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Les dones ens reivindiquem,  
també durant la pandèmia 

Tot just fa un any una pandèmia mundial arribava a 
Catalunya. Mentre era en terres xineses pocs pensaven 
que això arribaria a casa nostra i encara menys podíem  
imaginar el que va venir després. 

La pandèmia ens ha canviat la vida en molts aspectes, 
a nivell personal, emocional, laboral, familiar…..de ben 
segur que cap de nosaltres som com fa un any enrere, 
aquesta crisi ens ha obligat a replantejar-nos la vida tal i 
com la coneixíem abans. 

Això ha comportat una crisi important en molts sectors, 
i bona part d’aquests sectors el formen col.lectius de 
dones.  Paradoxalment aquest sector, majoritàriament 
feminitzat, es el que rep menys reconeixement social i 
econòmic. Jo, com a dona i com a regidora d’Acció Social i 
Igualtat ho he viscut de molt a prop. Els serveis socials i les 
cures han estat essencials per fer front a aquesta situació 
d’emergència. 

Al nostre municipi moltes dones valentes han mirat a la 
cara aquest virus i s’hi han enfrontat de manera directa. 
Elles cuidaven dels nostres grans, dels nostres malalts, de 
qui més ho necessitava; elles, caixeres de supermercats, 
infermeres, dones del servei de neteja, educadores so-
cials, mestres, gerocultores, cuidadores…. amb pas ferm i 
actitud amable, sabent que, tot i els avenços, les desigual-
tats i discriminacions cap a les dones encara estan pre-
sents. 

Fa pocs dies del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, 
en què reivindicàvem els nostres drets i tractes igualitaris, 
el 8 de març, avui i cada dia de l’any hem de seguir con-
tribuïnt per tenir una societat més justa. 

La pandèmia ens ha fet obrir els ulls i les dones hem es-
tat el motor per millorar i intentar minimitzar els seus  
efectes. Un any desprės podem dir que el pitjor ja ha pas-
sat, encara tenim feina per fer, però hem demostrat que 
davant d’una crisi les dones hem sabut donar el millor de 
nosaltres mateixes. 

Felicitem-nos. 

La rehabilitació com a eix de  
revitalització urbana 

Després d’uns mesos com a regidor d’Urbanisme de 
l’Ajuntament, m’ha quedat molt clar que un dels eixos  
fonamentals del treball d’aquesta legislatura és la  
rehabilitació urbanística i arquitectònica, en el sentit més 
extensiu del terme, perquè no sols s’ha d’encarar la re-
cuperació d’uns equipaments, places i infraestructures 
urbanístiques, sinó, i sobretot, endegar una remodelació 
a fons dels seus elements estructurals per afavorir la 
prestació dels serveis a les persones i la regeneració del 
teixit urbà.

Abans de detallar les principals intervencions fetes o 
que s’iniciaran en breu, cal diferenciar el que és pròpia-
ment una acció restauradora, que reverteix un deterio-
rament per tornar un element al seu estat original, d’una  
rehabilitació, un concepte molt més ampli que implica 
una renovació i millora d’edificis, instal·lacions o espais ur-
banístics per adaptar-los a noves necessitats.

Tenim un exemple en la finalització de la primera fase 
de les obres del pavelló de l’Ateneu, el primer pas per  
recuperar una instal·lació a través d’un procés de  
modernització que ens permetrà donar servei a diferents 
necessitats escolars, esportives i culturals.

En la mateixa línia cal situar el projecte de remodelació 
del camp de futbol, que anirà més enllà de la construcció 
dels nous vestidors per abordar diverses problemàtiques 
estructurals existents (alineacions al carrer, estat de la 
graderia, etc.). El mateix es pot dir de la restauració de la 
Casa dels Avis, de la Plaça Parellada o de la Plaça del Pont 
Romà. Més enllà de les intervencions d’urgència, són pro-
jectes per abordar una remodelació urbanística integral 
que donarà més protagonisme als circuits de voreres i a la 
implantació de pulmons verds en el paisatge urbà.

Aquest enfocament integral el farem extensiu en les 
obres de manteniment i reparació d’equipaments com 
La Fassina, el Centre Cultural i o la piscina, o en els ac-
cessos a les escoles Intermunicipal i Jacint Verdaguer per  
adaptar-les a les exigències de la Covid-19, o les actua-
cions de recollida d’aigües pluvials al carrer de les Flors 
o a la plaça dels Gotims. Un seguit d’actuacions molt di-
verses amb un punt en comú, actuar avui amb la mirada 
posada en el demà.

Meritxell Borràs
Regidora 
d’Acció Social

Xavier Rodríguez
Regidor 
d’Urbanisme



El principal assumpte de debat en el darrer ple de l’any 
2020 va ser la proposta de pressupost municipal per l’any 
2021, d’un total de 15.488.770 euros, i que va comptar 
amb el suport de totes les formacions, amb l’abstenció d’En 
Comú i el vot contrari de la CUP.

La sessió es va dur a terme en un format híbrid, amb un 
representant de cada grup des del saló de plens i la res-
ta de manera telemàtica. Amb motiu de l’absència per  
motius personals del portaveu de Junts per Sant Sadurní, 
Ton Amat, es va acordar que un regidor de l’oposició  
s’abstindria de participar en les votacions.

El regidor d’Hisenda, Carles Del Amor, va presentar les prin-
cipals línies d’aquest pressupost que va qualificar de realis-
ta i curós amb la previsió d’ingressos que exigeix el context 
actual de crisi econòmica i social. El pressupost, tot i que 
es redueix lleugerament en relació al de l’exercici 2020, re-
brà una empenta en el primer trimestre de l’any vinent de 
la mà del romanent de tresoreria, que permetrà augmen-
tar-lo en més d’un milió d’euros per a cobrir necessitats i 
despeses corrents de béns i serveis. 

Del Amor va destacar diverses partides adreçades a la 
redacció i elaboració d’estudis i treballs tècnics, així com 
l’augment en despesa social, com l’increment de 90.000 
euros en els serveis de neteja domiciliària i teleassistència, 
a més del manteniment de via pública i zones verdes, que 
disposarà d’una dotació d’uns 208.000 euros. 

D’altres accents d’aquests pressupost 2021 es troben en 
els ajuts al teixit productiu, per fer front als efectes de la 
crisi de la COVID-19, l’ampliació del conveni amb Càritas o 
les partides extraordinàries per donar suport al 40è aniver-
sari de la Festa de la Fil·loxera, o als Diables Se M’n Refum.

. 

 
Inversions

Pel que fa al capítol d’inversions, el 2021 comptarà amb di-
versos projectes en la línia de la millora i arranjament d’es-
pais i instal·lacions municipals, com l’antiga seu de Serveis 
Socials, que es destinarà a l’Oficina de Gestió Tributària; el 
condicionament de la sala de l’Índex o Can Mas de la Riera; 
la remodelació interior i de la façana de la Casa dels Avis, 
o l’ampliació del cementiri de Monistrol. Destaquen també 
la segona fase d’obres al pavelló de l’Ateneu, l’inici de les 
obres al camp de futbol i els vestidors, o la reordenació 
d’alguns espais públics, com la plaça Parellada, del Pont 
Romà, a l’entorn de la plaça Nova i la Rambla Generalitat. 

Xavier Rodríguez, en representació de Junts per Sant Sa-
durní, va subratllar les dificultats d’elaborar un pressupost 
condicionat per un 2020 tan complex i la inestabilitat que 
plana sobre l’exercici actual. Va destacar la voluntat del 
govern per la rehabilitació i el manteniment dels espais i 
va defensar l’aposta per l’habitatge, o la promoció turística 
com a elements per afavorir el sector productiu. 

El portaveu del PP, Carles Jiménez, va aplaudir la proposta 
per ser un pressupost «realista i acurat». Tot i subratllar 
que preferiria haver cobert certes partides d’ajuts i subven-
cions en aquesta primera fase del pressupost, va valorar 
positivament l’esforç en àrees com l’assistència domiciliària 
i per reduir l’impacte social i en el teixit productiu de la crisi 
sanitària.

La nova portaveu d’En Comú, Arantxa Molina, va justificar 
l’abstenció per les circumstàncies viscudes en les darreres 
setmanes pel seu grup i les dificultats per avaluar el pres-
supost. 

La CUP va votar en contra del pressupost, però la seva 
portaveu, Arantxa Fernández, va matisar que la seva for-
mació reconeixia les dificultats per elaborar la proposta da-
vant el context actual. De tota manera, va considerar que 
era un pressupost «coix», que no introdueix canvis pro-
funds i estructurals per revertir la situació a llarg termini.  
Va reclamar la revisió de l’IBI, per tal que les rendes més altes  
permetessin augmentar sensiblement els ingressos  
municipals. Sí van reconèixer l’augment en àrees com la 
d’habitatge, però per contra van assenyalar la seva discon-
formitat en partides generoses com la de turisme, en com-
paració amb les de cultura i acció social, i més èmfasi en fer 
front a la segregació escolar o potenciar el cooperativisme, 
entre d’altres.
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Sant Sadurní aprova un pressupost inicial per al 2021  
de gairebé 15,5 milions d’euros

Arantxa Molina va prendre possessió en el darrer 
ple del 2020 de l’acta com a nova regidora i por-
taveu del grup municipal Sant Sadurní en Comú, 
en substitució de Rafa Berlanga.
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Data inici 
voluntari

Data fi voluntari /  
Data Domiciliació

Impost sobre béns  
immobles urbans 

1a fracció - Domiciliats 03/05/2021

2a fracció - Domiciliats 01/07/2021

3a fracció - Domiciliats 01/09/2021

4a fracció - Domiciliats 02/11/2021

1a fracció 03/05/2021 05/07/2021

2a fracció 01/09/2021 05/11/2021

Impost sobre béns immobles rústics 01/09/2021 05/11/2021

Impost sobre béns immobles rústics  
construïts

01/09/2021 05/11/2021

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 05/03/2021 05/05/2021

Impost sobre activitats econòmiques 16/09/2021 16/11/2021

Taxa per gestió de residus domèstics 1a fracció - Domiciliats 03/05/2021

2a fracció - Domiciliats 01/07/2021

3a fracció - Domiciliats 01/09/2021

4a fracció - Domiciliats 02/11/2021

1a fracció 03/05/2021 05/07/2021

2a fracció 01/09/2021 05/11/2021

Taxa per manteniment de cementiri municipal 03/05/2021 05/07/2021

Taxa per entrada de vehicles-guals 01/09/2021 05/11/2021

Taxa per exhibició de rètols 01/09/2021 05/11/2021

Impost béns immobles de característiques especials 03/05/2021 05/07/2021

Taxa per parades en terrenys ús públic 1a fracció 03/05/2021 05/07/2021

2a fracció 01/09/2021 05/11/2021

Tot i donar el seu suport, el PSC va considerar el pressupost 
«molt tècnic i conservador». El portaveu, Pedro Campos, va 
valorar inversions com les de l’Ateneu, el camp de futbol, 
o la reforma de la Casa dels Avis, però va lamentar el poc 
marge donat pel govern per introduir esmenes o propos-
tes, o les qüestions encara pendents dels compromisos del 
2020.

Impostos i taxes 2021
Cal recordar que a finals de l’any passat també es van 
aprovar les ordenances fiscals per al 2021. En un marc 
general de congelació, la taxa de recollida de residus serà 
la única que variarà, augmentant cinc euros en relació amb 
la tarifa del 2020, i que s’establirà en 119,93 €. 

Aquest petit increment respon a la necessitat de com-
pensar el desequilibri cada vegada major entre el cost del 
servei i el que cobreix la taxa dels ciutadans, com a conse-
qüència de la gran pujada que aquests darrers anys està 
experimentant el cànon del rebuig. L’impost que grava la 
incineració o el dipòsit dels residus que no es reciclen 
se situa en aquest 2021 per sobre dels 53 euros la tona.

Amb tot, la taxa de residus a Sant Sadurní continuarà 
mantenint-se com una de les més baixes de la comarca.  
La deixalleria municipal deixarà d’oferir bonificacions i tam-
poc en tindrà l’autocompostatge. Una de les raons és la de 
incentivar l’ús del nou punt verd urbà, que s’ubicarà a partir 
d’ara a l’encreuament entre el carrer Tinent Coronel Sagués 
i la Rambla Generalitat.

Injecció de 2,2 milions per al pressupost 2021

L’Ajuntament de Sant Sadurní ha aprovat aquests dies la 
incorporació de més de 2,2 milions d’euros procedents del 
romanent de tresoreria, una vegada s’ha liquidat definitiva-
ment el pressupost de l’any passat. 

Aquesta quantitat permetrà donar una forta empenta, en-
tre d’altres, al capítol d’inversions, amb més de 300 mil eu-
ros, però també a partides de despeses de via pública, la 
programació cultural, estudis i treballs de serveis tècnics, el 
Casal d’Estiu o el Casal d’Avis, que reforça el seu pressupost 
amb 200.000 euros per tal de cobrir necessitats sorgides 
com a conseqüència de la pandèmia.

Calendari fiscal 2021
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50 anys50 anys    

Aquest 2021 es commemoren els 
50 anys dels Habitatges Vilarnau,  
barri que naixia per donar sorti-
da a la necessitat d’habitatges i 
als importants fluxos migratoris 
de finals de la dècada dels 60 i 70 
del segle passat a la vila, i que van  
acompanyar l’expansió i creixe-
ment industrial de Sant Sadurní al 
voltant del sector del cava.

Els germans Segura Viudas van cedir 
uns terrenys i es va constituir una co-
operativa de socis que impulsaria la 
construcció dels habitatges.

Al llarg dels anys el barri va anar evolu-
cionant i creixent. Un dels capítols 
destacats de la història el va marcar 
la construcció, l’any 1992, del Centre 
Cívic a la plaça principal, que esdevin-

dria un motor molt important per a la 
dinamització social.
L’any 1999 es va publicar “Les Veus 
d’un Barri” del periodista sadurninenc 
Pep Forns, un recull d’entrevistes amb 
veïns i veïnes que feia una radiogra-
fia de la realitat del veïnat i l’evolució 
d’aquest barri carregat d’història i 
identitat.

Malgrat la situació sanitària, l’Associ-
ació de veïns dels Habitatges Vilarnau, 
encapçalada pel seu president, Dani 
Jiménez, té previst organitzar diverses 
activitats i propostes festives el segon 
cap de setmana de juliol, coincidint 
amb la seva festa Major. També es 
vol aprofitar la diada de Sant Jordi per 
organitzar algun tipus de certamen o 
concurs, i s’ha traslladat una propos-
ta per acollir algun acte de la progra-
mació de les properes Fires i Festes.

També està previst celebrar un acte 
institucional del cinquantenari. L’Ajun-
tament i l’associació han acordat l’ar-
ranjament d’una zona verda en un es-
pai proper a la plaça Germans Segura 
Viudas, on s’hi col·locarà una placa 
que recordi l’efemèride. 

del barri 
Vilarnau

 

La Generalitat assumirà la gestió de  
l’escola Intermunicipal a partir del curs 
2021-22 
La Generalitat de Catalunya gestionarà a partir del proper curs 
l’escola Intermunicipal del Penedès, situada a Sant Sadurní i 
que compta amb la participació de set municipis de la comarca.  
Es tancarà així una etapa de 40 anys de gestió d’aquest centre 
amb un model municipalista, si bé subvencionada totalment per la  
Generalitat de Catalunya. 

En els darrers mesos s’ha treballat en la regularització i  
internalització del personal docent abans que el departament  
d’Educació hi apliqui els criteris que regiran l’Intermunicipal,  
i que seran els de qualsevol altre centre públic depenent de la  
Generalitat. 

L’EIP és un centre públic, laic, igualitari i gratuït, on es poden cur-
sar els estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i 
Superior.

En les negociacions entre la Mancomunitat de l’Alt Penedès - en-
titat que integren els set ajuntaments que gestionen l’escola -  i la 
Generalitat està prevista la cessió de les instal·lacions de l’escola 
per a ús educatiu- En cas que en un futur la Generalitat no es fés 
càrrec de l’equipament, l’edifici tornaria a mans de l’ens.
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Aquest mes de febrer s’ha reprès l’activitat esportiva a l’Ate-
neu Agrícola, amb el retorn als entrenaments i la celebració 
del primer compromís del primer equip, ni més ni menys 
que contra el FC Barcelona, partit corresponent a la com-
petició regular de l’OK Lliga.

Es posava així punt i final a gairebé un any sense hoquei 
en aquesta carismàtica instal.lació, com a conseqüència 
de la pandèmia, primer, i després amb l’inici a l’estiu de la 
primera fase d’obres de remodelació de la instal.lació, que 
han portat el Noia Freixenet a entrenar i disputar els seus 
partits com a local lluny de casa, primer a Torrelavit i pos-
teriorment a Calafell.

Aquesta primera fase de les obres del Pavelló Olímpic de 
l’Ateneu han estat executades per l’Ajuntament, amb un 
pressupost de licitació de gairebé 550 mil euros i han estat 
finançades per la Diputació de Barcelona i el propi Ajunta-
ment. 

En el marc d’aquestes obres s’ha dut a terme el desa-
miantat de l’edifici (2.400 metres quadrats d’amiant) i 
s’ha substituït la coberta i el cel-ras, millorant l’eficiència 
energètica del pavelló i reforçant la ventilació i la il·lumi-
nació natural. També s’ha reforçat i ignifugat l’estructura; 
s’ha instal·lat una xarxa d’evacuació i extinció d’incendis, a 
més de renovar instal·lacions, com el cablejat, i l’adequació 
de l’equipament a la normativa actual.

D’altra banda, l’Ajuntament també ha renovat les xarxes 
dels fons, els sòcols de fusta de la pista i ha dut a terme 
treballs de reparació de revestiments dels vestidors i dels 
envidraments.

Al llarg d’aquest 2021 està previst afrontar una segona 
fase d’obres que permetran millorar l’accessibilitat, amb 
l’objectiu que el pavelló compleixi la normativa en matèria 
de seguretat i pugui acollir altres activitats i esdeveniments 
socials i culturals. 

La bola torna 
a rodar a l’Ateneu 

Foto: Eva Pedrola

La urbanització del 
Passatge Santa Eulàlia, 
una realitat
El Passatge Santa Eulàlia era 
un dels darrers carrers encara 
pendent d’urbanitzar. 
Recentment es van completar 
els treballs d’asfaltat i condi-
cionament urbà.

Altres millores de
l’espai públic
A principis d’aquest 2021 
s’han instal·lat unes bandes 
i un nou pas de vianants al 
final del barri Vilarnau que, 
a més de reforçar la segure-
tat dels veïns, facilita l’accés 
a peu al polígon industrial 

de Can Ferrer del Mas i al 
tanatori. La fundació Mas 
Albornà, encarregada del 
manteniment de zones 
verdes i parcs del muni-
cipi, ha estat arranjant i  
millorant alguns espais, 
com per exemple aques-
ta illa situada davant de la 
zona esportiva.
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Els Reis d’Orient 
visiten Sant Sadurní 
malgrat la pandèmia
Tot i que la crisi sanitària va condicionar moltes de les re-
unions i trobades familiars d’aquest Nadal, una de les cites 
que no podia faltar era la visita dels Reis d’Orient.

Amb tot, degut a les restriccions d’aforament, durant els 
darrers dies de l’any es van instal.lar a la plaça de l’Ajun-
tament les bústies reials, per recollir les cartes de desitjos 
que tradicionalment anaven a càrrec dels patges.

L’arribada de ses majestats la tarda del 5 de gener es va 
adaptar amb l’organització d’una cavalcada estàtica a la 
plaça de l’església que va acabar resultant una edició molt 
màgica i especial. Es va dissenyar un recorregut ple de vida, 
música i llums, que finalitzava amb les tres carrosses i els 
reis d’Orient que saludaven i escoltaven les darreres peti-
cions de grans i petits. 

Fotos Cavalcada Reis: Núria Tarrida.  
Més imatges a www.flickr.com/santsadurni 
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ERC força més votada 
a Sant Sadurní
Participació d’un 58,2%, la més baixa en unes 
eleccions catalanes
ERC va esdevenir amb 1.451 vots - un 26,6% -  la força 
més votada a Sant Sadurní per primera vegada en unes 
Eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades en unes 
atípiques condicions i seguint estrictes mesures de segure-
tat sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-19.

El segon lloc al municipi l’obtenia Junts x Catalunya, amb 
1.327 vots i un 24,38%, seguit del PSC (1.002 vots -18,41%), 
la CUP-G (483 vots-8,87%) i En Comú Podem ocupant les 
cinc primeres posicions.

La jornada es va desenvolupar amb total normalitat i sense 
incidències destacades en els centres de votació. Els pro-
tocols sanitaris van provocar una reordenació del mapa de 
col·legis i en aquesta jornada espais com La Fassina de Can 
Guineu i el pavelló municipal van ser alguns dels set punts 

de votació. En general el ritme de votació va ser baix i a ex-
cepció de fases  puntuals, en especial al pavelló, no es van 
registrar cues ressenyables en els accessos als col·legis.

L’altra notícia destacada de la jornada ha estat l’altíssima 
abstenció, de rècord. La participació a Sant Sadurní va ser 
del 58,2%, la més baixa en les 13 convocatòries d’elec-
cions catalanes des de l’any 1980. Fins aquests comicis, la  
participació més fluixa registrada al municipi en unes  
Eleccions al Parlament era del 64,1%, l’any 2010. I precisa-
ment en l’últim precedent, en les eleccions del 2017, s’havia 
registrat la participació més alta de la història, situant un 
sostre del 86,6%, amb un total de 8.162 persones que van 
anar a votar.
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14F | 2021 
Eleccions  
al Parlament 
de Catalunya

Cens: 9.481
Participació: 58,20% - 5.518 vots
Abstenció: 41,8%
Vots en blanc: 0,56% - 31 vots
Vots nuls: 1,36% - 75

Eleccions Parlament de Catalunya 2021  
Sant Sadurní d’Anoia

vots % vots

ERC 1.451 26,66%

Junts x Catalunya 1.327 24,38%

PSC 1.002 18,41%

CUP - G 483 8,87%

En Comú Podem 385 7,07%

PdeCAT 248 4,56%

VOX 206 3,78%

Ciutadans 127 2,33%

PP 121 2,22%

Resultats
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Les imatges d’unes eleccions per a la història

A principis d’aquest mes de març, 
Sant Sadurní ha superat la xifra de 
800 positius confirmats acumulats de  
COVID-19 des que el passat 13 de 
març es detectessin els primers casos 
a la vila. 

La pandèmia ha afectat sobre les 
famílies, impactant sobre l’àmbit so-
cial, laboral, econòmic i, el que és més 
greu, en la salut i també en la vida de 
moltes persones.

L’any passat es van registrar a Sant 
Sadurní un total de 135 defuncions, el 
que suposa un increment del 44,8% 
en relació a la mitjana de decessos 
que s’havien produït a la vila en els 
darrers deu anys.

Malgrat que les dades i l’evolució 
de la COVID-19 comencen a convi-
dar a l’optimisme, i la vacunació, tot 
i que lenta, comença a protegir a  
la població, començant pels col·lec-

tius de risc, des de l’Ajuntament con-
tinuem demanant als veïns i veïnes 
la màxima precaució i l’adopció de 
mesures de seguretat sanitària.  

Gràcies a tots i totes per la vostra 
col·laboració.

Els efectes més tristos de la COVID-19

Defuncions a Sant Sadurní

 
Les defuncions l’any passat  
van augmentar en relació a la  
mitjana de la darrera dècada 44,8%

mitjana 2010-2020 
(93,2 defuncions)
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CARNAVAL 
2021

La situació actual va impedir celebrar també amb una certa normalitat la festa de 
Carnaval. Des de la regidoria de Cultura es va organitzar un concurs de disfresses 
per Instagram, que va premiar a la millor proposta de disfressa, el millor ball i la 
millor carrossa feta a casa.

Enguany, la reina Carnestoltes va adreçar-se als veïns i veïnes a través de les 
xarxes socials i el canal de l’Ajuntament a YouTube, animant a la participació i 
també anunciant el veredicte final del concurs.

També el barri Vilarnau va voler sumar-se a la celebració amb un concurs per 
guarnir i decorar els balcons durant el cap de setmana de Carnaval.

#carnavalsantsadurni21
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La SAREB cedeix 4 habitatges que l’Ajuntament destinarà a usos socials

La Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestruc-
turació Bancària (SAREB) ha signat un acord amb l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní per a la cessió temporal de quatre 
habitatges destinats a situacions d’emergència residencial. 

L’Ajuntament, per mitjà del servei d’Habitatge i en coor-
dinació amb el d’Acció Social, destinarà aquests pisos a 
lloguers assequibles per a famílies en risc d’exclusió social. 
L’adjudicació dels pisos es farà per mitjà d’una taula tècnica 
de valoració en què hi prendran part diversos serveis de 
l’Ajuntament.

El contracte dels pisos es podrà prorrogar anualment, fins 
a un màxim de quatre anys.

SAREB percebrà a canvi de la cessió una contraprestació, 
una quantitat mínima mensual que la companyia utilitzarà 
per fer  front a les despeses d’assegurances i comunitat.

Per la seva banda, l’Ajuntament assumirà els càrrecs cor-
responents a la gestió de l’habitatge, així com el seu man-
teniment ordinari i l’Impost de Béns Immobles (IBI), entre 
d’altres.

S’incrementa el parc d’habitatge social

El 2013 SAREB va crear un parc social que incloïa 2.000 
habitatges, el qual es va elevar a 4.000 el 2015. En l’actuali-
tat aquest parc social als 10.000 immobles, després que la 
companyia s’ampliés per poder impulsar la cessió de pisos 
a administracions amb problemes d’habitatge.

Des de la seva creació, SAREB ha signat convenis temporals 
amb 13 comunitats autònomes i 28 ajuntaments, als que 
ha cedit en total 3.036 habitatges.

En els seus vuit anys d’activitat, la companyia ha po-
sat 1.642 habitatges a disposició de les administracions  
catalanes; així mateix té un acord amb la Generalitat de 
Catalunya  que contempla la cessió de 930 habitatges des-
tinats a persones en risc d’exclusió.

Venda d’habitatge a administracions públiques

En paral·lel a la signatura d’acords de cessió temporal 
d’immobles en règim d’usdefruit, la companyia ha tancat 
vendes d’immobles amb diferents administracions, com 
les del País Basc, Canàries, Comunitat Valenciana, Castella 
i Lleó, l’Ajuntament de Madrid i el consistori de Badalona.

Amb aquestes iniciatives, la companyia aprofundeix així en 
la seva estratègia de col·laboració amb les administracions 
públiques per pal·liar el problema de l’habitatge.

Procés d’elaboració  
del Pla Local d’Habitatge
Durant el mes de febrer s’han celebrat un parell de ses-
sions de debat telemàtic que formen part del programa de 
Participació Ciutadana que ha de servir per elaborar el Pla 
Local d’Habitatge de Sant Sadurní d’Anoia, un document 
que conté els principals objectius, estratègies i actuacions 
que l’Ajuntament durà a terme en els propers anys per ga-
rantir un habitatge digne i assequible a la ciutadania.

El procés va arrencar amb una diagnosi per conèixer la  
situació de l’habitatge al municipi i quines són les principals 
necessitats i problemàtiques. En una fase posterior, la del 
pla d’acció, es proposen les estratègies i actuacions més 
adequades per atendre les necessitats detectades.

L’habitatge és un tema complex , que involucra molts 
col·lectius. És, per això, que necessita de les idees, els  
coneixements, i en definitiva, del consens de tots ells.

La Llei catalana de l’habitatge obliga a incorporar me-
canismes de participació ciutadana en la tramitació 
dels Plans Locals d’Habitatge. 

L’Oficina d’habitatge, impulsora del Pla Local de l’habitatge, 
conjuntament amb la regidoria de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament, lidera aquest procés que s’adapta al con-
text actual de la pandèmia.

S’ha habilitat un web participa.santsadurni.cat, on la  
ciutadania pot traslladar la seva opinió i propostes sobre 
les problemàtiques relacionades amb l’habitatge al muni-
cipi. Totes les accions es traslladaran a la taula d’habitatge 
per al debat i el seguiment de tot el procés. 

Finalment, es procedirà  a la redacció de l’informe definitiu 
amb les diverses aportacions i se’n farà el retorn a la  
ciutadania.

La ciutadania participant als debats va mostrar preocupació 
davant els preus elevats i les dificultats d’accés a l’habitatge, 
amb especial èmfasi en els col·lectius de famílies monopa-
rentals, gent jove i gent gran (per la que es preveu una 
creixent necessitat de recursos assistencials, com pisos 
assistits). 



Es va assenyalar una mancança en algunes tipologies 
d’habitatge, com pisos grans, alhora que es detectava  
l’existència d’aquests fora del mercat (que els propietaris 
no es decideixen a llogar ni vendre) o de pisos molt grans 
ocupats per persones soles d’edat avançada. 

En aquesta mateixa línia, s’assenyalava també la situació de 
pisos ocupats amb problemàtiques de convivència i d’edi-
ficis abandonats. 

En relació amb aquestes qüestions, s’apuntava la necessi-
tat d’activació comercial i rehabilitació i preocupació dels 
habitatges i edificis del centre de la vila i l’activació de me-
canismes d’intermediació. 

Pel que fa a les possibilitats de creixement i d’increment de 
l’oferta de nous habitatges, els i les participants van mostrar 
preocupació per les dificultats de revertir la situació actual, 
atesa la manca d’atractiu econòmic que troben els promo-
tors. Aquest fet, preocupa especialment per l’augment de 
la demanda que pot comportar l’alliberament del peatge.  

Finalment, s’assenyalava la necessitat d’un canvi cultural 
per a l’acceptació de noves fórmules d’accés i/o tinença 
d’habitatge que podrien contribuir a revertir aquesta  
situació (cooperatives, cohabitatge, etc.).

Diagnosi del Pla Local d’Habitatge
A finals de l’any passat es va completar una diagnosi que  
avalua l’estat de l’habitatge al municipi. Algunes de les 
dades i conclusions a les que arriba aquest anàlisi són les 
següents: 

Creixement poblacional sostingut i positiu en els darrers 
deu anys, malgrat el període de crisi. Descens de la taxa de 
natalitat entre 2000 i 2018, passant d’un 12‰ a un 9,2‰, 
i manteniment de la mortalitat, comportant un creixement 
natural baix.

• Les migracions han estat la principal font de  
creixement entre 2005 i 2018

• El saldo migratori s’ha reduït dràsticament a causa 
de la crisi econòmica, passant d’una mitjana de +204 
a +38 habitants/any. Els moviments migratoris amb 
la resta de municipis de la província han generat un 
creixement de +996 habitants des del 2005. Els princi-
pals municipis de destí el darrer any han estat Vilafran-
ca del Penedès i Torrelavit mentre que Sant Sadurní 
atrau persones de Piera i Sant Llorenç d’Hortons, 
i de fora de la comarca, de Barcelona i L’Hospita-
let principalment. Les migracions externes són un 

27,5% del saldo migratori, amb un creixement de +385  
habitants, provinents principalment dels continents 
Americà i Africà.

• La propietat és el principal règim de tinença, amb 
gairebé un 80% de les llars del municipi (un 33% amb 
pagament pendents) respecte el 16% de lloguer.

• Entre els anys 2010 i 2018 tan sols s’havien construït 
95 nous habitatges, cap dels quals de protecció oficial. 
Aquesta baixa producció d’habitatge d’obra nova ha 
repercutit en el volum d’oferta, incrementant els preus 
d’habitatge de compra i de lloguer.

   

• Segons dades del registre d’habitatges buits de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya, Sant Sadurní comp-
ta amb 46 habitatges en mans d’entitats financeres i 
grans tenidors. Segons un informe elaborat el 2016, 
els xifrava en 200 habitatges.

El lloguer a la vila representa                         
el                       de l’oferta 
d’habitatge publicitada.  

El preu mig és de 715€ pels habitatges  
plurifamiliars i 1.483€ els unifamiliars. 
No existeix al mercat ofertes per sota  

els 400€ mensuals.

10-12% 
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les migracions representen un 68%  
del creixement demogràfic de la població  

de Sant Sadurní d’Anoia

Quines iniciatives hi ha en relació 
amb l’habitatge?

• Bonificació del 50% de l’IBI per a aquells propietaris 
que posin el seu habitatge buit a lloguer assequible. 

• Taula/comissió interna que es reuneix mensual-
ment amb diversos serveis municipals, per tal de 
regularitzar el padró i tenir un control dels habitat-
ges ocupats irregularment.

• Programa d’inspecció dels habitatges prote-
gits, juntament amb l’Agència de l’Habitatge de  
Catalunya, per tal de detectar situacions irregulars. 

• A nivell pressupostari hi ha 5.000€ munici-
pals per microcrèdits per ajuts al pagament del  
lloguer i 36.000€ destinats a ajuts individualitzats 
en matèria d’habitatge, alimentació, electricitat, etc.

• INCASOL desenvoluparà una promoció de 33 habi-
tatges de protecció oficial en règim de lloguer a una 
part del solar situat al costat del CAP.

€
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Serveis Socials fa balanç del 2020
 
La dimensió de l’impacte de la pandèmia durant l’any pas-
sat es pot fer més comprensible si s’atenen a les dades i 
les xifres de, per exemple, una àrea municipal tan sensible 
com Serveis Socials, que atén aquells veïns i col·lectius més 
vulnerables del municipi. 

La fase inicial de confinament i restriccions a la mobilitat va 
obligar a readaptar l’atenció a la ciutadania de molts serveis 
municipals, reforçant el telèfon o l’ús d’eines telemàtiques.

Pel que fa a l’atenció ciutadana, l’atenció telefònica del 
servei va augmentar gairebé un 35% en relació al 2019,  
atenent fins a 5.225 trucades.

L’augment d’usuaris i l’increment de necessitats per part de 
moltes famílies va fer també que l’any passat se superessin 
les 3.100 entrevistes personals per part de l’equip d’Acció 
Social.

A les tasques ja habituals del serveis s’hi va afegir la gestió 
de tràmits, el suport i assessorament en d’altres àmbits, 
com el SEPE o la Seguretat Social, tot i no ser la seva com-
petència, per tal de respondre a la manca de recursos o el 
desbordament d’altres administracions. 

Un altre dels aspectes a tenir en compte és que, a l’inici de 
la pandèmia, es va prendre la decisió que els vals d’aliments 
gestionats per Càritas i derivats des de Serveis Socials  
fossin renovats sense necessitat d’entrevista específica. 

Aquesta mesura va permetre que prop de 400 entrevistes 
que s’haurien d’haver destinat a aquest capítol es po-
guessin dedicar a atendre casos nous o donar una major  
atenció a aquells casos que ho requerien.

Pla de xoc

Anualment l’Ajuntament destina una part del pressupost 
municipal a les ajudes per a la inclusió social, un suport a 
les famílies per poder fer front a les necessitats, serveis i 
subministraments bàsics de la vida diària. Davant la crisi 
sanitària de la COVID-19, l’Ajuntament de Sant Sadurní va 
aprovar un pla de xoc en diversos àmbits, i va incrementar 
aquesta partida inicial en prop de 27.000 euros, fins a su-
perar els 62.000 euros en l’exercici 2020.

En total, l’any passat es van atorgar 272 ajuts a les famílies, 
principalment en concepte d’alimentació i per al pagament 
del lloguer de l’habitatge. També s’hi van destinar més de 
6.500 euros a beques infantils per a cobrir els costos del 
Casal d’Estiu, extraescolars esportives, servei de menjador 
o de la quota de la Llar d’Infants.

 · MEDI AMBIENT ·

Nou vehicle de la 
brigada municipal
La brigada municipal de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia ha incorporat recent-
ment un nou vehicle. Es tracta 
d’un petit camió amb capaci-
tat fins a 3.500 quilos, que 
incorpora grua. Aquest mod-
el ha estat adquirit a través  
de la central de compres de 
l’Associació Catalana de Muni-
cipis i permet seguir renovant 
i actualitzant el parc mòbil  
municipal.

La deixalleria mòbil 
tindrà a partir d’ara 
una localització  
permanent
La regidoria de Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní ha 
introduït aquest mes de març 
un canvi en el servei de deixalle-
ria mòbil per tal d’optimitzar la  
recollida de petits residus 
d’origen domèstic, la seva 
gestió preventiva i facilitar la  
localització i ús per part dels 
veïns i veïnes.

Amb aquests objectius, el 
servei deixarà de recórrer 
diversos punts del municipi 
per tal d’establir-se de for-
ma permanent a la cantona-
da entre els carrers Tinent  
Coronel Sagués i Rambla 
Generalitat, en horari de  
dilluns a dissabte, de 8:30 a 
13:30 hores.

Tot i que el servei compta-
va amb un calendari i circuit 
d’ubicacions estable, i perme-

tia acostar la deixalleria mò-
bil  als domicilis, els canvis de  
localització generaven sovint 
confusió entre els veïns i veïnes 
i aquesta circumstància anava 
en detriment d’una major re-
cuperació i reciclatge dels resi-
dus.

Els nuclis i agregats rurals po-
dran continuar gaudint també 
d’aquest servei de punt verd 
urbà, els dijous de 4 a 6 de la 
tarda, amb cita prèvia trucant al 
661 82 53 50.
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Fem-nos visibles
El centre Vilarnau va iniciar fa 
uns mesos un projecte per 
visibilitzar les dones en la 
història, en diferents àmbits 
i edats. Periòdicament s’es-
cull un personatge femení  
destacat, s’investiga la seva 
trajectòria, aportacions i pa-
per social, i s’elabora un mu-
ral. Aquesta iniciativa va ser 
impulsada per una alumna 
en pràctiques de Treball 
Social, i té com a objecti-
us donar visibilitat al paper 
de les dones; aproximar a 
través de l’art el coneixe-
ment de dones que puguin 
esdevenir referents; trencar 
estereotips i potenciar l’au-
toestima dels infants, entre 
d’altres. 

El projecte va ser també 
inspirador de l’edició 2020 
del Dia Internacional de les 
Dones.

Actualització del Pla d’Igualtat
El Pla d’Igualtat Municipal és l’eina de la qual es dota l’Ajun-
tament per a poder avançar cap a la igualtat de gènere, 
mitjançant la planificació d’aquelles accions necessàries 
per a fer de Sant Sadurní un municipi més igualitari, sense 
discriminacions, i  garantir a dones, homes i persones no 
binàries plena igualtat de drets i oportunitats.

La voluntat és la d’impulsar de manera tranversal polí-
tiques d’igualtat, i incorporar la perspectiva de gènere a 
tots els departaments del propi ajuntament per tal que 
des de totes els vessants es dissenyin actuacions que 
tinguin en compte no només les necessitats d’homes i 
dones, així com de col·lectius com són els LGTBI, amb di-
versitat funcional, que topen també amb discriminacions i 
prejudicis que minven les seves oportunitats.

Des del 2008 l’ajuntament disposa de Pla d’Igualtat  
Municipal. A finals de 2020 es va actualitzar de nou el  
document, que suposa la tercera versió. Aquesta  
renovació pretén incidir en les diferents etapes de la vida 
per tal de minvar les desigualtats en tots els àmbits i fer 
partícip a tots els departaments i a la ciutadania de les  
diferents accions que s’han detectat necessàries.  
Els àmbits s’han reestructurat seguint la línia del pla es-
tratègic de la Generalitat de Catalunya.

Les principals línies d’actuació del pla són:

1. Compromís amb la Igualtat de Gènere: assumir com 
a Ajuntament que cal dotar de coherència interna les 
polítiques d’igualtat, i realitzar un canvi de mirada alhora 
d’aplicar les polítiques públiques des de qualsevol àmbit.

2. Acció contra la violència masclista: l’ajuntament des 
de fa 20 anys treballa per a la prevenció i l’atenció a les 
víctimes de violència masclista. S’aposta any rere any per 
donar més serveis a les dones i promoure accions de sen-
sibilització a la població i en els diferents espais de la vida 
quotidiana.

3. Drets  i qualitat de vida: Passar d’una societat patriar-
cal a voler tenir una societat feminista, tenint en compte 
tots els col·lectius i situant la persona al centre, Dona, 
Jove, LGTBI, Diversitat Funcional, Gent Gran, etc.

4. Coeducació i transformació d’una cultura igualitària: 
incidir en els diferents entorns per visibilitzar la dona .

5. Reformulació dels treballs i dels temps: reforçar la im-
portància d’un millor repartiment dels usos dels temps i 
de la creació de projectes que facilitin la incorporació de 
la dona al món formatiu i laboral.

6. Reconeixement del lideratge i la participació de les 
dones: facilitar que la dona pugui prendre part del mu-
nicipi a tots els nivells, posant en valor la importància del 
paper de la dona en la política, en l’associacionisme, al 
carrer.

Mares amb fills i filles 
amb diversitat funcional
L’objectiu per aquest 2021 és poder visibilitzar 
les mares amb fills i filles amb diversitat fun-
cional, poder conèixer les dificultats en les que 
es troben en el seu dia a dia, el viure amb la 
triple discriminació, el fet de ser dona, mare i 
lluitar per les barreres que suposa encara avui 
en dia tenir capacitats diverses. 

Des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Sant Sadurní es fa una crida a totes a totes els 
mares amb fills i filles amb diversitat funcional 
que vulguin participar del projecte es posin en 
contacte amb el servei d’igualtat.
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Nou desfibril·lador 
a la biblioteca
L’Ajuntament de Sant Sadurní, amb el suport de Serveis 
Mèdics Penedès, ha instal·lat un nou desfibril·lador als 
seus equipaments municipals, en concret a la biblioteca 
municipal. Aquest equip se suma als ja existents a d’al-
tres espais, com a la Zona Esportiva, l’Ajuntament o l’equip 
mòbil de la Policia Local.

Un desfibril·lador extern automàtic (DEA) és un aparell 
electrònic portàtil que diagnostica i tracta l’aturada car-
diorespiratòria causada per una fibril·lació ventricular 
o una taquicàrdia ventricular sense pols. Aquest aparell 
genera una descàrrega elèctrica que aplicada abans dels 
deu minuts de l’aturada cardiorespiratòria pot reactivar la 
funció cardíaca. 

Sincronitzat amb l’electrocardiògraf, col·locant els elèc-
trodes sobre la caixa toràcica, provoca una descàrrega de 
corrent continu a una tensió de 200 a 400 volts durant 
unes mil·lèsimes de segon. Aquests aparells, a causa de 
la seva simplicitat, permeten que socorristes o persones 
inexperts siguin capaces d’utilitzar-los amb èxit, ja que fa-
cilita les indicacions de forma verbal.

6a edició del Premi de  
Novel·la Curta Celler de Lletres
La biblioteca municipal convoca un any més el certamen 
literari de novel·la curta Celler de Lletres, que arriba a la 
seva sisena edició. 

Poden participar en el Premi de Novel·la Curta CELLER 
DE LLETRES 2021 obres de narrativa inèdites i escrites en 
català. El gènere ha de ser el de novel·la i s’accepten tots 
els subgèneres (fantasia, drama, thriller, terror, humor, 
ciència-ficció...) i ubicació de la història (qualsevol espai 
del món). Això sí, la trama o el tema ha d’estar íntimament  
relacionada amb el món del vi o del cava. 

L’extensió de les obres haurà de ser d’un mínim de 
80 pàgines i un màxim de 100 pàgines. El termini de  
presentació d’originals s’obrirà durant tot el mes d’abril 
d’enguany.
Totes les obres han de ser trameses per correu electrònic 
a l’adreça premicellerdelletres@santsadurni.cat.

El premi consistirà en l’edició de l’obra guanyadora sota 
el segell d’Edicions Saldonar, amb qui el guanyador sig-
narà el corresponent contracte d’edició. Així mateix l’au-
tor o autora rebrà una dotació econòmica de 500 eu-
ros, 25 exemplars del llibre editat i un lot de productes 
de la població. El jurat, que estarà format per membres  
del Club de Lectura Celler de Lleters, de la Biblioteca Mu-
nicipal Ramon Bosch de Noya i la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament. Podeu consultar més informació al web  
www.santsadurni.cat/biblioteca. 

 · CULTURA ·

Lectura del Manifest del Dia 
Internacional de les Dones
Coincidint amb el 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones, diverses dones representants del teixit asso-
ciatiu de la vila van acompanyar la regidora d’Acció 
Social, Meritxell Borràs en la tradicional lectura del 
Manifest, un acte celebrat a la sala de plens i que es 
va oferir en streaming des de les xarxes socials de 
l’Ajuntament.
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Aquest és el nostre catàleg de serveis:

Com a servei Local d’Ocupació oferim serveis a les 
persones en recerca de feina: 

• Accions de recerca activa de feina.
• Servei de Borsa de treball a les empreses: Xarxa Xaloc.
• Servei de formació en tècniques de recerca de feina. 
• Servei d’acompanyament a la inserció laboral.
      
Com a centre de Serveis a emprenedors i empreses:
 
• Pla d’empresa en tots els seus aspectes: estratègic, 

financer, comercial...
• Formació per a empreses i emprenedors en diferents 

àmbits.
• Allotjament empresarial amb diferents taxes en 

funció de les necessitats.
• Domiciliació: recepció de paqueteria i correspondèn-

cia.
• Lloguer de sales de reunions, polivalent i de formació 

per empreses allotjades i externes.

• Lloguer d’equip tecnològic per empreses allotjades i 
externes.

Borsa de treball: cerca de perfils adients per a les 
ofertes laborals d’empreses.

Reducció del 30% en les taxes d’allotjament durant 
el 2021 al CSE
 
L’ordenança fiscal nº 35 que regula les taxes de allotjament 
al Centre de serveis a les empreses,  ha reduït els preus 
un 30% respecte a l’any passat, excepcionalment, i per tal 
de donar suport al teixit productiu davant la situació de 
crisi de la covid-19. Aquells emprenedors o empreses de 
recent creació que estiguin interessats en l’allotjament al 
cowork, podran gaudir-ne d’aquest descompte.

Centre de Serveis 
a les Empreses  
Nexes
El Centre de Serveis a les Empreses 
NEXES de l’Ajuntament de Sant Sa-
durní d’Anoia promou i facilita re-
cursos per al desenvolupament de 
les persones en l’àmbit laboral, dels 
emprenedors i del teixit empresarial.

Més informació al servei de  
Promoció econòmica i ocupació: 
C/ Doctor Barrquer 3-5 
Tel   391 185 195 
promeco@santsadurni.cat

 · PROMOCIÓ ECONÒMICA ·

El pis tutelat per a persones amb  
capacitats diverses ja està a punt
Aquestes darreres setmanes l’Ajuntament de Sant Sa-
durní ha completat el condicionament del pis tutelat que 
es troba al costat de Correus, amb la instal.lació de mo-
bles, electrodomèstics i articles de la llar. L’habitatge està 
ja a punt per entrar-hi i en els propers mesos la Generali-
tat de Catalunya establirà les condicions per accedir a les 
places d’aquest habitatge, que comptarà amb el suport 
d’un professional educador.

L’immoble ha tingut en compte les necessitats d’accessi-
bilitat que requereixen aquest tipus d’habitatges. Compta 
amb una superfície d’uns 180 m2, diverses habitacions 
dobles i tindrà una capacitat per a vuit residents.

El pis tutelat servirà com a allotjament temporal o en 
algunes ocasions de manera definitiva, per a millorar la 
convivència d’algunes persones amb discapacitat física o 
mental reconeguda, fins al 65 anys. 
El principal objectiu dels habitatges tutelats és pro-
moure i impulsar l’autogestió i la pràctica del desenvolu-
pament de les diferents accions quotidianes.
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L’associació serà la primera en acol-
lir-se a un Pla Territorial Agrari Es-
pecífic en el marc de la Llei 3/2019, 
dels espais agraris, aprovada per la  
Generalitat de Catalunya el 17 de 
juny del 2019.

Neix l’associació Espiells Terra de Vi en 
el territori situat entre els termes mu-
nicipals de Sant Sadurní d’Anoia, Geli-
da i Sant Llorenç d’Hortons, al nord de 
l´Alt Penedès. Un territori privilegiat i 
singular, amb caràcter i tradició agrària 
i vitivinícola, de gran valor paisatgístic, 
que és la base per a una indústria 
agrària i agroalimentària innovadora, 
de proximitat i gran exportadora. Un 
territori equilibrat que s’ha de protegir 
i preservar en el seu conjunt.

Espiells Terra de Vi és un eno-territori, 
referent vitivinícola i agrari. Una terra 
de vi (wineland) amb un present, i un 
futur de grans oportunitats en el marc 
d’una activitat agrària en tota la seva 
dimensió, econòmicament viable, sos-
tenible i respectuosa.

L’associació té la voluntat de con-
servar, donar continuïtat i impul-
sar les realitats que la fan avui un 
territori d’èxit, preservant la unitat 

i connectivitat dels espais agraris,  
reconeixent aquest entorn com a be 
d’interès general, que esdevingui una 
protecció efectiva com un recurs natu-
ral essencial, font d’aliments, i com un 
element de conservació de la cultura, i 
la biodiversitat.

Espiells Terra de Vi vol preservar els 
sòls sobre els que shi desenvolupen 
aquests espais vitícoles, generadors 
de productes de gran valor afegit, 
contribuint a la preservació i la millora 
dels valors paisatgístics i ambientals 
associats, i obrint aquest territori a la 
societat que l´envolta i el valora.

Així mateix, també pretén impulsar 
el coneixement i l’activitat educati-
va en matèria agrària i vitivinícola, i 
dinamitzar l’activitat econòmica, afa-
vorint la continuïtat de les empreses 
arrelades en aquest territori, les quals 
amb els seus productes el donen a 
conèixer arreu del món.

En coherència, vol posar en valor 
el patrimoni construït, gestionar el  
respecte per les condicions ambien-
tals i la conservació de la biodiversitat 
i tenir la capacitat de generar serveis 
complementaris per a la societat.

L’Associació s’assenta sobre 7 pilars 
que conformen la identitat d’aquest 
territori: història, patrimoni i cultura/ 
paisatge i sostenibilitat/ coneixement 
i formació / agricultura i viticultura/ 
cellers, empreses agràries i agroali-
mentàries/, enoturisme i serveis/ enti-
tats i associacions locals.

Aquesta proposta, que aflora des del 
territori, té la voluntat d´acollir-se 
a la Llei 3-2019 dels espais agraris, 
aprovada per la Generalitat de Cata-
lunya el 17 de juny de 2019, a través 
de la figura d’un pla territorial agrari 
específic que integri i preservi aquests 
valors. 

En aquesta Associació hi seran  
representats tots els pilars que la  
constitueixen. Actualment compta 
amb una superfície agrícola continua 
de més de 2000 ha, al voltant de més 
de 20 Masies, l’escola de viticultura 
d’Espiells, empreses i cellers, i recolzat 
per les entitats i associacions locals, 
així com els ajuntaments dels municip-
is que l’integren, Sant Sadurní d’Anoia, 
Sant Llorenç d’Hortons i Gelida.

Neix Espiells Terra de Vi  
per a impulsar i protegir  
la zona vitícola nord  
de l’Alt Penedès
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   Nova sala de música 
   a l’edifici de l’Índex 
L’Ajuntament de Sant Sadurní ha condicionat en les  
darreres setmanes  una de les sales de la planta baixa de l’Índex 
per tal d’adequar-la a nous usos, en aquest cas com a nova aula 
per a l’escola de música municipal.

L’actuació ha consistit a crear una nova estança amb un major aïlla-
ment acústic, actuant en el sostre, les parets i el terra. També s’ha 
instal·lat una porta acústica a l’accés principal i finestres de dues 
fulles, i s’han reforçat els punts de llum.

La intenció de l’escola de música es traslladar a aquest espai les 
classes de música moderna - guitarra, baix elèctric i combo - que 
fins ara es realitzaven a la sala coral.

 · MOBILITAT ·

Índex - Servei de Joventut -  
Ajuntament de  
Sant Sadurní d'Anoia

C/ Pompeu Fabra, 34 
Tel. 93 891 33 20 
607 368 193 (Whatsapp)
index@santsadurni.cat

El bus urbà pateix al 2020 una 
reducció de la demanda del 50% 
  
La pandèmia i les obres de rodalies,  
els principals motius de la davallada

La crisi sanitària s’ha deixat notar en tots els sectors 
de la societat, també en el de les comunicacions, 
on ja han transcendit les dades del 2020 referents 
al servei de busos urbans a Catalunya. Un àmbit 
que ha patit una davallada del 41% a tot el terri-
tori i que, a Sant Sadurní encara s´ha incrementat 
més amb un descens del 50%, molt accentuat als 
mesos d´abril -amb una reducció del 95%- i maig 
-amb un 89% menys de demanda-, coincidint amb 
el confinament.
A banda de la pandèmia, les obres de rodalies 
RENFE, que van començar al mes de juliol i es van 
allargar fins al desembre, van propiciar un descens 
en l´afluència de molts usuaris al tren i, de rebot, 
al servei de bus urbà que connecta amb l’estació.
Tot, en un servei que no va deixar de funcionar 
en cap moment i on es té especial cura amb els  
protocols covid desinfectant diàriament, amb  
l’obligatorietat de la mascareta i amb finestres  
obertes i mampara protectora pel seient del con-
ductor.
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SAFAD: Un entorn d’informació i resolució de dubtes per prevenir  
i fer seguiment de drogodependències 
És un servei gratuït i confidencial que ha presentat la memòria 2020

Des de 2009 el CAP de Sant Sadurní acull el SAFAD, el 
servei d’assessorament familiar sobre alcohol i drogues que 
es va posar en marxa quan el Pla de Drogues de Sant Sa-
durní, elaborat pel servei de Salut de l’Ajuntament junt amb 
altres agents del municipi, va detectar la dificultat de certs 
sectors de la població per accedir a recursos d’informació, 
assessorament o tractament del consum de drogues, ja 
sigui per la distància geogràfica amb el Centre d’Atenció i 
seguiment de drogodependències, ubicat a Vilafranca, com 
per raons d’estigmatització d’aquest tipus de centres, molt 
orientats al tractament i amb poca disponibilitat per oferir 
assessorament a familiars o a professionals d’altres àmbits.

Com explica Núria Puentes, psicòloga del SAFAD  “el servei 
està dirigit a tota persona que està preocupada pel consum 
propi o d’una persona propera;  normalment són mares i 
pares preocupats  pel consum dels seus fills adolescents, 
perquè veuen que el consum pot arribar a ser un proble-
ma, però atenem població de totes les edats”.

Només l’any passat el SAFAD, que just acaba de presentar 
la memòria 2020, va atendre 96 visites, de les quals 23 van 
ser telefòniques a causa de l’impacte de la COVID19. 

Disminueix la franja d’edat
La franja d’edat que més s’ha atès és la que comprèn entre 
els 15 i 19 anys, que representa el 50% de les consultes 
ateses, fet que confirma la tendència a la disminució de la 
mitjana d’edat dels casos. Això també es podria explicar 
pel fet que els centres educatius són la principal font de 
derivacions de persones cap al servei, així com que Serveis 
Socials té una educadora treballant amb famílies d’ado-
lescents que ha derivat diversos casos cap al servei; així 
doncs, Acció Social de l’Ajuntament, el CAP, els cossos de 
seguretat, els mitjans de comunicació o altres usuaris són 
altres de les formes per les quals molts usuaris arriben al 
SAFAD.

Una de cada tres persones que demanen ajuda és una 
dona: el 66% de les consultes que atenen són homes 
respecte al 33,4% de dones; aquest fet es podria explicar 
tant per un major consum entre els homes com pel fet que 
el consum de les dones és menys visible perquè està més 
estigmatitzat, és a dir que està mal vist que una dona begui 
i pot ser que no demanin ajuda malgrat se conscients que 
tenen un problema de consum.

D’altra banda ha augmentat el nombre de consultes per 
part de mares soles preocupades pels seus fills, tot i que 
cada vegada són més els pares que també s’impliquen en 
els problemes dels fills adolescents. 
El cànnabis (61%) continua essent la substància per la qual 
s’ha rebut més consultes, seguit per l’alcohol i cal destacar 
que  per primer cop aquest 2020 hi ha hagut una consulta 
per possible addicció a les pantalles.

Contra la desinformació i l’estigmatització
La desinformació de les famílies que sospiten que algun 
familiar té problemes d’addicció acostuma a incrementar 
el seu malestar; no obstant, les consultes ateses al SAFAD 
mostren que hi ha famílies que posen l’accent en els con-
sums i no tant en els conflictes o dinàmiques familiars i 
socials que poden ser-ne la causa.

Les persones usuàries del servei valoren molt positiva-
ment el fet de trobar un espai propi per poder plantejar 
dubtes, dificultats  i eines per millorar el benestar emo-
cional; les professionals del servei, per la seva banda, han 
trobat un entorn on detectar consums de risc i derivar-los 
si és necessari, facilitar la mediació entre membres d’una 
família en conflicte, assessorar i resoldre problemàtiques 
de diferents edats, oferir una  alternativa psico-educativa 
a les sancions per consum i tinença de drogues il·legals a 
persones menors d’edat, donar resposta a professionals 
que necessitin assessorament relacionat amb el consum 
de drogues i ser un referent a la vila en temes relacionats 
amb el consum de drogues.

El SAFAD compta amb la tasca transversal de diversos 
professionals i amb el suport de la Diputació de Bar-
celona i del CAS de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

És un servei totalment gratuït i confidencial

Com accedir-hi:  cal concertar cita prèvia al servei de 
Salut de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia per telè-
fon al 938913029 o per correu electrònic a l’adreça  
salut@santsadurni.cat.

Quan i on: Una tarda quinzenalment al CAP de Sant 
Sadurní d’Anoia - Cr. Gelida, s/n-

Qui hi pot accedir: Qualsevol persona de Sant Sadurní 
o de municipis propers, perquè és un servei ofert per 
la Mancomunitat Penedès-Garraf.

 
Servei de Salut municipal

C/ Sant Pere, 36
Tel: 93 891 30 29

E-mail: salut@santsadurni.cat 
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Trobada amb els mitjans de comunicació

A les portes de Nadal, l’alcalde de  
Sant Sadurní, Josep Maria Ribas, 
acompanyat pel primer tinent d’alcal-
de i regidor de Turisme i Comerç, Ton 
Amat, van participar a la tradicional 
trobada que l’Ajuntament organitza 
amb els mitjans de comunicació co-
marcals, per tal de fer balanç de l’any 
i presentar els principals projectes i 
iniciatives del 2021, i que es va dur a 
terme a la sala d’actes del Centre Cul-
tural.

El govern va avançar en aquesta roda 
de premsa que al 2021 està previst 
l’inici de les obres de construcció dels 
nous vestidors del camp de futbol. 

L’actuació tindrà un pressupost que 
rondarà els 1,8 milions d’euros i ser-
virà també per arranjar i condicionar 
diverses zones de la instal·lació es-
portiva. Aquesta és una de les inver-
sions més esperades i reclamades 
des de fa molts anys. A principis d’any 
està previst que s’enllesteixi el pro-
jecte de l’obra i s’iniciï el procediment 
i tramitació per tal que en el darrer 
tram de l’any puguin iniciar-se ja els 
primers treballs.

Josep Maria Ribas va destacar que 
«iniciarem ràpidament la licitació per 
poder endegar les obres i que els nous 
vestidors i les millores al camp siguin ja 
una realitat al 2022».

També el 2021 és l’any de reobertura 
del pavelló de l’Ateneu Agrícola, amb 
l’impuls de la segona fase d’obres. En 
els darrers mesos s’ha realitzat una 

primera actuació que es va  
prolongar fins al febrer, i amb la qual 
ja s’ha substituït la coberta de fibro-
ciment i la retirada de tots els com-
ponents d’amiant. També s’ha inclòs 
un sistema de detecció, alarma i pre-
venció d’incendis, així com millores en 
les sortides d’emergència i en l’eficièn-
cia energètica. La segona fase, que 
contempla una partida d’uns 350 mil 
euros, es completarà al llarg d’aquest 
any i permetrà dotar de més millores 
a aquest equipament, als vestidors 
i lavabos, així com en l’accessibilitat, 
compatibilitzant aquesta obra amb 
l’activitat esportiva. La previsió és 
que l’actuació pugui enllestir-se en 
el darrer trimestre i el pavelló pugui 
estar disponible també com a espai 
per a la celebració d’activitats socials i  
culturals.

Cava Centre
Ton Amat, primer tinent d’alcalde, va 
presentar alguns detalls del projecte 
de museïtzació per actualitzar la visi-
ta al Centre d’Interpretació del Cava i 
que compten amb una subvenció dels 
fons europeus FEDER. La renovació de 
la instal.lació s’espera que pugui ini-
ciar-se cap al segon semestre de l’any.

També des de l’Ajuntament es mantin-
drà una política molt ferma de suport 
i sensibilització amb el comerç i la res-
tauració locals, especialment afectats 
per la pandèmia.

L’impuls de l’Administració electrònica 
serà una altra de les prioritats que el 
primer tinent d’alcalde va assenyalar 
pel 2021, així com reforçar una partida 
per al manteniment i l’abelliment de la 
via pública.

En matèria d’Habitatge, els avenços 
amb la posada en marxa d’una nova 
promoció d’habitatge de lloguer social, 
serà també un dels assumptes que 
han de concretar-se en la segona mei-
tat del mandat.

Reformes a la Casa dels Avis
Una altra de les actuacions desta-
cades previstes per aquest 2021 serà 
un paquet de reformes a l’interior de 
la Casa dels Avis i a la façana, que 
comptaran amb un pressupost que 
superarà els 620 mil euros.  

La reforma i condicionament del 
cementiri de Monistrol, una de les 
inversions pendents dels darrers anys, 
esdevindrà també una realitat durant 
el proper any, així com la millora en la 
dinamització i reordenació de la plaça 
Nova i la Rambla Generalitat, una de 
les artèries principals del centre de la 
vila.

Abans de concloure aquest acte de 
balanç es va tenir un record especial 
pel portaveu del grup municipal 
Sant Sadurní En Comú, Rafa Berlan-
ga, qui de manera sobtada va morir 
poques setmanes abans.

Un dels canvis més evidents serà d’entrada el canvi de nom, el CIC Fassina 
passarà a dir-se Cava Centre”, explicava Amat. «Amb aquesta inversió volem 
rellançar de nou aquest espai de referència i de promoció turística de Sant 
Sadurní amb nous continguts i propostes per a tots els qui ens visitin.

“

Ton Amat
Primer tinent d’alcalde
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El web municipal rep més de  
2,6 milions de visites al 2020

El portal www.santsadurni.cat va registrar també 
més de 140.000 usuaris únics

El web municipal www.santsadurni.cat va registrar al 2020 
més de 2.652.000 visites, que suposa un creixement de 
més del 45% en relació a l’any anterior, i amb més de 
140.000 usuaris únics.

La pandèmia de la COVID-19, la necessitat de l’Adminis-
tració de traslladar informació a la ciutadania, així com el 
creixement de l’atenció i la gestió telemàtiques, són fac-
tors clau per entendre aquestes xifres.

Un dels espais de referència del web durant el 2020 ha 
estat la secció especial dedicada a la COVID-19, www.
santsadurni.cat/coronavirus, on es recullen  les dades en 
relació a la pandèmia, així com les novetats, mesures i en-
llaços d’interès.

A banda de la informació relacionada amb la crisi san-
itària, les àrees de Turisme, Cultura, Esports, Joventut i 
Ràdio Sant Sadurní han estat, un any més, les més visita-
des. Pel que fa a les seccions, l’apartat de notícies, agenda 
i formularis i inscripcions, han encapçalat els espais més 
recurrents.

El 2020 ha confirmat el creixement dels dispositius mòbils 
com a principal plataforma de consulta davant l’ordina-
dor, enfilant-se gairebé al 66%. Pel que fa als canals de 
trànsit, un 15% corresponen a les xarxes socials. 

Precisament a finals d’any també es va estrenar una nova 
imatge gràfica del web municipal, així com una reestruc-
turació de la portada i els continguts, per fer-la més àgil i 
accessible per als usuaris. 

Cal destacar el creixement en número de seguidors que 
al 2020 també han experimentat les xarxes socials de 
l’Ajuntament, en especial a les plataformes Facebook i  
Instagram. 

 

La Policia Local participa en una  
formació en diversitat sexual i  
d’igualtat de gènere
Els agents de la Policia Local han participat recentment en 
unes sessions formatives sobre diversitat afectivo-sexual 
i d’identitat de gènere, i treballar en els protocols d’abor-
datge de les infraccions d’odi i discriminació.

L’objectiu és el de consensuar des dels serveis municipals 
una línia d’atenció i intervenció davant aquests casos i 
avançar en una nova mirada des de l’administració local, 
establint un circuit d’atenció i acompanyament a les per-
sones que ho necessitin.

Aquesta iniciativa, que està liderada per la regidoria 
d’Igualtat i compta amb el suport de la xarxa SAI del Con-
sell Comarcal de l’Alt Penedès, s’estén també a d’altres 
grups i serveis de l’Ajuntament.



ppsantsadurni@gmail.com 

@carlesjimenezm

La punta de l’iceberg.  
Estem deixant morir al cava
Han saltat totes les alarmes, Castellblanch es reestructura! Una 
de les caves més antigues del poble, amb 113 anys d’història. Fa 
molts anys, que els representants dels treballadors del sector 
del cava, van reclamar la constitució d’una Mesa Sectorial del 
Cava, per poder resoldre els problemes que afectaven el sector.

Amb la presentació del primer ERO del sector l’any 2017 per 
part de Codorniu, el Grup Municipal ICV-Eu, vàrem presentar 
una declaració institucional per defensar el sector i la creació 
de la Mesa demanada pels representants dels treballadors i a 
la qual mai se’ls hi va fer cas, i que va ser aprovada per tots els 
grups polítics del consistori.

Aquesta declaració va arribar al Parlament de la Generalitat i 
també al Congrés dels Diputats, però algú ha fet res per resol-
dre els problemes que des de la nostra agrupació i sindicats 
veníem advertint?
*2017 ERO a Codorniu, venda de Freixenet a Heinkel
*2018 Venta de Codorniu a un fons d’inversions Americà
*2019 Separació d’alguns bodeguers i creació corpinat
*2019 Segon ERO a Codorniu. Protestes dels pagesos pel preu 
del raïm
*2020 COVID 19, baixada de vendes
*2021 Tancament de Castellblanch

Com podem veure, les coses no anaven bé al sector del cava, 
clau i estratègic per a l’economia local i comarcal. 

Els governs locals i autonòmics han estat preocupats per d’altres 
temes que tenen més a veure amb identitats i banderes, i han  
descuidat el més important, no fent el necessari per evitar la  
situació en la qual ens trobem actualment. Des de Sant Sadurní 
en Comú, continuarem treballant com fins ara per defensar el 
cava, com a signe d’identitat de la nostra vila.

Per últim, volem aprofitar l’ocasió que ens brinda aquest mitjà, 
per agrair al nostre company Rafa Berlanga tota la dedicació, 
implicació i feina realitzada durant aquests anys al servei de 
tota la ciutadania de Sant Sadurní. Sempre seguint el teu ex-
emple, els que agafem el relleu, esperem estar a l’alçada.  
Rafa en nuestros corazones para siempre.

santsadurni@iniciativa.cat

@ICVEUiASantSa

facebook.com/santsadurniencomu
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Mà estesa
Són temps convulsos però a la vegada són temps de canvis i de 
nous reptes, aquests nous reptes que els veïns i veïnes de Sant 
Sadurní ens transmeten han de ser el full de ruta de l’acció mu-
nicipal a la nostra vila. No podem desviar-nos en debat estèrils 
que no porten enlloc, estarem deixant passar les oportunitats 
per sortir reforçats de l’actual situació que vivim.

El Grup Municipal Popular ens hem posat a disposició del  
Govern Municipal per tal d’entomar, junts, els reptes i les neces-
sitats de vila i en particular de tots vosaltres, per això, vam donar 
ple suport a les ordenances municipals. Unes Ordenances que 
reflecteixen la necessitat del complicat moment social actual; 
evitant l’increment dels impostos i taxes municipals, fet que aju-
da a frenar el tancament de negocis i comerços de la vila, evitant 
així més pèrdues de llocs de treball; traspassen les propostes 
consensuades en el pla de xoc contra la COVID-19 que els partits 
polítics presents al Consistori vam subscriure i , en particular, no 
deixen a ningú enrere. 

Ara són moments difícils, però això no vol dir que no tinguem 
oportunitats, ara més que mai l’Ajuntament ha de fer una aposta 
decidida per la dinamització cultural, social i turística de la vila, 
hem d’estar preparats per quan superem la pandèmia i tornar 
amb més força que mai posant Sant Sadurní d’Anoia en el món, 
i això passa per la dinamització del Centre vila, apostar per el  
comerç local.  Felicitem avui al Govern, doncs després de que el 
Partit Popular en la passada legislatura proposés un canvi en la 
zones blaves com a element dinamitzador del comerç i el Centre 
Vila, ho dugui a terme, fent que la Vila guanyi amb dinamisme i 
mobilitat. 

Aquests dies estem disfrutant més que mai de la vila i els seus 
entorns, tenim un poble únic i un entorn envejat per molts, quan 
les tardes de diumenge molts veïns i veïnes ens trobem pel camí 
del llac de Can Codorniu, passejant, ens saludem amb entusi-
asme i il·lusió i, ens felicitem i sentim orgull de viure al nostre po-
ble. Aquest orgull l’hem d’entomar des de l’Ajuntament per crear 
més zones verdes, més places precioses, una anella per anar 
amb bicicleta i sobretot per un Sant Sadurní “guapo”! 

Per això, creiem fermament que hem de seguir proposant 
propostes per millor la via pública i sobretot per mantenir els 
comerços de la Vila i els seus llocs de treball, per aquest motiu 
hem estès la mà a l’Alcalde i el seu equip. Junts donarem la volta 
i posarem “guapo” Sant Sadurní. 

No volem deixar l’oportunitat d’agrair als sadurninecs i sa-
durnineques que el passat 14 de febrer ens van fer confiança 
votant al Partit Popular, si bé no han estat bons resultats, 
seguirem portant la veu de tots vosaltres per construir una Cata-
lunya millor. 



cupsantsadurni@gmail.com

@CUPStSadurni

Més municipalisme, més poble
Volem començar rendint un sentit homenatge als nostres com-
panys que ens han deixat de forma sobtada en els últims dies, la 
Berta Camps i en Francesc Carafí. Tots dos exregidors del nostre 
Grup Municipal. Els trobarem molt a faltar. 

Aquest últim Ple de febrer va ser un desgavell de mocions amb 
molt poc sentit municipalista i amb moltes contradiccions en el 
discurs de qui les defensaven. No es pot llegir un manifest a favor 
de les dones, i a continuació defensar a un personatge que les 
denigra amb els seus missatges. Des de l’equip de Govern també 
se’ns va demanar, tant al nostre grup com al de Sant Sadurní en 
Comú, que intercedíssim davant del Govern Central, per ser una 
coalició dels nostres partits. 
Val a dir que des de la nostra modèstia sempre ho intentem fer 
a favor del nostre municipi. Però és curiós que els partits que 
formen govern al nostre Ajuntament des de fa 7 anys, que són els 
mateixos que porten governant a la Generalitat des de fa 10 anys, 
siguin tant condescendents amb el Govern de la Generalitat. Els 
mateixos que ens han posat en una roda de hàmster de la que 
no veuen final. Els quals siguin tan exigents amb el Govern de 
Coalició progressista que governa Espanya, tan sols fa poc més 
d’un any. 
Per tant, com a càrrecs electes, el nostre deure hauria de ser 
prioritzar els afers i les polítiques d’àmbit local que directament 
afecten al nostre municipi i la vida quotidiana dels nostres con-
ciutadans i conciutadanes. I així poder seguir treballant plegats 
per sobre de la discrepància política, salvaguardant la bona con-
vivència, cohesió i el respecte mutu entre els veïns i  veïnes de 
Sant Sadurní.
La llibertat d’expressió i el diàleg són dues de les eines més po-
deroses de la democràcia. Així ho creiem i defensem des del Grup 
Municipal Socialista i des de l’Agrupació del PSC de Sant Sadurní 
d’Anoia. Per tant, fer pintades a la propietat pública o privada, 
seus d’agrupacions i partits polítics... i a més, presumir-ne als per-
fils de les xarxes socials. Això NO és llibertat d’expressió. Tenim 
infinitats d’eines diferents per reivindicar les nostres idees, que 
no generen cap cost de neteja al respecte, ni mostren una pèssi-
ma imatge del poble.
Per últim volem agrair i felicitar públicament a la regidoria de 
Governació i Via Publica , a tots els voluntaris i voluntàries, als 
membres de la brigada, Secretaria, la resta del personal de 
l’Ajuntament i apoderats i apoderades de totes les formacions 
polítiques. Per fer possible la jornada electoral del passat 14 de 
Febrer amb tota normalitat, fent respectar totes les mesures de 
seguretat i control de la COVID-19. També agrair la participació 
dels ciutadans i ciutadanes de Sant Sadurní en aquestes Elec-
cions tan atípiques, i als nostres votants que han confiat en el 
PSC, l’únic partit al municipi que ha pujat tant en vots com en 
percentatge. Gràcies!

facebook.com/CUP Sant Sadurní

camposop@santsadurni.cat

@PereCampos73

facebook.com/sadurnineja
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Sant Sadurní, estat policial
El passat 26 de febrer els sadurninencs i sadurninenques ens 
vam despertar enmig d’un autèntic estat policial. Des de prim-
era hora del matí les nostres veïnes i veïns ja van poder veure 
com un dispositiu de Mossos d’Esquadra totalment despro-
porcionat alterava la vida normal del nostre poble i generava, 
paradoxalment, una gran sensació d’inseguretat.

Nombroses furgonetes dels ARRO i una gran quantitat d’agents 
uniformats es deixaven veure per tot el poble de manera exa-
gerada. Ja aquella mateixa setmana havíem començat a veure 
moviments poc habituals amb la retirada de contenidors i al-
tres objectes de mobiliari urbà en algunes zones del poble. 
Aquesta situació va generar un estat d’histèria col·lectiva que 
es va anar agreujant a mesura que corrien certs missatges 
alarmistes.

El motiu d’aquest terrabastall era una concentració convoca-
da per exigir la llibertat del raper empresonat per les seves 
cançons, en Pablo Hasél. La concentració va transcórrer amb 
total normalitat, amb actuacions musicals i pancartes, fent ús 
del legítim dret a la manifestació i a la protesta.

El dispositiu dels Mossos no va aconseguir el que pretenia 
i després de criminalitzar els joves concentrats i sembrar el 
pànic entre algunes persones de la vila, no hi va haver cap 
episodi d’enfrontament. Això sí, durant tot el dia vam haver de 
suportar les provocacions dels Mossos d’Esquadra fent pale-
sa la seva presència constant i desplegant nombrosos agents 
de la policia secreta que van identificar a un bon nombre de 
joves sense cap altre motiu que la seva aparença estètica.

Des de la CUP entenem que els fets que es van produir a Sant 
Sadurní aquell dia 26 són extremadament greus. No estem 
disposades a normalitzar els abusos i les provocacions poli-
cials ni estem disposades a acceptar viure en un estat poli-
cial. No estem disposades a que es criminalitzi el jovent que 
protesta ni que es pugui generar un estat de pànic com el 
que vam viure aquell dia. No estem disposades a renunciar a 
lluitar i seguirem fermes en planta cara a la repressió política, 
com la que ha portat a la presó a Pablo Hasél per les lletres 
de les seves cançons. I perquè no estem disposades a nor-
malitzar cap d’aquestes coses ni a deixar passar la indignació 
que ens van produir aquells fets de final de febrer, demanem 
a l’Ajuntament que exigeixi explicacions a la Conselleria d’In-
terior i demanem a l’equip de govern que revisi les actuacions 
que es van dur a terme des del mateix consistori per con-
tribuir a generar el caos que es va produir.  



Inversions estructurals i sostenibles

Tot i la crisi, des del grup municipal de Junts no hem deixat 
d’impulsar projectes necessaris per a la reactivació del mu-
nicipi, apostant per la rehabilitació i creació de nous equipa-
ments i serveis que facilitin la vida dels nostres ciutadans i ens 
apropin a un model de poble sostenible.

En aquest sentit, s’ha endegat tot un conjunt d’actuacions 
com l’obertura de les oficines d’Acció Social i habitatge; la 
nova oficina de l’Organisme de Gestió Tributària; les instal·la-
cions del nou Arxiu Municipal i Centre de Formació d’Adults; 
la nova sala insonoritzada per a l’Escola de Música o la reha-
bilitació integral de la Casa dels Avis. 

També, s’han posat en marxa un conjunt de polítiques en-
caminades a abordar les necessitats d’habitatge del munic-
ipi per fer realitat el dret fonamental d’accés a un habitatge 
digne. Així, s’ha constituït la taula de l’habitatge, formada per 
tots els grups polítics de l’ajuntament i s’està impulsant el Pla 
Local d’Habitatge 21-26 que, mitjançant un ampli procés par-
ticipatiu, ens permeti fer una diagnosi i la planificació de les 
estratègies per combatre la precarietat existent.

A la vegada, s’ha incrementat el parc d’habitatges públics 
destinat a lloguer social i assequible, gràcies al conveni amb 
l’Incasòl i l’Agència Catalana de l’Habitatge (ACH) per a la con-
strucció d’un edifici de 32 habitatges per als joves i la gent 
gran, la cessió per l’ACH d’una vivenda per a persones amb 
situació d’exclusió residencial, i la signatura d’un conveni amb 
la SAREB de cessió, ded moment, de 4 pìsos per a lloguer 
social.

Altres actuacions són la instal·lació de 400 punts de llums 
leds als fanals; la facilitació dels tràmits per a la implantació 
de plaques solars fotovoltaiques a les vivendes; i un pla de 
digitalització que ens ha de permetre implantar l’adminis-
tració electrònica de l’Ajuntament, un canvi que afectarà tant 
als treballadors municipals com la relació entre l’Ajuntament 
i la ciutadania.

Finalment, volem agrair la participació dels sadurninencs a les 
eleccions del 14F, fetes en unes condicions difícils. Junts va 
obtenir 1.327 vots, un resultat que ens esperona a continuar 
treballant per la llibertat i la democràcia plena, en un nou país 
amb més oportunitats de futur i una millor qualitat de vida. 
 

millorem@juntspersantsadurni 
www.juntspersantsadurni.cat

JuntsXStSadurni

Aquest darrer any que hem viscut a l’Ajuntament ha estat compli-
cat, com en molts altres àmbits. La pandèmia ens ha obligat a re-
plantejar moltes coses, reinventar-nos i repensar de quina man-
era podíem dur a terme els actes i actuacions que es fan a nivell 
municipal: les Fires i Festes es van poder celebrar d’una manera 
molt diferent i van tenir molt bona acollida, així com la Nit de Reis, 
que malgrat el repte, va ser màgica i espectacular i d’on vàrem 
rebre molt bones crítiques. Però ens van quedar molts projectes 
aturats degut al nou estat que vivim.

Comencem a veure el final d’un camí que ha estat dur i difícil: amb 
l’arribada dels tests massius i les vacunes, la nostra gent gran ha 
sortit de la Casa dels Avis després d’11 mesos tancats; i com ells, 
tots tornarem a sortir a trobar-nos i a abraçar-nos.

Aquest 2021 volem agafar aire fresc i dur a terme tot el que es va 
quedar aturat pel camí. Així doncs, arranjarem el pàrquing de la 
plaça del Pont Romà resolent els problemes d’inundacions i do-
nant resposta a la demanda dels veïns.

Un altre projecte que també veurà la llum aquest any serà 
l’arranjament de la plaça Parellada, que reiteradament ha  
reclamat el veïnat.

Estem posant en marxa la Llar-residència, un pis per a gent amb 
capacitats diverses i molt demandat a la nostra comarca, ja que hi 
ha manca de places per aquest col·lectiu.

Farem possible el tancament del Parc de la Rambla, tal i com 
portàvem en el nostre programa electoral. Tanmateix, anirem una 
mica més enllà i farem possible una cuina al Centre Cívic Vilarnau 
per dinamitzar-la i oferir tallers de cuina.

Tot això i el que vindrà només pot ser possible gràcies a la con-
fiança que vareu dipositar en nosaltres. És aquesta mateixa con-
fiança la que ha fet que, per primera vegada al nostre municipi, 
Esquerra Republicana guanyés unes eleccions al Parlament de 
Catalunya.

Aprofitem per agrair-vos una vegada més aquesta confiança que 
ens empeny, dia a dia, a treballar per Sant Sadurní.

Aire fresc per al 2021

locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/juntspersantsadurni

erc@santsadurni.cat

@ERCSantSadurni

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia
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