porades 90 i 91, al final d’una 
etapa daurada, i vaig aprendre 
molt dels jugadors i l’equip 
tècnic que hi havia.

Però el millor que m’emporto 
de l’hoquei són molts amics. 
M’han reconegut a molts llocs 
i guardo molts bons moments. 
El que més m’agrada ara és 
anar a les pistes i coincidir i 
xerrar amb molts companys 
i exjugadors que he tingut 
abans i després dels partits. 
La meva dona sempre es 
queixa que com pot ser que 
trigui tant de temps en tornar 
a casa si els partits no duren 
ni dues hores.

Han canviat molts els joves 
d’actitud, manera de fer es-
port, de relacionar-se amb 
l’entrenador, en comparació 
a quan tu vas començar?
Els joves no, són iguals, vo-
len jugar i divertir-se. Els que 
han canviat més són els pares. 
Abans, tu eres l’entrenador i 
tenies només el suport dels 
delegats. Als pares rarament 

els veies el pèl als entrena-
ments i als partits. El club 
pagava la roba, els àrbitres i 
els desplaçaments, així que 
si alguns nens jugaven me-
nys o no tenien tanta par-
ticipació, no hi havia tantes 
queixes. Però això va canviar 
i ara  les famílies es fan càr-
rec de les quotes. I els pares 
ara volen que els seus fills 
juguin bé, que ho juguin tot 
i que guanyin. Per aconeguir 
això no necessiten l’entrena-
dor, han d’anar a Lourdes. Hi 
ha tensions i comentaris al 
voltant de si un juga més que 
l’altre o si els companys no li 
passen boles, i això és molt 
negatiu.

Hi ha molts nois que arribarien 
a ser grans jugadors però que 
es queden pel camí per culpa 
de pares que es pensen que 
intervenint més, ajuden. I no 
només perjudiquen als fills, 
també a molts joves entrena-
dors a qui els pressionen i que 
també els fan avorrir l’esport.

Molts pares creuen que te-
nen una estrella de l’esport 
a casa
Messi és un gran jugador, però 
no ha arribat on és pels en-
trenadors. Té un do, juga així 
per la mare que el va parir. La 
feina del tècnic és mantenir-lo 
motivat, en bon estat de for-
ma, però la part més impor-
tant és la pròpia naturalesa.

A l’NBA la preparació més im-
portant és a l’inici de la lliga. 
Després juguen partits cada 

molts pares creuen que ajuden si 
intervenen més. I no només per-
judiquen als seus fills, també a 
molts joves entrenadors a qui els 
pressionen i que també els fan 
avorrir l’esport

“

“
Els hem de deixar gaudir, és només 
esport, i més quan són petits. do-
nem massa protagonisme als en-
trenadors. 
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tres dies, així que tenen un dia 
per recuperar i un altre per 
preparar el següent i analitzar 
el rival. Un partit serveix molt 
més que 20 entrenaments i 
com més exigent és el rival i 
el que li demanes al jugador, 
més aprendrà. Quan ajuntes 
grans jugadors, què els hem 
d’ensenyar els entrenadors? 
Ja ho porten a dins. Els hem 
de deixar gaudir, és només es-
port, i més quan són petits. Es 
dóna massa importància als 
entrenadors. La nostra feina 
és intentar que cada jugador 
executi el millor que pugui 
allò que sap fer bé, i que no 
són més de dues o tres cos-
es. I acoblar-lo amb la resta 
de companys per fer un gran 
equip. El que em dona més 
morbo sempre ha estat en-
trenar. El partit era l’examen. 
Com a l’escola, el professor 
prepara els alumnes durant 
el curs. Quan arriba el cap 
de setmana, han d’aplicar el 
que han estat treballant, tu ja 
no hauries de fer gairebé res. 

La meva teoria és que dirigir 
un equip és com les rodes 
d’un cotxe. quan en tens una 
punxada o algun neumàtic es 
desinfla, necessites tenir el re-
canvi a punt o no et servirà de 
res. És tan important mantenir 
motivat al que juga com al que 
tens a la banqueta i haurà de 
sortir en un moment o altre.

Hauràs tingut molts mo-
ments en què has dit “s’ha 
acabat l’hoquei”
Quan arriben els finals de 
temporada, especialment si 
no has assolit els objectius i 
no t’has classificat pels cam-
pionats, acabes molt cremat 
i he dit moltes vegades ja en 
tinc prou´. Jo sóc molt explo-
siu, crido molt però després 
no passa res. Però a l’estiu 
m’ho passava molt malament 
i després d’uns dies ja estava 
esperant a tornar a començar. 
Sempre he tingut molta inici-
ativa i a mi m’agradaria molt 
poder assessorar a joves en-
trenadors. Crec que els puc 

ajudar i donar molts consells 
en molts aspectes. Ser algú 
amb experiència que pugui 
estar al seu costat, però ara 
tothom et dona lliçons. Ara, 
jugadors infantils i pares que 
fa dos dies que segueixen 
l’hoquei ja et diuen que en sa-
ben més que tu. A la base hi 
ha etapes i a cada categoria 
s’han d’adaptar els entrena-
ments i la preparació. No pots 
esperar que un noi de 17 anys 
pugui ensenyar moltes coses 
als més petits.

A nivell personal, familiar, 
com han portat els que t’han 
rodejat aquesta vida tan in-
tensa i lligada a l’hoquei 
patins?
Jo anava de la feina a les 
pistes, me n’anava a dormir 
molts dies molt tard i a les 7 
tornada a marxar per trebal-
lar. No tenia temps per una 
altra cosa, però va arribar un 
moment que vaig pensar que 
hauria de fer un pensament i 
centrar la meva vida personal, 

perquè l’hoquei no seria per 
sempre. No em vaig casar fins 
als 52 anys. I sí que progressi-
vament vaig anar rebaixant el 
nivell, però havia tingut molts 
anys que era entrenador a la 
vegada de diversos equips 
i coordinador de seccions 
senceres. A mi m’agradava, 
em donava molta vida. Veure 
vídeos, analitzar rivals i juga-
dors, passar informes... jo he 
gaudit moltíssim amb tot això.

Com ho portes ara
Després de 48 anys, ara 
fa un any i mig que ho vaig 
deixar per qüestions de salut, 
després d’entrenar l’equip 
femení del Vilanova. Estic ju-
bilat, però tinc un problema, 
tinc “mono”, la necessitat 
quan vaig a les pistes de po-
sar-me a entrenar, el cap em 
balla com si tingués 18 anys. 
Als estius ho passo malament 
quan no hi ha partits ni entre-
naments. No sóc una persona 
de quedar-me a casa i mirar la 
tele, enyoro molt aquest món.

Un arxiu personal amb 100.000 
fotografies, 5.000 exercicis 
d’entrenaments, 3.600 fitxes 
tècniques de jugadors i equips o 
més de 6.000 arxius de vídeo són 
algunes xifres que ajuden a en-
tendre la dimensió i la passió de 
Joan Canals per l’hoquei patins.

Estic jubilat, però tinc un proble-
ma, tinc “mono”, la necessitat 
quan vaig a les pistes de posar-me 
a entrenar, el cap em balla com 
si tingués 18 anys. Als estius 
ho passo malament quan no hi 
ha partits ni entrenaments. No 
sóc una persona de quedar-me a 
casa i mirar la tele, enyoro molt 
aquest món.
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Estem a punt d’acabar l’any i hem celebrat un dels plens més 
importants, com bé sabeu, el de les Ordenançes Municipals i el 
Pressupost per al 2019. Pressupost que serà executat en part 
pel nou consistori que surti de les urnes el proper maig de 2019.

Però, abans d’això, no podem deixar de posar de manifest, de 
nou, en un article del Casa de la Vila, que els carrers i les places 
de Sant Sadurní es troben deixats, per la falta de planificació i de 
gestió per part del Govern format per PDeCAT i ERC. 

A ningú se li escapa aquesta realitat, no només estan deixats 
sinó que cada dia els arbres, els escorcells i les places semblen 
un altra cosa. Passejar pel Pla del Mestres es converteix en una 
cursa d’obstacles: arbres morts, mal podats, carrers bruts, ca-
ques de gossos. 

Què podem dir per exemple dels carrers de l’Eixample, com el 
Tarragona, Barcelona, València, on la neteja brilla per la seva ab-
sència i estan molt bruts. Des del Partit Popular no podem as-
sumir com es pretén des del govern municipal atribuir la culpa 
d’aquesta deixadesa als propis veïns.

Des del nostre punt de vista la situació de l’estat dels carrers, pla-
ces, parcs i altres espais de la Vila és la conseqüència d’una mala 
gestió per part del Govern Municipal, i això té el seu pecat origi-
nal en el pressupost del 2018, on es destinava una minsa part a 
carrers i places. En definitiva, una falta de dotació pressupostària 
que fa que no es puguin fer intervencions a la via pública, i que 
cada cop aquesta estigui en més mal estat. 

Per això, ja des d’aquí anunciem la necessitat d’un Pressupost 
per l’any 2019 que contempli més que mai una dotació econòmi-
ca important pels carrers, places, rotondes, en definitiva via 
pública. Només així aconseguirem tenir el Sant Sadurní que vo-
lem. Un Sant Sadurní que avanci, un Sant Sadurní net, on sigui 
fàcil obrir un negoci, on tinguem un Ajuntament amic dels veïns 
i veïnes. 

És l’hora de demanar ja un canvi de rumb a Sant Sadurní, nosal-
tres 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, vo-
lem que Sant Sadurni avanci! 

reclamem més inversió als carrers tot a mitges

A Sant Sadurní tot està a mitges, tot per acabar. No parlem només 
de coses petites i errors del dia a dia, que també n’hi ha molts. 

Parlem dels equipaments municipals i del funcionament intern de 
l’Ajuntament. Dels vestidors, graderies i accessos del camp de 
futbol. De les pistes de tenis que s’enfonsen en tots els sentits. De 
Can Mas de la Riera i Can Ferrer del Mas, espais en què no hi ha 
cap proposta ni objectiu, i que cada vegada es troben en un estat 
més ruinós. Parlem també de les pistes de la plaça Montseny, molt 
deteriorades i les del parc Lluís Companys, inacabades. 

L’espai esportiu del cementiri es troba en un estat penós i aban-
donat. La majoria de places i parcs del poble no compten ni amb 
els acabats ni el manteniment necessaris. 

Considerem que és una vergonya que el segon municipi més gran 
de l’Alt Penedès, la capital del cava, no compti amb cap espai per 
a les arts escèniques, sigui públic o privat. Tots els esforços per 
compensar aquesta mancança no són ni seran suficients per ama-
gar l’evidència de que necessitem un espai per l’aprenentatge, el 
foment i l’exposició de la cultura escénica. El lloc ideal podria ser 
l’Ateneu, com tots els partits portàvem al programa. Amb aquest 
panorama no entenem com el govern aposti per tenir més equi-
paments en un estat lamentable, com Can Guineu, o poc eficients 
com una pista coberta, en lloc d’arranjar i cobrir una de les pistes 
existents. I podríem parlar de molts altres problemes.

La prioritat de Sant Sadurní és millorar, condicionar i acabar els 
equipaments municipals, i fer-hi un manteniment constant.  Per 
què les veïnes i veïns del poble els puguin gaudir i utilitzar amb 
seguretat i dignitat, sentint-se orgullosos del poble.

Aquesta és la voluntat de ICV-EUi, i per conèixer la voluntat del 
poble el millor és preguntar-li. Però la participació, la transparèn-
cia, la transversalitat, la coordinació... també són problemes antics  
al nostre Ajuntament. La solució no és un problema de temps ni 
de diners, és un problema de voluntat.

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@carlesjimenezm 

ppsantsadurni@gmail.com

santsadurni@iniciativa.cat

@ICVsantsadurni



Sant Sadurní necessita de manera urgent posar fi a una etapa ne-
fasta i de retrocés del govern del PDeCAT i ERC, amb Maria Rosell 
i Josep Ma. Ribas al capdavant. En aquests darrers 5 anys han 
estat incapaços de resoldre cap dels problemes endèmics de la 
vila, com la brutícia i el manteniment dels carrers i espais públics. 
No han donat solució a cap equipament: castell de Can Ferrer; ac-
cés, graderia i vestidors del camp de futbol; Ateneu; caserna de la 
Guàrdia Civil; casetes dels mestres…. No han liderat cap projecte 
ambiciós de progrés per a la vila i la seva ciutadania. I el pitjor: 
no tenen cap objectiu de futur per Sant Sadurní, que any rere 
any perd pistonada en l’àmbit comarcal. De nou presenten uns 
pressupostos per al 2019 grisos, sense cap novetat que ens faci 
preveure un canvi de rumb, ni tan sols en l’etapa final del mandat. 

La vila es troba en una cruïlla important per al seu futur i neces-
sita més que mai un lideratge ferm i molta empenta per tirar-los 
endavant. El sector del cava és el principal motor productiu de 
l’economia local i gran part de la comarca. Fa un any, amb les 
primeres sacsejades en forma de reduccions de plantilles, vam 
aprovar en ple municipal que l’alcalde Ribas liderés l’organitza-
ció de la mesa sectorial del cava, amb tots els actors implicats, 
per definir clarament la problemàtica actual i el futur d’aquest 
producte, que repercuteix de forma directa a la nostra vila.  El 
mes de juny d’enguany vam aprovar una declaració on instàvem 
a desenvolupar un pla estratègic i econòmic de la vila, així com 
l’ampliació i diversificació de la base econòmica de Sant Sadurní, 
per oferir noves oportunitats de desenvolupament i nous llocs 
de treball de qualitat - com sempre hem defensat el PSC -. La 
problemàtica ha augmentat amb la venda d’importants empreses, 
les reivindicacions creixents de la pagesia exigint un preu just del 
raïm, la sortida de cellers importants de la DO Cava, o la creació 
de noves denominacions d’aquest producte. 

Què ha fet fins ara l’equip de govern i l’alcalde Ribas davant la 
major sacsejada del sector del cava de les darreres dècades, el 
futur del qual determinarà de forma directa també el futur de la 
vila? Res!. Més que mai, Sant Sadurní necessita repensar el seu 
futur, però el senyor Ribas l’única cosa que sap fer és incomplir 
promeses i incomodar als veïns/es de la vila i al poble agermanat 
de Cañete la Real, per la seva incapacitat d’aparcar durant uns mi-
nuts les reivindicacions polítiques en un acte institucional. Senyor 
Ribas, el càrrec li va gran!

 

www.susannamerida.cat

recuperem les zones blaves

En els darrers mesos s’ha tornat a posar al centre del debat la 
gestió de les zones blaves. Els canvis en l’aparcament del carrer 
Sant Antoni han fet que s’hi perdessin places i que, a causa del 
contracte de concessió que té l’Ajuntament amb l’empresa gesto-
ra, s’hagin hagut de resituar a d’altres carrers que, fins ara, eren 
d’aparcament gratuït. Més enllà del que cadascú pugui pensar, 
a favor o en contra, de l’existència mateixa de la zona blava, cal 
enfocar el debat sobre el fons de la qüestió: és lícit que una 
empresa privada gestioni i extregui beneficis d’una restricció de 
l’espai públic?

Les zones d’aparcament de pagament tenen sentit per descon-
gestionar el centre de la vila de trànsit, sempre i quan (com és 
el cas de Sant Sadurní, cal dir-ho) es disposi de suficients alter-
natives d’aparcament gratuïtes. L’existència o no de zones blaves 
no ha d’estar en cap cas sotmesa a una lògica recaptatòria i és 
per això que cal avançar cap a la municipalització d’aquest tipus 
de serveis. 

Des de la CUP ja vam presentar una moció per recuperar la gestió 
directa de les zones blaves a partir de l’any 2019, - moment de 
finalització del contracte amb l’empresa concessionària -. Un ser-
vei com aquest, que requereix poc personal i infraestructura, és 
fàcilment assumible per l’Ajuntament. 

A més, cal destacar que la gestió directa implica que cap empresa 
s’enriqueixi amb la gestió d’un espai que és de tots els sadurni-
nencs i sadurninenques i que, contràriament, en cas de que hi 
hagi beneficis derivats d’aquesta gestió, aquests vagin a parar a 
la caixa de l’Ajuntament. 

Per altra banda, la gestió directa implicaria que no haguéssim 
d’estar lligats a un contracte amb una empresa privada i, per tant, 
els criteris amb els quals es destina a zona blava un carrer o un 
altre es decidirien exclusivament al consistori. Només per això, ja 
val la pena la municipalització!

PDeCAT-ERC: Fi d’etapa!
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@CUPStSadurni

@SusannaMeridameridals@santsadurni.cat

cupsantsadurni@gmail.com
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santsadurnidanoia@partitdemocrata.cat

Ara que ha passat un any de l’1 d’octubre ens agradaria fer 
memòria d’uns esdeveniments que, de ben segur, van marcar 
el decurs de la història del nostre país. Sant Sadurní va demos-
trar ser un poble compromès amb la democràcia i la llibertat. 
Va ser un dia intens i tothom es va comprometre amb la causa 
comuna de poder votar, de decidir el futur del nostre país. Es va 
viure una gran sintonia entre les institucions i el poble per fer 
possible el referèndum de l’1 d’octubre. Aquell dia, entre tots 
i totes, vam aconseguir que a Sant Sadurní s’hi pogués votar i 
decidir l’esdevenir del nostre país. D’alguna manera o altra, vam 
ser molts, moltíssims, els que, amb el nostre capteniment, vam 
fer possible que hi haguessin urnes a Sant Sadurní. Des dels que 
van contribuir a la logística de recollir i custodiar urnes i papere-
tes, els informàtics que van superar les dificultats per aconseguir 
poder fer ús del cens electoral, la gent que va dormir als col·legis 
electorals, la gent que feia les vigilàncies perimetrals de Sant Sa-
durní per poder advertir de l’arribada de les forces de seguretat 
de l’Estat Espanyol, els que van estar a les meses electorals i, 
en definitiva, totes les persones –moltes d’edat avançada- que 
es van congregar durant tot el dia als col·legis electorals per 
protegir-los. Plegats, vam viure moments que no oblidarem, com 
aquella tarda, quan les votacions es van concentrar al Casal d’En-
titats, amb la por a que poguessin venir en qualsevol moment la 
Policia Nacional o la Guàrdia Civil, però amb la fermesa de que-
dar-nos allà i amb la il·lusió als ulls de saber que s’havia decidit 
el futur de Catalunya.

Hem de continuar treballant per una estratègia política comuna i 
també preservar el gran tresor que tenim: la majoria independen-
tista al Parlament. Malauradament també, ara fa un any, vam co-
mençar a viure l’empresonament injust i l’exili dels que van estar 
al capdavant del govern i de les entitats sobiranistes en aquell 
temps. Unes persones que assumeixen amb dignitat i amb el cap 
ben alt la situació injusta que viuen i la repressió cap a ells, que 
és la repressió cap a tot un poble. Cada dilluns a Sant Sadurní, 
i ja durant més de 50 setmanes, fem una marxa amb espelmes 
enceses per exigir la llibertat dels presos i les preses polítiques i 
el retorn dels exil.liats i les exil.liades. És una acció que reclama 
democràcia i llibertat, on ens agradaria veure-hi persones que no 
hi són i que, per les seves idees polítiques, mantenen una acti-
tud equidistant amb aquesta qüestió però que de ben segur són 
ferms defensors dels principis que defensem en aquesta marxa.
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un any després de l’1 d’octubre la dignitat de sant sadurní, la dignitat d’un país

Ja fa un any que la política catalana s’ha vist embrutada per una 
ferotge repressió. El país pateix perquè la ciutadania patim. Fa 
molt temps que en Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn, 
Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jo-
sep Rull i Jordi Turull són a la presó. Hi són perquè l’Estat espanyol 
els ha segrestat. Això és així. Es pot dir més alt, però no més clar: 
són presos polítics. A més, altres polítics nobles es troben a l’exili,  
a països on no veuen per enlloc aquells delictes de què els acusa 
la (in)justícia espanyola.

A Sant Sadurní, cada dilluns, traiem la dignitat dels nostres millors 
dies. Ens trobem a la plaça de l’Ajuntament faci fred, faci calor, 
plogui o faci vent. Ho farem tant com faci falta fins que s’acabi 
aquesta injustícia, fins que els nostres presos i exiliats tornin a 
casa seva i puguin abraçar les seves famílies.

Les persones que ens dediquem a la política tenim la noble i 
enorme de responsabilitat de fer un servei públic. Ho fem així, 
sobretot, els que prenem temps d’on podem per ocupar-nos dels 
nostres pobles. ¿Podem fer una bona política si rebem constants 
amenaces d’un estat que es querella contra allò que no li agrada? 
On queda la política, el pacte, el diàleg i el debat si la repressió és 
present com una espasa sobre nosaltres?

Pensem bé en aquests dilemes. I reflexionem, també, sobre la 
pròpia llibertat d’expressió. La teva, la meva, la nostra. La de totes 
les persones de Sant Sadurní. Tothom ha de poder expressar-se 
com vulgui sense afectar la dignitat dels altres, ni de manera vio-
lenta ni excloent.

Els carrers són de tothom. Això vol dir que tothom ha de sentir-se 
lliure d’expressar-hi les idees pacífiques i democràtiques que con-
sideri. I sí, els llaços grocs al carrer seran sempre nostres. Qui no 
els vulgui, que treballi per treure els presos, no els llaços.

Estem orgulloses de veure el compromís dels sadurninencs i sa-
durninenques amb el país, amb la democràcia i amb la seva digni-
tat, que també es fa extensible al poble. No ens aturem. Lluitem 
per la política, pel diàleg, per la llibertat d’expressió i defensem 
la democràcia.

Volem un país lliure on poder decidir el nostre futur.




