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L’Ajuntament està en desacord amb els nous horaris del bus nocturn
11-01-2012
El bus nocturn que enllaça Sant Sadurní amb Barcelona té nous horaris des del dia 1 de
gener. Concretament el bus sortirà de la Plaça del Pont Romà de Sant Sadurní a la
1:57h i arribarà a Barcelona a les 2:57h, mentre que en direcció oposada, sortirà de
Barcelona a les 0:35h (per arribar a Sant Sadurní a la 1:57h) i a les 3:05 (amb arribada a
les 4:27). També hi haurà una altra sortida de Sant Sadurní a les 4:27h, però només
arribarà fins a Martorell. En aquests nous horaris i recorreguts, els quals ha comunicat
la Generalitat, s’ha suprimit l’enllaç amb Vilafranca, que ara estarà inclosa en la ruta de
Vilanova.
Així doncs, el bus nocturn que fins ara havia tingut quatre viatges d’anada i tornada de
Sant Sadurní, ha passat a tenir només un viatge d’anada a la capital catalana i dos de
tornada, a banda que abans la línia continuava fins a Vilafranca, enllaç que ara s’ha
perdut. Els canvis en el recorregut i les parades també han suposat que el trajecte que
fins ara durava uns trenta-cinc minuts arribi a durar més d’una hora.
L’ajuntament en desacord
La informació que els horaris del bus nocturn es volien retallar ja va arribar a
l’Ajuntament el mes de setembre passat; en aquell moment des de la Generalitat es va
dir que en comptes de quatre anades i tornades de Barcelona a Sant Sadurní hi hauria
dos trajectes d’anada i dos de tornada, sense enllaç amb Vilafranca. L’Ajuntament no
va estar d’acord amb aquests horaris i va presentar al·legacions, a les quals no s’ha
obtingut resposta. La sorpresa ha estat gran quan, a banda d’entrar en vigor els nous
horaris a partir de l’1 de gener sense previ avís i sense respondre les al·legacions
formulades, aquests horaris suposen que els habitants de Sant Sadurní encara en
surtin més perjudicats. L’Ajuntament té previst presentar una moció en el proper
plenari, per millorar el nombre de viatges i la connexió amb la comarca.
Els
horaris
complets
es
poden
consultar
al
següent
enllaç:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/01/05/10/39/49e72b6c-4a6a-4a34acff-31f4bb0602f1.pdf
El portamòbil
14-02-2012
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A causa d’un incident, el Portamòbil deixarà
d’estar operatiu durant uns dies.
Per tant, i fins que no estigui reparat, les
persones que ho necessitin s’hauran de
desplaçar fins a la Deixalleria Municipal.

’Què et sembla canviar un dia de recollida de paper per un d’envasos?”
22-02-2012

Per tal de millorar el procés de recollida
d’escombraries ’porta a porta’, i a partir de
l’experiència acumulada durant sis anys i d’algunes
demandes de veïns de la vila, des de l’Ajuntament
de Sant Sadurní s’ha pensat introduir un canvi en el
calendari porta a porta. Es proposa deixar de
recollir paper /cartró els dissabtes -només se’n
recolliria els dimarts- i, en canvi, els diumenges
recollir també envasos, a més de la brossa
orgànica i els bolquers que ja es recollien. Per
aquest motiu, des de l’Ajuntament s’ha posat en
marxa un procés de participació ciutadana per tal
de recollir l’opinió dels habitants de la població
sobre aquest canvi, el qual respon a la voluntat de
l’equip de govern d’estimular la participació de la
ciutadania en la presa de decisions i que s’ha
gestat a partir de propostes d’alguns veïns en aquest sentit, ja que sembla que durant
el cap de setmana es generen més envasos i, en canvi, la recollida de paper/cartró dos
cops
per
setmana
no
sempre
és
necessària.
La pregunta que es fa a la ciutadania, doncs, és: “Què et sembla canviar un dia de
recollida de paper per un d’envasos? I es podrà respondre a la bústia que hi haurà
instal·lada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de dilluns a divendres de vuit del matí a
tres del migdia i els dijous de quatre a set de la tarda, i al Facebook de l’Ajuntament,
http://www.facebook.com/AjuntamentdeSantSadurni. No s’admetran comentaris
anònims.
Des del Departament de Medi Ambient ja s’han fet gestions directament amb Som
Sant Sadurní pel que fa als comerços, però el procés participatiu és obert a tothom.
Es podrà participar en el debat fins el divendres 9 de març de 2012 i, un cop acabada,
s’informarà als ciutadans sobre el resultat de la consulta.

El divendres 2 de març, de 9:30 a 13 hores, es modifica l’horari del bus urbà per obres
al pont dels Habitatges Vilarnau
26-02-2012
El divendres dia 2 de març, de dos quarts de deu del matí a una del migdia, es tallarà el
trànsit el pont que enllaça amb els Habitatges Vilarnau, per unes obres de jardineria.
Per aquest motiu, el recorregut del bus urbà s’haurà de modificar i serà el següent:
quan estigui a la rotonda de la confluència entre els carres Alacant i Francesc Macià,
anirà a buscar la parada del Gat Cendrer, davant dels Mossos d’Esquadra, en comptes
d’anar directe als Habitatges Vilarnau. D’aquesta parada, passarà pel Camí dels
Paperers fins a la rotonda del cinturó de ronda, per entrar a les Vilarnau per darrere.
De tornada, el bus farà el camí a la inversa: des dels Habitatges Vilarnau tornàrà pel
Camí dels Paperers, per agafar el carrer Alacant. La parada del Polígon Can
Ferrer quedarà fora de servei.

L’Ajuntament assigna el servei de deixalleria a l’empresa CESPA i aprova un augment
de la taxa de les escoles bressol per al curs 2012-13
01-03-2012

Aquest dimecres va tenir lloc el ple
ordinari municipal del mes de febrer.
La sessió es va prolongar durant
gairebé quatre hores i va presentar
com a punts més destacats de l’ordre
del dia l’adjudicació del servei de
deixalleria i l’aprovació de la modificació de les taxes de les escoles bressol .

CESPA s’encarregarà del servei de deixalleria durant els propers set anys
El Ple va aprovar l’adjudicació del servei de la deixalleria municipal a l’empresa CESPA
SA amb els vots a favor dels grups de
govern, PSC i ERC, i els vots contraris
de CiU i PP. CESPA va resultar la
guanyadora en el concurs, entre les
quatre
empreses
presentades,
després d’haver obtingut la millor
puntuació amb 70,34. El regidor de
Medi Ambient, Albert Prat, va
subratllar que el contracte és per un
període de set anys, amb dos més
prorrogables i que el servei tindrà un
cost anual de 128.355 €, IVA exclòs.
Susanna Mèrida, portantveu del PSC, va expressar el seu respecte per la valoració
tècnica realitzada i el resultat final, però el Partit Popular i Convergència i Unió van
plantejar algunes reserves sobre el procés. Carles Jiménez, portantveu del PP, va
assenyalar que havien disposat de poc temps per avaluar la informació, mentre la
portantveu de CiU, Maria Rosell, va manifestar la possibilitat de que els plecs de
condicions incloguin com un element a valorar la possibilitat de contractar personal
resident a Sant Sadurní. Prat va replicar argumentant que “les condicions del concurs
es van aprovar per unanimitat i l’oposició no va fer cap tipus d’aportació. M’indigna
que es queixin de les bases”.

L’Ajuntament de Sant Sadurní continua fent gestions per millorar el servei de Bus
Nocturn
09-03-2012

Sant Sadurní tornarà a comptar aviat amb el bus nocturn que la unirà, els divendres,
dissabtes i vigílies de festius, amb Barcelona i Vilafranca i per primer cop amb Gelida i
Els Monjos. La pressió de la comarca de l’Alt Penedès ha fet modificar la decisió del
govern de la Generalitat en relació al recorregut i horaris del Bus nocturn, que des del
mes de gener havia perdut l’enllaç entre Sant Sadurní i Vilafranca i havia vist reduïda la
connectivitat amb Barcelona.

L’Ajuntament de Sant Sadurní, tot i trobar bé la proposta, vol anar més enllà i continua
reivindicant, com ha fet des del setembre de l’any passat, tenir enllaç amb Vilafranca
també els dies de cada dia, i més ara que els serveis d’assistència mèdica i de farmàcia
de guàrdia nocturns estan centralitzats a la capital de l’Alt Penedès. I això és el que
comunicarà a la Generalitat en el període de reclamacions a la proposta presentada.
En aquesta línia el diputat socialista Roberto Labandera ha presentat una esmena a la
proposta, que ha estat acceptada per CIU, on el Govern de la Generalitat es
compromet , en tres mesos, a buscar una forma de transport alternatiu, com ara un
minibús, que garanteixi el transport públic nocturn entre Vilafranca i Sant Sadurní, no
només els caps de setmana

Horaris actuals
Recordem que els nous horaris des del mes de gener són els següents: el bus surt de la
Plaça del Pont Romà de Sant Sadurní a la 1:57h i arriba a Barcelona a les 2:57h, mentre
que en direcció oposada, surt de Barcelona a les 0:35h (per arribar a Sant Sadurní a la
1:57h) i a les 3:05 (amb arribada a les 4:27). També hi ha una sortida de Sant Sadurní a
les 4:27h, però només arribarà fins a Martorell.
Així doncs, el bus nocturn que fins aleshores havia tingut quatre viatges d’anada i
tornada de Sant Sadurní, va passar a tenir només un viatge d’anada a la capital
catalana i dos de tornada, a banda que abans la línia continuava fins a Vilafranca,
enllaç que es va perdre. Els canvis en el recorregut i les parades també han suposat
que el trajecte que fins ara durava uns trenta-cinc minuts arribi a durar més d’una
hora.

L’ajuntament en desacord
La informació que els horaris del bus nocturn es volien retallar ja va arribar a
l’Ajuntament el mes de setembre passat; en aquell moment des de la Generalitat es va
dir que en comptes de quatre anades i tornades de Barcelona a Sant Sadurní hi hauria

dos trajectes d’anada i dos de tornada, sense enllaç amb Vilafranca. L’Ajuntament no
va estar d’acord amb aquests horaris i va presentar al·legacions.
En el Ple del mes de gener l’Ajuntament va presentar una moció conjunta dels grups de
Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de
Catalunya i Partit Popular pel manteniment del transport de bus Nit de Barcelona-Sant
Sadurní- Vilafranca i Santa Margarida i els Monjos, en què es proposava a la Direcció
General de Transports i mobilitat de la Generalitat que es mantingués l’enllaç del Nit
Bus amb Vilafranca i que es mantinguessin les freqüències d’abans del canvi, amb el
mateix nombre d’anades i tornades.
Risc d’incendi entre moderat i Alt a l’Alt Penedès, per les condicions climatològiques
15-03-2012
Tot i no estar encara en període estival, les condicions climatològiques d’aquestes
dates afavoreixen que el risc d’incendis a la comarca sigui entre moderat i alt, per la
qual cosa des de la Regidoria de Medi Ambient es recorda la necessitat d’extremar les
mesures per evitar els incendis.
Per tenir-ne més informació, us podeu adreçar a aquests consells de prevenció
d’incendis.

El portamòbil ja està reparat i torna a estar operatiu
16-03-2012

Des d’avui ja torna a funcionar el
portamòbil, que feia un mes que no
estava operatiu a causa d’un
incident. El portamòbil és un servei
de recollida d’alguns residus
especials o contaminants que tenim
a casa que no tenen un contenidor
específic al carrer, com els
fluorescents, les bombetes de baix
consum, les piles, l’oli de cuina i els
aerosols.
Es tracta d’un remolc amb diferents compartiments per a llençar aquests residus
especials. Cada dia està en un emplaçament diferent durant les 24 hores, per tal que
les persones que no poden anar fins a la deixalleria tinguin on dipositar aquest tipus de
residus.
Per més informació i per veure on està cada dia, podeu consultar aquest enllaç del web
de l’Ajuntament (http://www.santsadurni.cat/index.php?tpl=portamobil)

L’Ajuntament de Sant Sadurní comença una campanya preventiva contra el morrut
de les palmeres.
19-03-2012
Aquesta setmana l’Ajuntament de Sant
Sadurní començarà a aplicar a les
palmeres de la via pública un
tractament preventiu contra el morrut
(Rhynchophorus
ferrugineus),
un
insecte que quan s’instal•la a l’arbre
l’acaba matant. Atès que els
tractaments insecticides són poc
eficaços, és bàsica la detecció ràpida
del focus i l’aplicació de tractaments
preventius, per evitar que s’hi
instal•lin.
El tractament preventiu s’ha de fer en tres fases, cada mes o mes i mig, i una empresa
especialitzada l’aplicarà a les 28 palmeres que Sant Sadurní té a la via pública, ubicades
per tota la vila. Des del departament de Via Pública es farà el seguiment del
tractament, però aquest l’ha de dur a terme una empresa especialitzada perquè els
insecticides s’han d’aplicar directament a la corona de fulles de la palmera i és
important que el producte es dipositi a la part interna de les fulles i, sobretot, a l’ull.
Per això fa falta maquinària específica.

El morrut de les palmeres és un coleòpter barrinador de la família dels curculiònids,
originari del sud-est asiàtic i de la Polinèsia, que s’ha propagat per tots els països del
litoral mediterrani, on ha provocat la mort de milers de palmeres.
L’insecte adult mesura de 2 a 4,5 centímetres, és de color vermellós i té un morro
allargat característic, del qual rep el nom popular de ‘morrut’. Es desplaça volant o
trepant per la palmera. Els ous són ovalats, de color blanquinós i brillants i cada
femella en pot pondre entre 300 i 400. La femella escull les fulles de l’ull i diposita els
ous a la part més tendra. El cicle complet, d’ou a adult, té una durada de 3 a 4 mesos,
però a la palmera hi conviuen diverses generacions i tots els estadis de l’insecte. Els
adults, quan surten per colonitzar noves palmeres, solen preferir aquelles que tenen
ferides accidentals causades per la poda i la plaga s’estén amb facilitat d’unes
palmeres
a
les
altres.
Hi ha vint-i-cinc espècies de palmera sensibles a la plaga. A Catalunya s’ha vist afectada
sobretot la Phoenix canariensis, i en menor mesura la Phoenix dactylifera, la
Trachycarpus fortunei i la Washingtonia robusta.

Símptomes d’atac

És molt difícil detectar els atacs
inicials i els primers símptomes
visibles a la palmera són la
desestructuració de la copa, que
presenta asimetries o irregularitats,
les fulles de l’ull abatudes,
l’aplanament de la copa i la caiguda
de fulles amb molta facilitat, les
quals presenten a la base galeries
amb la plaga. Les palmeres que no es poden salvar s’han de destruir i han de ser
eliminades per una màquina especialitzada. No es poden portar a la deixalleria perquè
podrien contaminar altres palmeres.
Es recomana als particulars que tenen palmeres a casa seva que s’informin al Web de
la Generalitat, al Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (DAAM).
El 6 d’abril entren en funcionament els nous horaris del nit bus, que enllaça Els
Monjos, Vilafranca, Sant Sadurní Gelida i Barcelona
27-03-2012
El passat dijous 22 de març, el director general de Transports i Mobilitat de la
Generalitat, Ricard Font, es va reunir a la seu del Consell Comarcal amb representants
dels diferents grups polítics per explicar-los els canvis que s’aplicaran a partir del cap
de setmana del 6 d’abril en la línia d’autobusos nocturns que comunicarà l’Alt Penedès
amb Barcelona.
La Generalitat ha rectificat la decisió inicial d’eliminar la connexió directa entre l’Alt
Penedès i Barcelona durant els caps de setmana. Ricard Font va reconèixer que el canvi
és degut “a les grans pressions rebudes des de les institucions del territori” (cal
recordar que tots els grups comarcals es van posicionar en contra de l’eliminació del
transport nocturn i que l’Equip de Govern ha estat negociant perquè es trobés una
solució).
El divendres 6 d’abril ja estarà operativa la nova ruta (la N-42), que farà el trajecte
Santa Margarida i els Monjos – Vilafranca – Sant Sadurní – Gelida – Barcelona en un
temps de 67 minuts. Aquest nou recorregut permetrà cohesionar i connectar
internament la comarca, ja que la ruta s’ha allargat amb les noves parades de Santa
Margarida i els Monjos i Gelida, tal com havia demanat també el Consell Comarcal.

L’Ajuntament se suma a la celebració del Dia Internacional de sensibilització sobre el
soroll, avui 25 d’abril
25-04-2012
Com que des dels departaments de Medi Ambient i de Serveis Tècnics de l’Ajuntament
de s’està treballant en els darrers mesos en un seguit de mesures per regular la
contaminació acústica del municipi, mitjançant el Mapa de Capacitat Acústica de Sant
Sadurní, l’Ajuntament vol destacar que avui 25 d’abril se celebra el Dia Internacional
de sensibilització sobre el soroll.
Des de la Generalitat s’han programat una sèrie d’actes i programes televisius que es
poden consultar en aquest enllaç.
Enguany se celebra el 17th Annual International Noise Awareness Day. La diada és
impulsada per The New York Center for Hearing and Communication (EUA). Es pretén
divulgar la importància que cal donar a la sensibilització i a la prevenció sobre aquesta
contaminació, a fi que en prenguin consciència tots els agents que, des de camps ben
diferents —escoles, administracions, experts, titulars d’infraestructures, etc.—, hi
poden estar implicats
El calendari de la recollida de la brossa canviarà a partir del mes de juny
18-05-2012
Dissabte no hi haurà recollida de paper i cartró i diumenge s’amplia amb els envasos
La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Sadurní incorporarà a partir del
proper 1 de juny uns lleugerscanvis en el calendari de recollida als domicilis de la
brossa porta a porta i que afecten únicament al cap de setmana.
Amb la voluntat de millorar l’eficiència del sistema i fomentar un major reciclatge,
els dissabtes es deixarà de recollir la fracció de paper i cartró, mentre que
els diumenges, a més de la fracció d’orgànica, s’ampliarà la recollida amb els envasos.
A principis d‘any l’Ajuntament va impulsar una consulta ciutadana a través de les
xarxes socials i l’Oficina d’Atenció al Ciutadà plantejant precisament aquests canvis i
copsar l’opinió dels veïns i veïnes de la vila. Prop d’un centenar de persones van
participar a l’enquesta, mostrant-se majoritàriament molt favorables a introduir
aquesta modificació en el calendari de la recollida.
D’aquesta manera, a partir de l’1 de juny, el calendari
de recollida porta a porta als domicilis quedarà de la
següent manera:

Dilluns: Orgànica + Bolquers + Envasos
Dimarts: Paper i Cartró
Dimecres: Orgànica + Bolquers + Envasos

Dijous: Rebuig
Divendres: Orgànica + Bolquers + Envasos
Dissabte: Diumenge: Orgànica + Bolquers + Envasos

Canvi horari durant les Festes de Barris
Del 7 al 13 de juny, amb motiu de les Festes de Barris de Sant Sadurní, l’horari de
recollida porta a porta s’avançarà a les 21 hores. Per tal d’evitar pèrdues o
desperfectes en els cubells es recomana als veïns i veïnes que els retirin de la via
pública un cop s’hagin retirat les bosses.
També cal dir que, degut a l’engalanament floral del barri església, durant el dissabte 9
i el diumenge 10 de maig s’instal.laran uns contenidors temporals de matèria orgànica
i envasos al carrer Mossèn Ullastre, ja que no serà possible la recollida porta a porta
pels carrers Església, Fontanilles i Plaça del Mossèn Salvans.

S’amplien els horaris de la Deixalleria Municipal, a partir de l’1 de juny
22-05-2012
A partir de l’1 de juny, els horaris de la Deixalleria municipal s’ampliran i passaran a
ser els següents:
De dilluns a dissabte:
Matins de 9:30 a 13:00 hores
Tardes d’hivern de 16:00 a 18:00 hores
Tardes d’estiu de 17:00 a 19:00 hores (s’entén l’horari d’estiu des del dia que es fa el
canvi d’hora)
Dijous tarda (dia de mercat) de 14:00 a 18:00 hores.
El telèfon de la deixalleria és el 93 818 31 89.
Noves targetes de la deixalleria
I a partir de l’1 de juliol els usuaris de la deixalleria podran sol·licitar a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà la Targeta de Serveis Municipals que es requerirà per accedir a les
instal·lacions de la Deixalleria i poder dipositar-hi els residus. Així mateix, aquesta
targeta permetrà gaudir de bonificacions fiscals del 15% per als domicilis que facin ús
de la deixalleria un mínim de 18 vegades l’any.

Sant Sadurní rep un reconeixement per la seva tasca de reciclatge d’escombraries
23-05-2012

El passat 4 de maig el municipi de
Sant Sadurní d’Anoia va rebre de
mans de Josep Maria Tost, Director
de l’Agència de Residus de
Catalunya, un reconeixement per
haver desenvolupat una òptima
gestió dels residus municipals i
haver assolit uns bons resultats en
la recollida selectiva. Va recollir el

diploma el Regidor de Medi Ambient, Albert Prat, que va assistir a l’acte acompanyat
pel tècnics de Medi Ambient, Jordi Gual.
El reconeixement es feia a aquells municipis de Catalunya que ja han assolit uns
objectius de reciclatge superiors al 55% i que a més tenen una generació de residus
inferior als 1,4 Kg/persona/dia (dades ARC). Sant Sadurní és un dels municipis que es
troba per sobre d’aquest llistó i, tal i com reconeix l’Agència de Residus de Catalunya,
una població compromesa amb la lluita vers la problemàtica dels residus i la
preservació del medi ambient, fruit del compromís de la població i del consens polític.
Aquesta distinció es va lliurar en el marc del II Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero,
una jornada de debats sectorials organitzada per les Xarxes i grups de treball Residu
Zero. L’Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ) la conformem una sèrie de municipis,
universitats, empreses i societat civil catalana que s’han agrupat l’objectiu d’assolir els
màxims nivells de recollida selectiva i la mínima generació de residus. En aquesta línia,
i sota el títol de “Residu i emissió Zero", diverses regions i ciutats del món treballen
amb la voluntat de desplegar processos de canvi i impulsar mesures polítiques,
tècniques, i econòmiques que permetin assolir aquesta fita.
El portamòbil introdueix canvis en el seu calendari i estarà dos dies seguits a cada
punt
23-05-2012
A partir de l’1 de juny, el Portamòbil passarà
a estar dos dies seguits a cada punt. Cada
carrer tindrà assignat un punt amb un
número i aquest quedarà marcat de forma
fixa al calendari mensual.
El servei es prestarà de dilluns a diumenge,
exceptuant els festius i el mes d’agost.
El portamòbil és un servei de recollida
d’alguns residus especials o contaminants
que tenim a casa que no tenen un
contenidor específic al carrer, com els
fluorescents, les bombetes de baix consum,
les piles, l’oli de cuina i els aerosols. Es tracta
d’un remolc amb diferents compartiments per a llençar aquests residus especials.
Aquest és el nou calendari a partir de l’1 de juny:

L’analítica de l’aigua de les fonts naturals del mes de maig indica que moltes no són
aptes per al consum, com ara la de Cal Fideué
23-05-2012
Semestralment
l’Ajuntament de
Sant
Sadurní
d’Anoia realitza
analítiques
microbiològique
s
i
d’altres
paràmetres per
controlar
les
fonts naturals
del
municipi
d’elevada
concurrència
com són Cal
Mota,
Can
Codorniu,
Fideué
i
Monistrol
d’Anoia per donar compliment al RD 140/2003, de 7 de febrer.
Els resultats dels últims anys demostren que poques vegades aquestes fonts són
aptes pel consum. És per això que el servei de salut municipal va instal·lar-hi a totes el
cartell d’Aigua sense garantia sanitària.
Des del Departament de Salut de l’Ajuntament s’ha destacat que els últims informes
del mes de maig indiquen la perillositat de consumir l’aigua de la Font de Cal Fideué
per l’elevat nivell de bacteris patògens que podrien comportar risc de malalties
infeccioses, per la qual cosa es demana que els vilatans i vilatanes s’abstinguin de
consumir-ne.
Pel que fa a la resta de fonts naturals els nivells de bacteris patògens són força baixos i
no alarmants, però la presència a l’analítica d’una sola colònia de bacteris o els nivells

de nitrats per sobre del límit fa que igualment sigui considerada no apta per al consum
humà.
Cal ressaltar que les analítiques poden variar de cara al següent semestre ja que
depenen de la meteorologia i d’altres factors ambientals.
Les analítiques es poden consultar a l’apartat de salut del web www.santsadurni.cat
L’Ajuntament i l’INCAVI col·laboren per finançar el servei de Bus urbà fins a l’Escola
de Viticultura i enologia d’Espiells
24-05-2012
L’Ajuntament de Sant Sadurní i l’Institut
Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) han
establert un conveni de col·laboració per
finançar el servei de bus urbà que permetrà
als estudiants de l’Escola de Viticultura i
Enologia Mercè Rossell i Formosa, ubicada a
la barriada d’Espiells, desplaçar-se des del
servei de RENFE de Sant Sadurní a Espiells
gratuïtament.
L’equip de govern està satisfet de
normalitzar la signatura d’un conveni que no
es signava des de l’any 2008 i que ara s’ha recuperat, segons ha explicat Albert Prat,
regidor de Medi Ambient i mobilitat: “És un conveni que al seu dia, quan l’escola
pertanyia a Diputació de Barcelona, ja s’anava signant, tot i que no de forma molt
oficial, arran que un dels inicis de la línia del bus va ser poder portar els estudiants
d’Espiells a l’estació de tren i de l’estació de tren a Espiells” . Des de l’Ajuntament s’ha
tingut clar que l’única manera de poder mantenir aquest servei era arribar a un acord
amb l’INCAVI, actual titular de l’escola de viticultura. Aquest conveni té vigència fins a
desembre de 2012, moment en què s’haurà d’estudiar renovar-lo.
Més projecció per l’escola
El bus urbà va dues vegades al dia cap a Espiells, només els dies lectius. Surt de la
RENFE a primera hora del matí -a dos quarts de vuit- i al migdia – a les dues menys
deu- i fa també dos viatges de tornada. Els horaris s’han fet coincidir amb l’hora
d’’inici i la finalització de les classes. Les expedicions a Espiells s’aturen a totes les
parades fins a la Rambla Generalitat -a la parada de la Plaça Pau Casals- i a partir d’allà
el trajecte és directe fins a Espiells, passant per Can Catassús, on para si fa falta. Els
alumnes de l’escola de viticultura poden pujar gratuïtament al bus ensenyant el
carnet d’estudiant.
Tot i la modificació que aquests dos viatges suposen al recorregut habitual del bus, des
de l’Ajuntament s’entén que aquest mitjà de transport és un element fonamental per a
l’escola de Viticultura i també per a la vila i confien que aquest acord amb l’INCAVI
suposi obrir les portes a dotar l’escola de nous cicles i noves perspectives formatives:
“Quan vam proposar, al mes de setembre, de tirar endavant aquest conveni, a part de
les dificultats econòmiques que ens trobem totes les administracions, sí que un dels
objectius de l’INCAVI era dotar l’escola en un futur de més cicles, ja sigui formatius o
d’altres especialitats acadèmiques”, comentava Prat, “Una de les demandes que
sempre hem fet notar des de l’Ajuntament de Sant Sadurní és que quan es parla

d’universitat o de cicles universitaris, nosaltres entenem que és un lloc amb molt
potencial per dotar-lo d’aquesta nova tendència educativa”.
Divendres 1 de juny comencen a funcionar els canvis en el Porta a porta i el bus urbà
28-05-2012

Aquest dilluns al matí el regidor de Medi Ambient, Albert Prat, acompanyat del Tècnic
de Medi Ambient, Jordi Gual, ha presentat els canvis més importants que es duran a
terme a partir del dia 1 de juny en el ’Porta a porta’: canvis en la recollida, canvis a
Deixalleria municipal i canvis en les parades del bus urbà. Totes aquestes modificacions
s’explicaran en una nova edició de la revista Món Verd que es repartirà per les cases.
Pel que fa a la recollida, el dissabte ja no es recollirà
paper i cartró i diumenge es recolliran envasos
juntament amb la orgànica. El regidor de Medi
Ambient, Albert Prat, ha explicat que des que es va
començar la recollida porta a porta l’any 2005 s’han
anat introduint modificacions en la recollida, per
adaptar-la a les dinàmiques de la ciutadania.
La recollida porta a porta del cartró i el vidre va ser un
dels canvis més difícils d’acceptar i per això s’han anat
estudiant alternatives que facilitin la tasca. Per això,
arran de la disminució en quilograms de la recollida de
paper i algunes demandes ciutadanes de recollir més
sovint els envasos, es va preguntar a la població què
els semblaria prescindir de la recollida de paper i
cartró els dissabtes a canvi de recollir envasos els
diumenges i la resposta va ser majoritàriament
positiva. Segons Prat: ’No vol dir que aquesta sigui
l’opció que ens agrada més a Medi Ambient, no vol dir que sigui definitiva. Caldrà anar
reduint algunes de les recollides’.
En relació a la deixalleria, i aprofitant la nova contractació de l’empresa que la
gestionarà, s’han introduït canvis a nivell intern i extern. D’una banda s’amplia l’horari

de la deixalleria, que obrirà a dos quarts de deu del matí, mitja hora abans que fins ara
i s’han fet canvis de gestió interna per tal de millorar-ne l’eficiència.
A partir de l’1 de juliol també començarà a funcionar una targeta magnètica per
accedir a la deixalleria, que es podrà recollir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, que
servirà per fer un major control i facilitar la tasca dels gestors dels residus, a banda de
facilitar els abonaments de la bonificació fiscal del 15% als domicilis que utilitzin la
deixalleria més de 18 vegades l’any. La deixalleria de Sant Sadurní, segons Prat, té un
ús molt elevat comparat amb la d’altres municipis.
El portamòbil, una deixalleria mòbil que van impulsar des de Sant Sadurní i que s’està
exportant a altres municipis, també tindrà un nou calendari: hi haurà dotze punts
establerts amb unes dates mensuals fixes i a partir d’ara estarà dos dies seguits a cada
punt.
Pel que fa al bus urbà, s’ha millorat els horaris mirant de coordinar-los al màxim amb
l’arribada i sortida de trens i s’han consolidat les noves parades que estaven en fase de
prova: la del CAP, Polígon Can Ferrer, Passeig Can codorniu i Escola Intermunicipal. Des
de la regidora de Medi Ambient i mobilitat han destacat que els usuaris del bus urbà
tornen a anar a l’alça.
El Tècnic de Medi Ambient, Jordi Gual, ha aprofitat l’acte per mostrar el seu agraïment
a totes les persones que fan possible que Sant Sadurní sigui el setè municipi de
Catalunya, i primer de la comarca, en percentatge de recollida selectiva, assolint un
84%, per la qual cosa s’han rebut diversos reconeixements, com el de l’Agència de
Residus de Catalunya, lliurat el dia 4 de maig. Gual també s’ha mostrat satisfet pel fet
que l’enquesta que s’encarrega anualment a una empresa externa per saber la
satisfacció dels usuaris respecte del bus urbà ha rebut, per primer cop, 80 punts sobre
100, conseqüència de l’esforç constant per la millora del servei. El bus urbà té unes
4000 validacions de bitllet al mes, que es tradueixen en més de 50.000 usos l’any.

Enllestides les obres de La Timba, Sant Sadurní recupera una zona verda a la façana
de la vila
29-05-2012

Sant Sadurní ja disposa d’una nova zona verda on passejar i d’una façana renovada. La
primera fase de les obres de La Timba ja està enllestida i, a banda d’estabilitzar els
talussos que s’havien anat degradant, s’ha dut a terme un projecte d’intervenció
paisatgística que l’ha convertit en un paratge significatiu per la vila.Es tracta d’una obra
de grans dimensions i gran impacte, on s’hi ha hagut d’aportar 30.000 metres cúbics
de terres seleccionades, l’equivalent a 30 camions de gran tonatge o a la superfície
d’un camp de futbol, amb una alçada de tres metres de terra al damunt, superant un
desnivell de 40 metres.
Aquest
dilluns
el
regidor
d’urbanisme,
Albert
Prat,
acompanyat per l’Alcalde de la Vila,
Josep Maria Ribas i la regidora de Via
Pública, Susanna Mèrida, així com els
tècnics d’urbanisme que s’han
encarregat del projecte, Manel
Marin i Xavier Solé, l’han explicat en
una visita d’obres.
El sector de la Timba està situat al
límit del nucli antic, comprèn una
àrea total d’uns 12.000 m², està
constituït a la part superior per talussos verticals d’uns 15 a 20 metres de desnivell i
queda delimitat a l part inferior pel meandre del riu Lavernó. A la capçalera del talús
superior hi ha la trama urbana del poble.

L’ actuació
Les
obres
realitzades
tenen
continuïtat en les actuacions de
l’endegament del riu dels anys 70; el
col·lector en alta i el Parc del Lavernó
i Passeig del Parc dels anys 90; així
com l’actuació al carrer Ripollès del
2007, i fixa l’horitzó de transformar
la totalitat de la façana sud de la vila
i d’integrar-la a Can Mas de la Riera.
El regidor d’urbanisme, Albert Prat,
va explicar que des dels anys 80 s’ha
fet importants obres per arranjar la façana de la vila, la qual cosa ’és un valor per la
ciutadania de Sant Sadurní i pels visitants suposa un atractiu ambiental’’. Prat ha
assenyalat que ’És una obra de gran visualització, amb un accés perfecte de dalt a
baixa de la Timba per integrar la zona de Can Mas de la Riera’.
La zona de La Timba pateix un procés de degradació continuat, a causa de la
meteorització i alteració dels materials, que es tradueix en la desestabilització dels
vessants i, per tant, en una amenaça per a les construccions que hi ha al límit del talús.
Quan es va veure que aquest procés de degradació adquiria més velocitat, es va
decidir dur a terme aquesta important actuació per frenar el procés. Per això es va
moure terres per buscar pendents més suaus, formant esplanades i camins que
faciliten l’accés des del pàrquing del centre i amb la idea d’una futura connexió amb el
carrer Maresme i la plaça Montseny. S’ha construït un mur de gavions que permet
estabilitzar les zones més degradades i murs verds en aquelles zones on el salt és
inevitable. També s’ha sanejat la zona d’abocaments de runa i instal·lat sistemes de
drenatge per protegir el terreny de
l’erosió.
Integració paisatgística
Dels 750.000 euros de pressupost
inicial, i atès que l’empresa
adjudicatària de les obres va fer una
baixa del 30%, l’Ajuntament de Sant
Sadurní va fer les gestions oportunes
per tal de poder reinvertir la baixa de
la part subvencionada del FEDER en
obres de millora. És per això que es
va redactar i executar aquest
projecte de Fase II, d’Integració
paisatgística dels talussos de La Timba, consistent en la plantació d’arbres i arbustos,
l’establiment d’una xarxa de reg manual i automàtic que faciliti el manteniment de la
zona i altres actuacions més visuals. Tot plegat per convertir la zona en un jardí per la
vila.
Actualment, però, el procés d’alteració continua en la part superior dels talussos i s’hi
detecten inestabilitats superficials i formació de llastes que amenacen algunes
edificacions. Molts talussos d’aquesta zona del riu Lavernó comparteixen aquesta

problemàtica.

Canvis en els horaris del Porta a porta durant les festes de Barris
06-06-2012
Del 7 al 13 de juny, amb motiu de
les Festes de Barris de Sant
Sadurní, l’horari de recollida porta a
porta s’avançarà a les 21 hores. Per
tal d’evitar pèrdues o desperfectes
en els cubells es recomana als veïns i
veïnes que els retirin de la via
pública un cop s’hagin retirat les
bosses.
També cal dir que, degut a
l’engalanament
floral
del Barri
Església, durant el dissabte 9 i el diumenge 10 de maig s’instal.laran uns contenidors
temporals de matèria orgànica i envasos al carrer Mossèn Ullastre, ja que no serà
possible la recollida porta a porta pels carrers Església, Fontanilles i Plaça del Mossèn
Salvans.

Dissabte es va presentar la nova concessió de la Deixalleria municipal i es va regalar
cubells d’envasos als assistents
12-06-2012

Una cinquantena de persones es van
acostar dissabte passat a la
Deixalleria municipal, on es va fer la
presentació de la nova concessió de
la deixalleria. Les persones que s’hi
van acostar van ser obsequiades amb
coca i un cubell groc d’envasos i van
poder observar la nova maquinària
que s’ha adquirit.
Aquest acte s’emmarca com una
activitat dins la Setmana europea de
l’Energia sostenible, que es celebra
del 18 al 22 de juny.

Sant Sadurní adherida a la Setmana de l’Energia Sostenible, del 18 al 22 de juny
17-06-2012
Aquesta setmana, del 18 al 22 de juny, la Comissió Europea organitza la Setmana de
l’Energia Sostenible 2012, EUSEW 2012. 88 ens locals, entre ells el de Sant Sadurní
d’Anoia, s’hi han adherit, organitzant actes com ara la presentació de la nova concessió
de la Deixalleria Municipal, que es va fer diumenge passat.

La Diputació de Barcelona ha posat enguany a disposició dels ajuntaments una oferta
de recursos de comunicació per tal que els municipis puguin dotar de continguts
l’esdeveniment i perquè segueixin les directrius del Pacte d’alcaldes sobre comunicació
i sensibilització.
El
dilluns
07-07-2012
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El proper dilluns 9 de juliol, a les 7 de la tarda, l’Ajuntament de Sant Sadurní convida a
tota la ciutadania a l’acte d’inauguració de La Timba, la nova façana verda de la vila
que en els darrers mesos ha experimentat una important transformació gràcies a unes
obres d’estabilització dels talussos, primer, i una segona fase d’integració paisatgística
culminada fa escasses setmanes.
El resultat és un nou espai obert al municipi que compta amb una zona de pas ben
senyalitzada, amb nova vegetació i que incorpora elements com una barana de fusta
en els punts més prominents i murs de pedra de seguretat. La inversió realitzada a La
Timba ha estat de 741.747 €, finançat per l’Ajuntament de Sant Sadurní, el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el programa de cooperació de la
Generalitat de Catalunya (PUOSC).
En paral.lel també es presentarà la nova guia Camins per la Capital del Cava, un recull
de rutes i itineraris per fer-los a peu o en bicicleta i que ha editat l’Ajuntament, que
fomenten la pràctica de l’esport i activitats saludables aprofitant l’entorn natural de la
vila.
Per a assistir a l’acte es recomana accedir des de l’aparcament d’El Centre. En finalitzar
la presentació es servirà una copa de cava a tots els assistents. A continuació es
convidarà a tot aquells que ho vulguin a recórrer una de les rutes que proposa la guia,
amb sortida i arribada des de La Timba.

Ja està disponible la guia Camins per la capital del
08-07-2012
És un recull de rutes per fer a peu o en bicicleta i gaudir de l’entorn de la vila

cava

L’Ajuntament de Sant Sadurní ha editat 3.000 exemplars de Camins per la Capital del
Cava, una guia que recull un total d’11 rutes, algunes amb variants urbanes, i que a
partir de la propera setmana es podrà recollir a serveis i equipaments municipals, al
CAP, així com a diversos restaurants acollits al distintiu AMED (foment de la promoció
de l’alimentació mediterrània).
Amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona, aquesta publicació és fruit d’un
treball conjunt i transversal de diverses regidories de l’Ajuntament. L’objectiu principal
és el de fomentar un estil de vida saludable, potenciar l’activitat física, conèixer el medi
natural i facilitar el turisme rural entre la població de Sant Sadurní d’Anoia i persones
que volen conèixer la vila i el seu ric entorn paisatgístic. Aquestes rutes permeten
conèixer també racons inèdits i poc coneguts de la vila, amb valor patrimonial
arquitectònic, interès històric, geològic o natural.
En aquests moments està senyalitzada la ruta 1 i la seva variant urbana.
Progressivament s’anirà senyalitzant la resta de camins i rutes. En qualsevol cas es
tracta de recorreguts de fàcil seguiment. Aquesta guia inclou plànols amb descripcions
dels carrers i també incorpora una imatge satèl.lit amb el recorregut de la ruta. Pots
consultar tota la informació d’aquesta guia clicant sobre el següent enllaç.
El proper dilluns 9 de juliol, a les 7 de la tarda, coincidint amb la inauguració de La
Timba, es presentarà públicament aquesta guia.
Una guia per a tothom
Els Camins per la capital del cava s’adrecen a tota la població que tingui ganes de
gaudir de la natura caminant, fent senderisme, bicicleta, nordic walking. S’han
dissenyat específicament les variant urbanes per ser molt recomanables per a
persones sedentàries o amb problemes de salut com hipertensió, colesterol, risc
d’obesitat, i aquells als qui els professionals sanitaris els hi recomanin activitat física
per a la millora general de la salut i com a mètode de prevenció i de tractament
d’algunes malalties.

Inauguració
10-07-2012

de

La
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Més d’un centenar de veïns es van congregar aquest dilluns per assistir a l’acte oficial
d’inauguració de les obres d’estabilització i integració paisatgística de La Timba, un
procés que ha suposat una autèntica transformació d’aquesta zona i que facilita la
connexió amb d’altres espais d’aquesta façana de la vila com el riu Lavernó i Can Mas
de la Riera.
Marc Janeras, director de l’obra, assenyalava que “l’estabilització ha estat la gran
actuació que s’ha dut a terme a La Timba i s’ha aprofitat després per fer un entorn més
agradable, útil i integrat al marge del Lavernó”.

L’alcalde de la vila, Josep Maria Ribas, va demanar civisme i respecte per tal d’afavorir
al manteniment d’aquesta zona. “L’Ajuntament farà l’esforç de netejar-ho però també
els ciutadans han de tenir cura perquè tota aquesta zona forma part també de Sant
Sadurní”. Ribas també va avançar que ara s’obre una fase molt interessant per tal
d’ordenar tot aquest espai verd i poder impulsar projectes socials com el dels horts
urbans.

Albert Prat va remarcar que aquestes obres suposen una “fita bàsica i imprescindible
per la vila. Sant Sadurní havia viscut d’esquena al riu. Amb aquesta intervenció s’obre
la porta d’un nou espai verd, tant pels que hi vivim com per les persones que ens
vindran a visitar”. El regidor va estendre un agraïment als veïns, serveis municipals, en
especial a l’arquitecte municipal Xavier Solé i Manel Marín, responsable municipal de
l’obra, a la Generalitat de Catalunya, Geocat i l’empresa Moix, que ha afrontat les dues
fases del projecte.

Posar en valor el paisatge i l’entorn

El regidor de Turisme i Comerç, Jep Bargalló, va ser l’encarregat de presentar la guia
Camins per la capital del cava, que recull en un còmode desplegable 11 rutes i
itineraris per la vila i el seu voltant per fer a peu o en bicicleta. Es tracta d’un treball
transversal en el que hi han pres part diverses regidories de l’Ajuntament i que té com
a objectius principals fomentar la pràctica de l’esport i els hàbits saludables, a més de
donar a conèixer l’entorn natural de Sant Sadurní. “A Sant Sadurní tenim les caves, la
gastronomia, el comerç, que són grans actius turístics. Però hi ha un entorn natural
que ha modelat l’ésser humà amb el pas del temps. Tenim molta vinya, però també
olivera, ametllers, i tot aquest paisatge el volem posar en valor. Heu de fer vostres tots

aquests
camins
i
rutes”,
va
defensar
Bargalló.
Un cop finalitzat l’acte i després del petit refrigeri es va convidar a la ciutadania a
recórrer la ruta de Can Mas de la Riera, un dels itineraris d’aquesta guia.

La dimensió de l’obra realitzada a La Timba es reflecteix amb algunes dades i xifres. Per
exemple, s’han realitzat moviments de fins a 30.000 metres cúbics de terres i s’hi ha
plantat prop de 5.000 espècies vegetals.
-Inversió La Timba
Estabilització talussos 625.650 €
Integració paisatgística 116.097 €
Total 741.747 €
-Finançament
FEDER
(Fons
Europeu
de
Desenvolupament
Regional)
371.800
€
PUOSC 2011 (Programa de cooperació Generalitat de Catalunya) 150.000 €
Ajuntament Sant Sadurní 219.900 €

La Deixalleria ofereix compost provinent de la planta de compostatge PenedèsGarraf
17-07-2012
Els particulars que ho vulguin poden anar a la
Deixalleria municipal de Sant Sadurní a recollir
compost, extret de la planta de compostatge
Penedès Garraf. Només es tracta d’anar-hi amb
algun recipient i demanar-ho al responsable de la
deixalleria.

Aquest nou servei s’ha posat en marxa perquè
alguns usuaris havien sol·licitat compost a la
mateixa deixalleria i ja han estat moltes les
persones que, aprofitant el viatge de la
deixalleria, s’han emportat el compost que
necessiten, provinent de les restes orgàniques
que reciclem, que és un bon abonament per
a plantes i jardins.

Sol.licita
la
28-07-2012
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Els usuaris de la deixalleria municipal ja poden sol·licitar a l’Oficina d’Atencio al
Ciutadà, situada a la planta baixa de l’Ajuntament, la targeta magnètica per accedir a
les instal·lacions i dipositar els seus residus.
Aquesta targeta permet gaudir de bonificacions fiscals del 15% per als domicilis que
facin ús de la deixalleria un mínim de 18 vegades a l’any, a més de facilitar el control i
la gestió dels residus i l’ús que fan d’aquest servei els veïns i veïnes del municipis.
Durant els propers mesos els usuaris encara podran fer ús de l’actual targeta de cartró,
però a partir de l’1 de gener de 2013 tots aquells que vulguin accedir a la deixalleria
hauran d’utilitzar obligatòriament aquest nova targeta.
El portamòbil
01-08-2012
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El portamòbil de Sant Sadurní no funcionarà
durant el mes d’agost, per vacances .
Recordem que el mes de juny es van
introduir canvis en el seu funcionament i que
va passar a estar dos dies seguits a cada
punt. Cada carrer té assignat un punt amb
un número i aquest està marcat de forma
fixa al calendari mensual. El servei es presta
de dilluns a diumenge, exceptuant els festius
i el mes d’agost.
El portamòbil és un servei de recollida
d’alguns residus especials o contaminants que tenim a casa que no tenen un
contenidor específic al carrer, com els fluorescents, les bombetes de baix consum, les

piles, l’oli de cuina i els aerosols. Es tracta d’un remolc amb diferents compartiments
per a llençar aquests residus especials
Sant Sadurní i Cañete la Real, municipis agermanats, col·laboren amb la campanya
per l’Ian

17-08-2012
L’Alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, Josep Maria Ribas, ha tornat de les festes del
municipi malagueny de Cañete la Real, agermanat amb Sant Sadurní d’Anoia, on hi ha
anat convidat a les fires de 2012 en representació de Sant Sadurní.
En aquesta trobada els dos Ajuntaments, amb la col·laboració dels sadurninencs
d’origen cañetero, han volgut col·laborar amb la campanya que s’està duent a terme
per recaptar fons per al tractament de l’Ian , un nen de 5 anys malalt de
neuroblastoma i els pares del qual fa temps que han iniciat una campanya per poder
finançar-ne el tractament. Per això a la fira de Cañete es van vendre cors de roba
artesanals en una parada que l’Ajuntament malagueny va cedir per l’ocasió i s’hi ha
deixat unes guardioles per recaptar diners, els quals l’Ajuntament de Cañete ingressarà
al compte de l’Ian.
Des de la deixalleria de Sant Sadurní també es col·labora en aquesta causa mitjançant
la recollida de taps d’ampolla, cedint un espai per guardar-los i informant als usuaris
de la deixalleria que, si volen, poden separar els taps i donar-los per una bona causa.

Ribas es va entrevistar fa uns dies amb la mare de l’Ian per oferir-li tota l’ajuda que des
de l’Ajuntament els puguin proporcionar. Una mare i un pare incansables que estan
fent mans i mànigues per poder continuar el tractament de l’Ian en un hospital dels
Estats Units, on li apliquen immunoteràpia per fer remetre aquest tipus de càncer, que
té controlat després de dos anys d’intens i duríssim tractament. Es tracta d’un

tractament molt car, que s’ha de fer en almenys quatre cicles, cadascun dels quals
costa 50.000 euros. De moment els pares de l’Ian, amb l’Ajuda de l’Associació NEN,
creada pels pares de nens malalts de neuroblastoma, n’han pogut finançar dos.
Gent d’arreu s’ha posat en marxa per ajudar l’Ian, entre ells els seus convilatans. El
proper 15 de setembre es celebrarà durant tot el dia la segona Diada Esportiva
benèfica a favor de l’Associació NEN, a la zona esportiva municipal i l’endemà, dia 16,
a les 9 del matí, sortirà la caminada solidària per l’Ian. La caminada, organitzada pel
Club Trekking Sant Sadurní, arrancarà davant del CAP i recorrerà uns 10 quilòmetres,
amb parada a esmorzar a Espiells. El dia 14 es vendran els tiquets a l’estand del Club
Trekking, al carrer Gelida.
Altres entitats, com l’Associació de Joves de Sant Sadurní, col·locaran guardioles en el
transcurs de les seves activitats per recollir fons.
Les donacions per l’IAN es poden fer a títol individual al compte de Catalunya Caixa
2013 0429 13 0202856425
Un foc crema prop d’una hectàrea a una zona propera a l’estació de tren i l’entrada a
l’AP-7
29-08-2012
L’incendi ha calcinat matolls i arbustos

A primera hora de la tarda d’aquest dimecres s’ha originat un petit incendi en una zona
bàsicament de matolls i arbustos situada molt a prop de l’estació de tren i l’entrada a
l’autopista AP-7 que segons les primeres avaluacions hauria cremat prop d’una
hectàrea.
Un dels primers avisos ha arribat a la policia local de Sant Sadurní des dels serveis de
seguretat de les Caves Freixenet, que es troben ubicades també al costat d’on s’ha
originat l’incendi i que han estat un dels primers testimonis del foc.

Diverses dotacions terrestres i també aèries s’han desplaçat fins a l’incendi i han
aconseguit controlar el foc per a posteriorment centrar-se en remullar la zona per
evitar que el foc pugui revifar. L’incendi ha comptat amb la participació d’equips dels
Mossos d’Esquadra, Policia Local, Bombers, ADF, així com diversos cossos d’agents
rurals.
La proximitat del foc amb les conegudes caves ha permès agilitzar l’extinció del foc, ja
que els bombers han pogut fer ús de la reserva d’aigua del pla d’emergència de
l’empresa.
Fins a la zona s’han acostat l’alcalde de la vila, Josep Maria Ribas, acompanyat per la
tinent d’alcalde Susanna Mèrida i d’altres membres del consistori sadurninenc per
interessar-se per les tasques d’extinció.
No ha calgut en cap moment tallar la circulació de trens ni de vehicles malgrat que el
foc era molt pròxim a la línia fèrria i l’entrada a l’autopista.
Al següent enllaç podreu veure d’altres imatges de l’incendi. Cliqueu aquí

Avís de modificacions
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Aquests dies de Fires, hi haurà algunes modificacions en la recollida porta a porta, per
tal que els carrers estiguin el més nets possible.
Amb motiu de l’escampada de Fil·loxeretes, la recollida porta a porta del divendres 7
de setembre s’avançarà a les 9 del vespre als següents carrers: Castelló, Mallorca,
Barcelona, Rambla Generalitat -cruïlla Montserrat-Barcelona-, Montserrat, Anselm
Clavé, Raval, Dr. Escayola, Pl. Ajuntament, Hospital, Francesc Moragues, Sant Antoni i
Plaça de l’Era d’en Guineu. Caldrà treure les deixalles abans de l’hora indicada per tal
de garantir-ne la recollida.

I per la Festa de la Fil·loxera, la recollida porta a porta del dissabte 8 de setembre
també s’avançarà a les 9 del vespre als següents carrers: Jacint Verdaguer, Raval, Dr.
Escayola, Pl. Ajuntament, Hospital, Església, Mossèn Fontanilles, Pl. Mossèn Salvans,
Mossèn UIlastre, Carrer del Campanar i Torras i Bages -entre Mossèn Salvans i Marc
Mir-. Per tal de no destorbar el pas del correfoc i evitar pèrdues i desperfectes en els
cubells, des del Servei de Medi Ambient es recomana que es retirin de la via pública un
cop recollida la brossa.

El diumenge 9 i el dilluns 10, amb motiu del Correfoc de Diables, s’ha de deixar la
brossa un cop finalitzat el Correfoc i fins a les 12 de la nit de la nit, als següents carrers
afectats: plaça Nova, Montserrat, Dr. Escayola, Plaça de l’Ajuntament, Sant Antoni,
l’Era
den
Guineu
i
Generalitat.

Cal dir també que el dissabte 8 i el dimarts 11 de setembre, la deixalleria estarà
tancada.
I el portamòbil els dies 8 i 9 estarà al punt 5 i els dies 10,11 i 12 al punt 6
Per altra banda, com que el dissabte 8 de setembre és dia festiu, no hi haurà mercat.
Pel que fa a la piscina municipal, el dia 7 de setembre estarà oberta la piscina coberta
de 7 del matí a 8 del vespre i la descoberta de 9 del matí a 8 del vespre. I els dies 8 i 9
de setembre tant la piscina coberta com la descoberta estaran obertes de 10 del matí a
3 del migdia.

Del 10 al 16 de setembre les piscina restaran tancades per aturada tècnica.
Molta participació al circuit vial de dissabte, dins la campanya ’A la vila en bicicleta’
24-09-2012

Jocs infantils, motos i bicicletes elèctriques i un circuit destinat especialment als més
petits van ser algunes de les activitats que es van poder dur a terme dissabte a matí a
Sant Sadurní i que van tenir molta afluència de participants. També es va organitzar
una pedalada i una caminada pels ’Camins per la capital del cava’ i algunes entitats de
la vila, com ’Som Sant Sadurní’ i ’Qui té a qui. Amics dels discapacitats del país del cava’
van muntar estands per l’ocasió.

Tot plegat emmarcat en la campanya ’A la vila en bicicleta’, que un any més organitzen
la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament i Som Sant Sadurní i que enguany, amb
una imatge renovada, arriba a la 13ena edició, vinculada a la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura 2012 ,que se celebra del 22 al 29 de setembre amb l’eslògan ‘Moute en la direcció correcta’.
Molts infants van poder gaudir del circuit vial com a activitat lúdica i els participants
van prendre part en un sorteig de diversos regals, com una bicicleta i material esportiu.
El circuit es podia fer amb qualsevol mitjà de transport amb rodes i sense motor i
també en cadira de rodes per aproximar-se a la problemàtica de les persones amb
mobilitat reduïda.

Paral·lelament i, des del mateix aparcament, qui volia es podia apuntar a descobrir
alguns dels Camins per la Capital del Cava: la ruta 6 per l’Eixample, a peu; la ruta 1 Mas
de la Riera, fent trekking; la ruta 4 Bosc d’en Mestres, corrents i la ruta 3 de les caves,
en bicicleta. Cada ruta estava dirigida per una entitat de la vila, que conduia el grup de
participants.
Les rutes formen part del projecte que l’Ajuntament va presentar el mes de juliol i que
consta de la guia ’Camins per la capital del cava’, que assenyala 11 rutes que es poden
fer a peu o amb bicicleta, amb l’objectiu de fomentar un estil de vida saludable,
potenciar l’activitat física, conèixer el medi natural i facilitar el turisme rural entre la
població de Sant Sadurní d’Anoia i persones que volen conèixer la vila i el seu ric
entorn paisatgístic. Aquestes rutes permeten conèixer també racons inèdits i poc
coneguts de la vila, amb valor patrimonial arquitectònic, interès històric, geològic o
natural.
El bus urbà
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El recorregut del bus urbà es veurà modificat durant aquests dies amb motiu del
Cavatast, la fira de degustació de cava i gastronomia que s’instal·larà a la part alta de la
Rambla Generalitat. L’itinerari alternatiu provocarà afectacions a un parell de parades
del recorregut
Des de l’estació de tren i en direcció als habitatges Vilarnau, quedarà suprimida la
parada de Pau Casals. En sentit contrari, s’eliminarà la parada del Parc de la Rambla i
s’aturarà uns metres més avall, a l’encreuament entre el Dr. Barraquer i Rambla
Generalitat. Des d’aquí continua fins a l’estació de Renfe fent el circuit habitual.
El recorregut habitual del bus urbà es restablirà després del cap de setmana del
Cavatast, un cop finalitzin les tasques de desmuntatge.

A partir de l’1 de gener caldrà la Tarja de serveis municipals per entrar a la deixalleria
22-10-2012
Tal i com ha es va explicar durant el mes de juny, els usuaris de la deixalleria municipal
ja fa mesos que poden sol·licitar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà la Targeta de Serveis
Municipals, que es requerirà a partir del dia 1 de gener de 2013 per accedir a les
instal·lacions de la Deixalleria i poder dipositar-hi els residus. Així mateix, aquesta
targeta permetrà gaudir de bonificacions fiscals del 15% per als domicilis que facin ús
de la deixalleria un mínim de 18 vegades l’any.
La tarja es lliurarà a l’OAC, a la planta baixa de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 8
del matí a 3 del migdia i els dijous de 4 a 7 de la tarda, presentant el DNI i l’últim rebut
d’escombraries de l’immoble d’on es porten les escombraries a la deixalleria.

Horaris de la deixalleria
Els horaris de la deixalleria són els següents: De dilluns a dissabte, els matins de 9:30 a
13:00 hores; a les tardes d’hivern de 16:00 a 18:00 hores i les tardes d’estiu de 17:00 a
19:00 hores. I els dijous tarda (dia de mercat) de 14:00 a 18:00 hores.
’Al mosquit tigre, treu-li l’aigua’, lema de la campanya contra l’insecte al cementiri
29-10-2012
S’acosta Tots Sants i augmenta la freqüència de persones que van
al cementiri a portar flors als difunts, un lloc amb un alt risc de
presència del mosquit tigre. Els cementiris són excel·lents llocs de
cria, ja que s’hi troben petites acumulacions d’aigua on poden
dipositar els ous.
És per això que, tal i com ja es va fer l’any passat, des del Servei de
Salut de l’Ajuntament s’ha distribuït un tríptic amb alguns consells
per evitar la presència d’aquest insecte. En aquest opuscle es
recomana no posar flors naturals només amb aigua, sinó afegir-hi altres elements com
esponges, boles de gelatina o omplir el
recipient
amb
sorra fins a sobrepassar l’aigua, ja que
això aporta la

humitat necessària per mantenir la flor viva sense acumular aigua.
També s’aconsella fer un forat al gerro per evitar embassaments d’aigua si es posen
flors artificials, no posar plats a sota els testos i buidar sovint els recipients on pugui
quedar aigua acumulada.

L’horari del cementiri és de 8 del matí a 7 de la tarda, aproximadament, de dilluns a
diumenge.
Aquesta
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En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, del 17 al 25 de
novembre d’enguany, durant els mesos de novembre i desembre el Servei de Medi
Ambient iniciarà la campanya de reforç i foment d’actituds cíviques durant el reciclatge
que es realitza en la recollida Porta a Porta i a la deixalleria , per tal de poder afegir la C
de civisme a les 3 R que s’apliquen al municipi.
Aquesta campanya s’estructurarà en 3 grans eixos: reforç i educació ambiental a la
deixalleria, acabar amb les incidències reincidents en el porta a porta i incrementar el
control a l’empresa CESPA, concessionària del porta a porta, que finançarà un 90%
d’aquesta campanya.

Agent cívica a la Deixalleria
Durant el mes de novembre entrarà a reforçar el servei una agent cívica que donarà
suport al servei de recepció i segregació dels residus de la deixalleria i, alhora,
informarà als usuaris i comerciants de les normes d’utilització de la deixalleria, de la
necessitat de disposar d’una targeta d’accés a la deixalleria a partir de l’1 de gener de
2013 i, finalment, dels nous límits màxims diaris d’acceptació de residus que
s’aplicaran el 2013, com per exemple la reducció del límit d’acceptació de runes i
voluminosos dels 2m3 actuals a 1 m3.

En paral•lel, es col•laborarà amb l’Agrupament Escoltes de Sant Sadurní per organitzar
visites guiades a la deixalleria als nens i nenes de l’esplai. Aquesta campanya ha de
culminar en l’elaboració d’un vídeo informatiu enregistrat pel propi Agrupament i que
es projectarà durant el cap de setmana de la Festa Major al punt informatiu de la
deixalleria que s’està habilitant a l’antic magatzem de residus especials.
Redreçar les reincidències en el porta a porta
Per donar continuïtat a la campanya transversal iniciada a principis d’any entre les
regidories de Medi Ambient, Governació i Via Pública, també reforçarà el servei una
segona agent cívica per endegar un roda de reunions a les comunitats de veïns que
més incidències generen en la recollida porta a porta, fent tasques d’educació
ambiental.

Més control de la qualitat del servei
I amb l’objectiu d’incrementar els mecanismes de control de la prestació del servei de
recollida i reduir les incidències atribuïbles a l’empresa, es realitzarà una auditoria
externa per tal d’avaluar punts forts i punts febles del servei prestat per CESPA en
l’actualitat i proposar, si s’escau, actuacions de millora. També s’ implantarà un
programa web anomenat IMMS per a la tramitació i seguiment de les incidències
detectades.
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Aquest dimecres es va celebrar una ràpida sessió ordinària del ple municipal que va
tenir com a aspecte més destacat l’aprovació del reglament de gestió de la deixalleria
municipal.
El regidor de Medi Ambient, Albert Prat, va destacar la necessitat de fixar i regular els
usos d’aquest servei per part dels usuaris, així com establir alguns aspectes pel que fa
als horaris i les freqüències d’utilització. També va plantejar la possibilitat d’obrir un
procés de participació ciutadana per tal d’establir la ubicació i punts del portamòbil.

Tots els grups van mostrar el seu suport a la proposta. Carles Jiménez, portantveu del
Partit Popular, va consultar sobre el paper que haurien d’assumir els encarregats del
servei davant possibles males pràctiques per part dels usuaris.

Sense abandonar el sector dels residus i les deixalles, el ple també va aprovar per
unanimitat l’adhesió al marc de col•laboració amb l’Agència Catalana de Residus i els
gestors d’aparells elèctrics i electrònics. Susanna Mèrida, portantveu del PSC, va

assenyalar que aquest conveni permet ampliar el servei que ofereix la deixalleria a la
ciutadania i que a més permetrà a l’Ajuntament rebre una compensació econòmica.

L’ADF de Sant Sadurní d’Anoia comparteix amb l’ADF Subirats l’accèssit al Premi
Rossend Montané a la millor obra de prevenció d’incendis forestals 2012 de la
Diputació
de
Barcelona
04-12-2012

Enguany 18 candidatures optaven als premis que es van entregar el passat dissabte dia
25 a Tordera en el decurs d’una festa ambientada en un castell medieval. El Premi
Rossend Montané a la millor obra o projecte de prevenció, dotat amb 4.800 euros, va
ser per l’ADF Teià que actua sobre la totalitat del territori forestal d’aquest municipi.

L’accèssit de 1.800 euros es va atorgar a l’ADF de Sant Sadurní d’Anoia que va
manifestar la voluntat de compartir el premi amb l’ADF de Subirats ja que el treball
l’havien fet conjuntament entre els voluntaris de les ADF de Sant Sadurní i Subirats. Es
tracta d’una franja de protecció d’incendis al voltant del castell de Subirats i la
residència
de
la
Fontsanta.

L’acte de lliurament va estar presidit pel president de la Diputació de Barcelona,
Salvador Esteve, acompanyat per l’alcalde de Tordera, Joan Carles García Cañizares, pel
vicepresident tercer i diputat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Josep Llobet, i pel
diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient, Joan Puigdollers. En el seu discurs de
cloenda, Salvador Esteve es va referir als incendis forestals d’aquest estiu 2012 i va
recordar que es van produir 181 incendis a les comarques de Barcelona. Per això, va
dir, «és just que donem suport a les ADF i que, en aquesta cita anual, reconeguem de
manera especial aquest compromís per salvaguardar els boscos del país».
Els Premis de Prevenció d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona, que es
lliuren des de 1997, pretenen reconèixer públicament la feina que realitzen durant tot
l’any les agrupacions de defensa forestal (ADF) amb el suport dels ajuntaments de la
província.

S’avança l’horari de recollida porta a porta el dia 31 de desembre
27-12-2012
A partir de les 3 de la tarda. La resta de dies es mantindrà l’horari habitual

Amb motiu de les festes de Nadal, la recollida de la brossa porta a porta es realitzarà el
dia 31 de desembre a partir de les 3 de la tarda, tal i com ja es va fer el dia 24.
És per aquest motiu que des de l’Ajuntament es demana la col·laboració de tots els
veïns i veïnes i dipositin la brossa a la porta del domicili abans de l’hora indicada.
La resta de dies la recollida de la brossa es farà en el seu horari habitual.
La deixalleria estarà tancada els dies festius 1 i 6 de gener i el dia 31 de desembre a la
tarda.
Recollida de paper el dia de Reis i d’arbres de Nadal tot el gener
01-01-2013
L’Ajuntament de Sant Sadurní ha habilitat uns punts de recollida de paper pel dia 6 de
gener, diada de Reis, en què s’acostuma a generar molt més paper de l’habitual. Els
punts de recollida són l’Era d’en Guineu, l’aparcament de l’Esclat, la plaça de la
Sardana i el pati de Serveis Comunitaris; no obstant això, des de l’Ajuntament
s’insisteix en el fet que aquests punts de recollida de paper només funcionaran el dia
de Reis.

Pel que fa als arbres de Nadal, les persones que ho vulguin els podran dipositar al punt
de recollida de la plaça de l’Era d’en Guineu durant tot el mes de gener.
A partir de l’1 de gener cal la targeta de serveis municipals per entrar a la deixalleria
01-01-2013

Tal i com ja s’ha explicat en els darrers mesos, a partir del dia 1 de gener de 2013 ja és
imprescindible disposar de la Targeta de Serveis Municipals per accedir a les
instal•lacions de la Deixalleria i poder dipositar-hi els residus. Així mateix, aquesta
targeta permetrà gaudir de bonificacions fiscals del 15% per als domicilis que facin ús
de la deixalleria un mínim de 18 vegades l’any.
La tarja es lliura a l’OAC, a la planta baixa de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 8
del matí a 3 del migdia i els dijous de 4 a 7 de la tarda, presentant el DNI i l’últim rebut
d’escombraries de l’immoble d’on es porten les escombraries a la deixalleria.

Horaris de la deixalleria
Els horaris de la deixalleria són els següents: De dilluns a dissabte, els matins de 9:30 a
13:00 hores; a les tardes d’hivern de 16:00 a 18:00 hores i les tardes d’estiu de 17:00 a
19:00 hores. I els dijous tarda (dia de mercat) de 14:00 a 18:00 hores.

