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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
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Un dels principals objectius és incidir en la correcta separació dels residus
L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia s’ha adherit a la nova campanya de foment de la
recollida selectiva impulsada per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per tal de
continuar incrementant la recollida selectiva de residus, i fomentar la reducció dels
impropis, els residus que es llencen en contenidors equivocats, que, en el cas dels
envasos del contenidor groc, arriba al 28%.
A Catalunya es recullen de manera selectiva el 41% de les deixalles, molt per sobre de
la mitjana estatal, que és d’un 33%, i en línia amb els països que tenen nivells alts de
recuperació de residus. A més, és l’única Comunitat de l’Estat que té aprovada per llei
fer extensiva la recollida selectiva de la fracció orgànica (restes de menjar i petits
vegetals) a tots els municipis. Ara, la prioritat de l’ARC és que continuem fent la
recollida selectiva, però de la major qualitat possible. Per fer-ho, posarà les eines
necessàries per fer conèixer a tothom on cal llençar cada tipus de residu. En cap cas es
vol penalitzar ningú sinó incitar a un procés de reflexió a l’hora de separar a casa, que
contribueixi a una millor qualitat del material.
De la mà del sistema de recollida de la brossa porta a porta, Sant Sadurní s’ha situat
com un dels municipis de Catalunya que registra un percentatge més alt de recollida
selectiva, amb un 84%, amb una mitjana d’1.39 quilos per habitant al dia.
La campanya, que s’ha difós àmpliament aquests darrers dies a través dels mitjans de
comunicació, incideix, sobretot, en millorar la selecció dels envasos que van al
contenidor groc, que és on es hi ha un percentatge més alt d’impropis. A través de les
campanyes del 012, es fomentarà també la separació de la fracció orgànica (restes de
menjar i petits vegetals), i l’ús de les deixalleries o punts verds, com a instal·lacions
properes on hi podem dur aquells residus que no generem de forma habitual, i que
actualment ja canalitzen el 20% dels residus que es recullen selectivament.
Aplicació mòbil

Paral·lelament, es posarà a disposició dels ciutadans una aplicació per a dispositius
mòbils (Envàs, on vas?) que permet identificar fàcilment on va cada residu, informa
sobre quin tractament rep i dóna consells de prevenció, que també es poden trobar al
web www.envasonvas.cat, on es poden resoldre també els dubtes.
Campanya “Envas, on vas?” als mitjans de comunicació

A partir de l’1 de gener cal la targeta de serveis municipals per entrar a la deixalleria
08-01-2013

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.
Activitats lúdiques d’educació ambiental a les escoles de Sant Sadurní
16-01-2013
Les escoles de Sant Sadurní ja tenen programades per aquest 2013 les activitats
d’educació ambiental que rebran per part de la Mancomunitat Penedès Garraf, que
treballa en estreta col•laboració amb l’Ajuntament de la vila.
Des de P3 fins a 6è, els alumnes de les escoles sadurninenques participaran en tota
una sèrie d’activitats amb títols com ‘En Vermi, el cuc compostaire’, ‘Empesca’t la
deixalla’, ‘Dóna joc a les deixalles’, ‘Fem compost’ o ‘Entra al cicle... un cicle viu’, entre
d’altres. Es tracta de conscienciar els infants des de ben menuts de la necessitat de
tractar adequadament la gran quantitat de residus que generem, en volum, pes i
toxicitat.
El servei de l’educació ambiental
La gestió sostenible dels residus es basa fonamentalment en la participació ciutadana,
ja que aquesta requereix la correcta separació dels diferents residus i la utilització de la
deixalleria. Per això la conscienciació ciutadana i l´educació ambiental són bàsics
perquè aquesta separació dels residus es faci correctament. A banda de separar
correctament les deixalles, s’ensenya els nens i nenes a transformar restes de menjar
en adob per a les plantes, a convertir l´oli usat en sabó, a donar vida a un envàs de
iogurt, tota uns seguit de gestos que per mitjà del joc els introdueixen en una actitud
activa davant d’aquesta problemàtica.
L’Ajuntament de Sant Sadurní col•labora estretament amb lla Mancomunitat Penedès
Garraf, que ha apostat des del seu inici per una gestió que prioritzés la minimització
dels residus i que fomentés el reciclatge, per tal de disminuir progressivament els
residus que s’han de portar a l´abocador. Per poder transmetre aquestes fites a la
població, la Mancomunitat va crear l´any 1994 el Servei d´Educació Ambiental, dirigit a

Ajuntaments, centres d’ensenyament o entitats, amb activitats tant per adults com per
a infants.

Les persones que disposen del carnet del bus urbà l’hauran de renovar anualment
18-01-2013

L’Ajuntament de Sant Sadurní ha actualitzat el protocol d’expedició del carnet que
permet pujar gratuïtament al bus urbà. Aquest carnet el poden demanar els majors de
65 anys i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% o també a
partir del 33% sempre que vegin afectada la seva mobilitat.
El carnet s’expedirà des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana presentant una fotografia
recent, el DNI i el certificat on consti el grau de disminució, si és el cas. La taxa
administrativa de renovació del carnet serà de 5 euros i està regulada a la
corresponent ordenança fiscal.
Les persones que ja disposen del carnet hauran de passar per l’OAC per renovar-lo i
hauran de lliurar l’antic carnet en el moment de l’expedició del nou.
Aquest carnet s’haurà de renovar cada any per verificar les dades dels usuaris, com ara
el fet que és requisit indispensable estar empadronat a Sant Sadurní.
El regidor de Medi Ambient, Albert Prat, explicava que calia regular la situació, atès
que més de la meitat dels usos del bus urbà són gratuïts: ‘Des de l’any 2008 s’anaven
donant targetes gratuïtes sense gaire control, de manera que calia establir mesures
per adequar-les a la realitat d’usuaris reals. En l’actualitat hi ha uns 3500 usos gratuïts
mensuals, que corresponen al 55% del total d’usos. El bus dóna servei a tres grans
grups: l’accés a RENFE, l’accés a l’Escola de Viticultura d’Espiells i la mobilitat per la
vila, on un elevat percentatge és bitllet gratuït i calia regular-ho’.
El carnet antic tindrà vigència fins el dia 31 de març de 2013.
Per més informació o per sol•licitar el carnet us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (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, al telèfon 93 891 03 25 o al mail
oac@santsadurni.cat

Endesa connecta a la xarxa elèctrica la planta fotovoltaica de l’IES Sant Sadurní
15-02-2013
Endesa ha connectat a la xarxa elèctrica vuit plantes fotovoltaiques que s’han instal•lat
a centres educatius de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf, entre ells l’IES Sant
Sadurní. Els panells solars es troben col•locats sobre les teulades d’escoles i instituts i
tenen una potència de 20 kW.

Es tracta d’aprofitar les superfícies dels terrats d’aquests centres per fomentar la
sostenibilitat i les energies renovables, alhora que s’aprofita econòmicament una part
dels immobles i s’aboca l’energia sobrant a la xarxa, amb la qual cosa pot ser utilitzada
també per altres instal•lacions.
En concret, la companyia elèctrica ha connectat els panells solars a la xarxa de baixa
tensió a l’Institut de Sant Sadurní, al CEIP Avinyonet del Penedès, del municipi que
porta el mateix nom; al CEIP Les Fonts, de Gelida; al CEIP La Girada, de Vilafranca del
Penedès, al CEIP Llebeig, de Vilobí del Penedès i a tres centres educatius del més de la
comarca del Garraf.
L’energia solar fotovoltaica
L’efecte fotoelèctric, és a dir, el fonament de l’energia solar fotovoltaica, consisteix en
la conversió de la llum en electricitat. Aquest procés s’aconsegueix amb alguns
materials que tenen la propietat d’absorbir fotons i emetre electrons. Quan els
electrons lliures són capturats el resultat que es genera es corrent elèctrica, que pot
ser utilitzada com a electricitat.
La connexió de plantes fotovoltaiques a la xarxa de distribució també s’ha realitzat
recentment a diversos centres educatius d’arreu de Catalunya.

Fotos terrat de l’IES Sant Sadurní

Ajuntaments catalans interessats en el ‘porta a porta’ visiten Sant Sadurní
03-03-2013

Dijous passat l’Alcalde de la vila, Josep Maria Ribas, acompanyat pel regidor de Medi
Ambient, Albert Part i del tècnic del servei, Jordi Gual, van rebre els alcaldes, regidors i
tècnics dels ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria de Palau Tordera, així com
tècnics del Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental, per tal d’explicar-los
el sistema de recollida porta a porta que es du a terme a Sant Sadurní.
Aquests municipis del Vallès, de característiques semblants a Sant Sadurní, busquen les
millors solucions per tractar els seus residus i això els ha portat a voler conèixer de
prop els avantatges i inconvenients del porta a porta i compartir experiències amb el
consistori sadurninenc. Després de la reunió, també van fer una visita a la deixalleria
municipal.

Atenció amb
11-03-2013

el

consum

d’aigua

de

les

fonts

naturals

del

municipi

La darreres analítiques microbiològiques que semestralment realitza l’Ajuntament de
Sant Sadurní han tornat a evidenciar la perillositat de consumir aigua de les fonts de
Cal Mota, Can Codorniu, Fideué i Monistrol d’Anoia.
Els resultats tornen a indicar un elevat nivell de bacteris patògens que podrien
comportar risc de malalties infeccioses. Però l’analítica també ha detectat en relació a
l’anterior control un augment molt important dels nivells de nitrats.
Per tots aquests motius, des del Servei de Salut municipal es recomana als vilatans i
vilatanes que s’abstinguin de consumir-ne. En especial, el principal grup de risc per la
presència tan elevada de nitrats són les dones embarassades, lactants i adults amb
acidesa gàstrica.
Les dades dels darrers anys demostren que poques vegades aquestes fonts són aptes
pel consum i un progressiu empitjorament de la qualitat de l’aigua. És per això que s’ha
instal.lat a totes aquestes fonts un cartell en el que es pot llegir el missatge Aigua
sense garantia sanitària.

Font de Cal Fideué

El 22 de març acaba el termini per presentar sol•licituds per ser vigilants forestals
17-03-2013
La Diputació de Barcelona convoca processos selectius per tal de cobrir, mitjançant
nomenament interí, i per al programa temporal que suposa fer front anualment al Pla
d’Informació i Vigilància (PVI) contra incendis forestals, llocs de treball d’informador i
operador de comunicacions. El termini per presentar les
sol•licituds acaba el proper divendres 22 de març.
Malgrat ser places convocades per Diputació de
Barcelona, les persones interessades poden presentar les
sol•licituds a qualsevol ajuntament de la demarcació de
Barcelona, entre ells el de Sant Sadurní, segons regula la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
És aconsellable que els interessats incorporin el full de vida laboral a la documentació
que acompanyi la instància, així com que facin constar si pertanyen a una Agrupació de
Defensa Forestal (ADF mitjançant un escrit emès per l’ADF o la federació d’ADF
respectiva.
Per més informació podeu consultar
http://www.diba.cat/web/seleccio/interinatges
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Cinc municipis de la comarca presenten el projecte ’El camí del riu’
26-03-2013

Divendres 22 de març, coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, es va presentar al
Palau dels Marquesos de Lió de Sant Pere de Riudebitlles el projecte ’El camí del riu’,
que vertebrarà de manera supramunicipal els rius Mediona-Bitlles, el Lavernó i
l’Anoia al llarg dels municipis de Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles,
Torrelavit, Sant Sadurní d’Anoia i Subirats. És un projecte ambiciós per posar en valor
el patrimoni natural fluvial d’aquests municipis, de recuperar-lo com un espai de gaudi
i de propulsar-lo com un actiu turístic.

El projecte es va començar a gestar l’any 2008 a iniciativa de l’ex-regidor de Sant
Sadurní Isidor Rando, que va morir l’any passat . A partir d’aleshores s’ha anat
avançant de mica en mica amb la signatura del compromís per protegir, conservar i
millorar els espais fluvials d’aquests rius, primer, i amb el projecte "’El Camí del Riu’,
després. Aquest projecte s’articula a través del web elcamidelriu.cat, realitzat per
l’empresa d’enginyeria Lavola, i desenvolupa un recorregut georeferenciat de 43
quilòmetres al llarg dels rius, que posa en valor els espais naturals, culturals i
patrimonials dels cinc municipis.

A la presentació hi van participar els màxims responsables polítics dels cinc municipis,
a més de Santi Soler, alcalde del Pla del Penedès i president del Consorci Turístic de
l’Alt Penedès, que va expressar el suport de l’ens i les bones sinergies que genera
aquest projecte mancomunat amb els que ja s’estan duent a terme sota el paraigua de
la marca Enoturisme Penedès. Per part dels alcaldes, Ramon Riera, de Torrelavit i
Diputat provincial responsable de Turisme, va explicar la rellevància del projecte i el va
xifrar en un milió d’euros des d’ara fins a la seva totalitat.
L’Alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas, i el regidor de medi ambient, Albert Prat,
acompanyats d’altres regidors del municipi, també van assistir a l’acte, que es va fer a
Sant Pere de Riudebitlles, població que acull fins el dia 31 de març l’exposició ’Larriera’
dividida en tres espais del Barri Vell de Sant Pere de Riudebitlles: ’Els primers
pobladors a la Vall del Riudebitlles’, ’Fotografies històriques ’ i ’Fotografies de natura’.
A partir de l’1 de maig no es podran dipositar residus a l’àrea d’emergència quan la
deixalleria estigui oberta
30-04-2013
La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament vol informar a tots els veïns i veïnes
que a partir del proper dimecres 1 de maig serà necessari accedir a la deixalleria
municipal per llençar els residus que fins ara molts usuaris dipositaven a l’àrea
d’emergència. Després d’unes obres de millora i condicionament l’àrea d’emergència
només serà accessible per als veïns i veïnes en aquelles franges horàries en que la
deixalleria estigui tancada, així com els diumenges i festius.
Amb aquesta mesura es pretén reforçar el control d’aquest espai i evitar, en la mesura
del possible, mals usos, abocaments incontrolats, així com la manipulació dels residus
per part d’usuaris i persones alienes a la deixalleria.
Cal recordar que des de principis d’any està operativa la nova targeta de la deixalleria,
que regula l’accés al servei i permet gaudir de bonificacions fiscals del 15% a aquells
domicilis que facin ús de la deixalleria un mínim de 18 vegades a l’any.

Aquesta targeta es pot sol·licitar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (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, i només cal presentar el DNI i l’últim rebut d’escombraries de
l’immoble.
El servei de la deixalleria municipal està obert de dilluns a dissabte en els horaris
següents:
Matí: 9,30 a 13 hores
Tardes hivern: 16 a 18 h (dijous 14 a 18 hores)
Tardes estiu: 17 a 19 hores (dijous 14 a 18 hores)
Telèfon: 93 818 31 89
Campanya de sensibilització per reduir els actes incívics en la recollida porta a porta
03-05-2013
La regidories de Medi Ambient, Via Pública i Governació, amb el suport de la Policia
Local de Sant Sadurní, han endegat aquesta setmana una campanya de control i
sensibilització per tal de reduir els actes incívics d’aquells veïns i veïnes que no
participen correctament del sistema de recollida de residus domèstics porta a porta.
En el que portem de 2013 s’han registrat prop de 3.000 incidències entre bosses de
residus domèstics dipositades a papereres, contenidors o zones no permeses, bosses
dipositades fora de l’horari establert o que contenien una incorrecta separació de la
fracció de residu.
Malgrat la consolidada implantació del model porta a porta a la vila i que situa Sant
Sadurní com un dels municipis de Catalunya amb un percentatge més elevat de
recollida selectiva dels seus residus, les actituds incíviques d’alguns veïns generen no
només molèsties, brutícia o un empitjorament de l’estat de la via pública. Obliga
també a l’Ajuntament a destinar més recursos humans i econòmics per tal de
contrarestar els efectes d’aquestes accions incíviques, i que augmenten el cost de la
recollida en aproximadament uns 30.000 euros cada l’any.
Des de l’Ajuntament es fa un crida a la responsabilitat i a fomentar una actitud cívica i
sensible vers el reciclatge i la sostenibilitat i demana la col·laboració de tots els veïns i
veïnes del municipi en la correcta selecció dels residus i el seguiment del model de
recollida porta a porta.

Jornada tècnica
20-05-2013
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El passat dijous 16 de maig va tenir lloc a Sant Sadurní d’Anoia la celebració de la
setzena sessió tècnica d’intercanvi d’experiències sobre temes pràctics i concrets de
les deixalleries. La sessió, organitzada per l’ASDE (Assessorament i Suport a les
Deixalleries) de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, es va centrar en el tema de la reutilització de
materials a les deixalleries.

La sessió la va obrir el regidor de medi ambient de Sant Sadurní d’Anoia, Albert Prat. A
continuació, des de l’ASDE, es va fer una breu introducció de la situació de la
reutilització a les deixalleries. Tot seguit els assistents, més de 60 persones de diferents
ens locals i empreses gestores de deixalleries, van poder escoltar les ponències dels
representants de l’Agència de Residus de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, els Ajuntaments de Montcada i Reixac, El Prat de Llobregat, Sant Cugat del
Vallès i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que van explicar les seves experiències
en el camp de la reutilització.

A la part final de la sessió es va fer una visita guiada a la deixalleria de Sant Sadurní
d’Anoia on l’Alcaldessa, Susanna Mérida, va concloure la sessió amb un brindis amb
cava i un pica-pica gentilesa de l’empresa gestora de la deixalleria.

S’inicia la desbrossada dels voltants d’Espiells per prevenir incendis forestals
28-05-2013

Aquests dies s’han posat en marxa les tasques de desbrossada de les franges de
seguretat al voltant del nucli d’Espiells i de l’Escola de Viticultura, per tal de prevenir
incendis forestals.
Com que aquests treballs els du a terme maquinària pesant, des del servei de medi
ambient es demana precaució als veïns i a totes les persones que circulin per la zona.
L’actuació està finançada de forma conjunta per Diputació de Barcelona, l’INCAVI,
l’Associació de Defensa Forestal ADF i la regidoria de medi ambient de l’Ajuntament de
Sant Sadurní.

Màxima puntualitat en la recollida Porta a porta durant les festes de Barris
30-05-2013
Enguany durant els dies de les festes de Barris, del 30 de maig al 6 de juny, NO es
modificarà l’horari de recollida porta a porta, tal i com s’havia fet en anys anteriors. No
obstant això, la recollida es farà amb la màxima puntualitat, per la qual cosa es
demana a la població que els dies de Barris es compleixi rigorosament els horaris,
deixant les bosses i cubells de residus domèstics a la porta del carrer del seu domicili
entre les 8 i les 10 del vespre.
L’únic canvi que hi haurà serà a la plaça de l’església, on s’hi col·locarà uns contenidors
provisionals destinats als veïns que viuen al carrer on hi ha les catifes de flors.
Des de l’Ajuntament es demana als veïns de Sant Sadurní que, en la mesura del
possible, col.laborin també en la retirada dels cubells de la via pública tan bon punt
finalitzi el servei de recollida.

Simulacre d’incendi
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Diumenge passat la Federació ADF Penedès Garraf va dur a terme a Sant Sadurní un
simulacre d’incendi dins el marc de la Setmana del Voluntariat Ambiental, de l’1 al 9
de juny, i del Dia Mundial del Medi Ambient, que es celebra el dia 5 de juny.

Al simulacre hi van participar les Associacions de Defensa Forestal de Sant Sadurní,
Subirats i la regidoria de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia,
amb la voluntat de formar als nous voluntaris d’aquestes ADF. Per fer l’activitat es va
poder comptar amb dos vehicles pesants o camions i 2 de lleugers (pick-ups) i un total
de 9 voluntaris, a banda de la tècnica de la Federació d’ADF i el tècnic de l’Ajuntament
de Sant Sadurní.

Visita a Cadaqués per veure la prova pilot del sistema de devolució i retorn d’envasos
25-06-2013

L’Ajuntament de Sant Sadurní va visitar la setmana passada el municipi de Cadaqués
per presenciar la prova pilot del Sistema de devolució i retorn d’envasos que ha decidit
posar en marxa aquest municipi gironí.
En aquesta sortida de treball hi van prendre part Francesc Sáez i Dolors Montserrat,
com a regidors de l’Ajuntament de Sant Sadurní, els tècnics de medi ambient i de la
policia local, així com representants de l’empresa CESPA, que s’encarrega del porta a
porta al nostre municipi i de Som Sant Sadurní.

Sota el lema de ‘Cadaqués retorna’, aquest municipi de 25km2 i quasi 3000 habitants
serà la primera població catalana que farà una prova pilot de retorn d’envasos de
begudes.

Educadors ambientals fan campanya per reduir els actes incívics a l’hora de baixar les
escombraries
25-06-2013
El Servei de Medi Ambient de l’’Ajuntament de Sant Sadurní ha posat en marxa aquest
mes de juny una nova campanya d’educació ambiental en la recollida porta a porta.
Una educadora ambiental fa campanya als matins a les comunitats que més
incidències presenten en el porta a porta, tal i com ja es va fer durant els mesos de
novembre i desembre de 2012, quan es va posar en marxa la figura de l’agent cívic per
informar i conscienciar les persones, facilitar-los la recollida de residus i conscienciar
aquells que duen a terme actes incívics.

La novetat aquest mes de juny és que la tasca de l’agent cívica s’ha reforçat amb la
d’un educador ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf que s’encarrega de
reforçar aquesta informació en el moment de baixar les escombraries, de 8 a 10 del
vespre. L’educador s’encarrega d’explicar aquelles accions que no s’estan fent
correctament a les comunitats de veïns que tenen un elevat nombre d’incidències en
el porta a porta.
Crida al civisme
En el que portem de 2013 s’han registrat unes 3.000 incidències entre bosses de
residus domèstics dipositades a papereres, contenidors o zones no permeses, bosses
dipositades fora de l’horari establert o que contenien una incorrecta separació de la
fracció de residu.
Malgrat la consolidada implantació del model porta a porta a la vila i que situa Sant
Sadurní com un dels municipis de Catalunya amb un percentatge més elevat de
recollida selectiva dels seus residus, les actituds incíviques d’alguns veïns generen
molèsties, brutícia i un empitjorament de l’estat de la via pública. Això obliga
l’Ajuntament a destinar més recursos humans i econòmics per tal de contrarestar els
efectes d’aquestes accions incíviques, i que augmenten el cost de la recollida en
aproximadament uns 30.000 euros cada l’any.

Des de l’Ajuntament es fa un crida a la responsabilitat i a fomentar una actitud cívica i
sensible vers el reciclatge i la sostenibilitat i demana la col·laboració de tots els veïns i
veïnes del municipi en la correcta selecció dels residus i el seguiment del model de
recollida porta a porta.
L’Ajuntament també farà un seguiment dels actes incívics als contenidors
16-07-2013
L’Ajuntament de Sant Sadurní ampliarà a partir d’aquesta segona quinzena de juliol la
campanya de control i sensibilització dels actes incívics que es produeixen al voltant de
la recollida de la brossa i l’abandonament de residus domèstics a la via pública.
Després de la primera fase de seguiment que van dur a terme les regidories de Medi
Ambient, Via Pública i Governació, amb el suport de la Policia Local, durant el segon
trimestre del 2013 per detectar aquells usuaris que deixen residus domèstics a
l’interior de les papereres, ara aquesta campanya se centrarà també en els
contenidors de vidre i d’altres punts en superfície de recollida de residus i deixalles,
com els contenidors de roba. Alguns usuaris utilitzen també aquests espais per a
abandonar la brossa o deixar qualsevol tipus de residu, una acció que l’ordenança
municipal sanciona amb una multa de 120 euros.
Des de l’Ajuntament es torna a incidir en la responsabilitat i a fomentar una actitud
cívica i sensible vers el reciclatge i la sostenibilitat i demana la col·laboració de tots els
veïns i veïnes del municipi en la correcta selecció dels residus i el seguiment del model
de recollida porta a porta.
Totes aquestes incidències de bosses de residus domèstics dipositades a papereres,
contenidors o zones no permeses, així com aquelles dipositades fora de l’horari
establert o que contenien una incorrecta separació de la fracció de residu, obliguen a
l’Ajuntament a incrementar els recursos destinats a la neteja de la via pública,
augmentant el cost de la recollida en més de 30.000 euros anuals.

Pla
d’informació
25-07-2013
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Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) conjuntament amb la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments com el de Sant Sadurní d’Anoia desenvolupen des de fa
uns quants anys el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) de les
comarques de Barcelona. I és que els incendis cada any afecten el territori de
Catalunya. Aquests incendis poden ser naturals o d’origen humà, per això és important
tenir una bona xarxa de mesures preventives i correctores per evitar-los.

Des del mes de juny i fins al 31 d’agost es mantindrà actiu aquest pla, que en el cas de
Sant Sadurní compta amb la col·laboració de l’ADF del municipi, que disposa d’un
vehicle Nissan Terrano en conveni amb Diputació de Barcelona, que fa la ruta de
vigilància de la Unitat 2, al llarg de tota la Serralada de l’Ordal, amb punts de bona
visibilitat del terme municipal de Sant Sadurní.
La prevenció i la col·laboració ciutadana, dos elements clau

En molts casos, la col·laboració ciutadana és decisiva per combatre el foc i protegir el
nostre patrimoni natural. Per això és necessari promoure actituds i hàbits
responsables, així com informar i sensibilitzar del risc d’incendis forestals i de la
necessitat de prevenir-los.
La prevenció és fonamental, ja els boscos tenen cada vegada més combustible
potencial i un cop declarat l’incendi en molts casos és gairebé impossible d’aturar. Per
això cal mantenir nets els boscos de deixalles, no abandonar-hi mai ampolles ni
objectes de vidre, apagar bé llumins i cigarrets i no llençar-los mai per les finestretes
del cotxe, no circular amb vehicles fora dels camins autoritzats, ni estacionar-los sobre
herbes seques, no encendre fogueres ni cuinar al bosc, informar-se de les èpoques del
màxim risc d’incendi i si cal fer alguna mena de foc, dins els períodes autoritzats,
informar-se bé i comunicar-ho a l’administració que correspongui.
En cas d’observar un incendi forestal o una columna de fum, és important avisar al
telèfon 112 d’emergències el més aviat possible.
A part de les tasques d’informació i vigilància, els 26 grups que integren la Federació
d’ADF Penedès-Garraf, actuaran en cas d’incendi per ajudar a la seva extinció. Per ferho, la federació compta amb un total de 569 voluntaris acreditats per actuar a primera
línia de foc i una flota de 116 vehicles capacitats per al transport de fins a 176.770
litres d’aigua. Es tracta de 35 camions, 36 4x4 equipats amb kits de bomba a pressió,
18 vehicles lleugers per al transport de voluntaris, 13 remolcs i 14 tractors amb
cisterna. A part dels mitjans humans i materials que les ADF posen a disposició per
aquests tres mesos d’estiu, durant l’any s’han dut a terme diverses actuacions de
prevenció d’incendis com l’arranjament de pistes forestals, la construcció de punts
d’aigua i la neteja de camins.
L’estiu passat al conjunt de l’Alt, Baix Penedès i Garraf hi va haver 25 incendis
forestals. El més greu de tots va ser el del Parc Natural del Foix, que va significar una
autèntica catàstrofe natural, deixant més de 600 hectàrees cremades en una zona d’un
gran valor ecològic.

Màxima puntualitat en la recollida Porta a porta durant les Fires i Festes
06-09-2013
Enguany durant els dies de les Fires i Festes 2013 NO es modificarà l’horari de recollida
porta a porta, tal i com s’havia fet en anys anteriors. No obstant això, la recollida es
farà amb la màxima puntualitat, per la qual cosa es demana a la població
que compleixi rigorosament els horaris, deixant les bosses i cubells de residus
domèstics a la porta del carrer del seu domicili entre les 8 i les 10 del vespre.

Des de l’Ajuntament es demana als veïns de Sant Sadurní que, en la mesura del
possible, col.laborin també en la retirada dels cubells de la via pública tan bon punt
finalitzi el servei de recollida i que sobretot no es baixin abans que passi el correfoc en
aquells domicilis del seu recorregut.
Dissabte 21 de setembre es farà un Circuit Vial dins la 14ena edició de ’A la vila en
bicicleta’
17-09-2013
La regidoria de medi ambient de l’Ajuntament i Som Sant Sadurní han organitzat pel
proper dissabte 21 de setembre un circuit vial que enguany canvia d’emplaçament i es
farà a l’aparcament de la plaça del Pont Romà.
Aquesta activitat s’emmarca dins la catorzena edició de la campanya ‘A la vila en
bicicleta’, vinculada a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2013 que se
celebra del 22 al 29 de setembre amb l’eslògan ‘Aire Net – Fes el pas’, amb l’objectiu
de potenciar estils de vida saludables.
Entre les 10 del matí i les 2 del migdia qui ho vulgui podrà dur a terme el circuit vial
utilitzant qualsevol mitjà de transport amb rodes i sense motor i també en cadira de
rodes per aquells que vulguin conèixer la problemàtica de les persones amb mobilitat
reduïda. Els participats també podran provar els vehicles elèctrics, que estaran situats
a l’Avinguda Catalunya, just al costat de l’aparcament.
Els veïns que necessitin entrar i sortir de casa seva amb vehicle ho hauran de sol•licitar
a qualsevol de les persones organitzadores o col•laboradors de l’activitat que es
trobaran en el circuit, els quals els facilitaran l’accés.
El circuit vial s’ha ubicat enguany a la plaça del Pont Romà per donar més visibilitat a
l’activitat i facilitar la sortida de les rutes dins el casc urbà. I és que com ja es va fer en
la darrera edició, des del mateix aparcament sortiran 4 grups que faran les Rutes per
Sant Sadurní a peu, fent trekking, corrent o en bicicleta. Cada ruta estarà dirigida per
una entitat de la vila que conduirà el grup de participants. Col•laboren en aquesta
activitat les entitats BTT País del Cava, Sansa sua...tot, Trekking Sant Sadurní i el
Departament de Benestar i Salut de l’Ajuntament.

Els participants es podran inscriure fins el dia 20 de setembre a l’oficina de SOM Sant
Sadurní o als establiments Esports Solà, Tallers Domingo i Tot Sport, o bé a on-line a
www.somsantsadurni.com. Es farà un sorteig de premis entre els participants, 2
bicicletes i material esportiu. Els guanyadors hauran d’estar presents en el moment del
sorteig per tal de recollir el premi.
A la vila en bicicleta compta amb la col•laboració addicional del Patronat de Turisme i
la Policia Local de Sant Sadurní, Protecció Civil, l’Institut Escola Jacint Verdaguer, Qui
té a qui, Xarcuteria Fruiteria Rovira, Fruites i Verdures Noya, Adema, Ràdio Sant
Sadurní, Ona Subirats i El 3 de Vuit.

Fer servir la targeta client el 16 al 30 de setembre
L’actuació de Som Sant Sadurní d’aquest any reincorpora el sorteig de bicicletes com a
campanya de fidelització vinculada directament a les compres fetes amb la targeta
client del comerç local i manté la proposta de rutes i circuit vial coincidint amb l’inici de
la Setmana de la Mobilitat, impulsades durant l’edició anterior. ‘A la Vila en Bicicleta’
premia els sadurninencs i sadurninenques que redueixin els seus desplaçaments
comprant en l’àmbit del comerç local alhora que promou una mobilitat més sostenible
amb unes activitats que conviden a l’activitat física i a conèixer l’entorn paisatgístic i
urbà del municipi.
Totes les compres fetes amb la targeta client de Som Sant Sadurní entraran
automàticament en el sorteig de 4 bicicletes a partir del dia 16 de setembre. El sorteig
es farà a la seu de Som Sant Sadurní el dia 1 d’octubre i es trucarà als guanyadors
perquè recullin el premi el diumenge dia 6 d’octubre al matí durant la Mostra
Comercial i d’Artesania ubicada a la plaça Nova.

El 19 de
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Com cada any, amb l’inici del curs es reprèn el trajecte fins a Espiells del bus urbà, que
durant les vacances de l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech
deixa d’oferir el servei en aquest tram. Així, a partir de dijous 19 de setembre el bus
anirà i tornarà dues vegades al dia fins a aquest agregat rural de Sant Sadurní,
coincidint amb els horaris de l’escola.
Els alumnes de l’escola de viticultura poden pujar gratuïtament al bus ensenyant el
carnet d’estudiant, tot i que durant aquesta primera setmana no es demanarà per tal
que des de l’escola de viticultura puguin preparar els carnets dels nous estudiants. A
partir de la setmana vinent serà requisit imprescindible que els estudiants mostrin el
carnet per poder pujar al bus sense pagar.

Bon temps i molt bon ambient al circuit vial i les rutes de dissabte passat
24-09-2013

En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2013 que se celebra del 22
al 29 de setembre amb l’eslògan ‘Aire Net – Fes el pas’, la regidoria de Medi Ambient i
l’entitat SOM Sant Sadurní van celebrar una nova edició del Circuit Vial i les Rutes a
peu i en bicicleta per la Capital del Cava. La jornada celebrada el passat dissabte 21 de
setembre a l’aparcament del Pont Romà va transcórrer amb molt bon temps i una
participació de 126 persones en un ambient molt agradable i familiar.
A partir de les 10 del matí els participants a les Rutes van iniciar el seu recorregut fins
al Bosc d’en Mestres aquells que van voler-hi anar fent trekking o corrents i, al Llac de
Can Codorniu aquells que van fer la ruta en bicicleta. BTT País del Cava, Trekking Sant
Sadurní i Sansa Sua...tot, van ser les 3 entitats de la vila encarregades de conduir els
diferents grups. En total unes 70 persones entre grans i petits van gaudir d’unes rutes
dirigides al conjunt de la població amb l’objectiu de promoure un estil de vida més
saludable.

Paral·lelament, a l’aparcament del Pont Romà es van muntar dos circuits, un al mateix
aparcament per fer en bicicleta, patinet, tàndem, patins, cadires de rodes, etc. i, un
segon circuit a l’Avinguda Catalunya on els participants podien provar les bicicletes
elèctriques de l’empresa Pere Amat. El circuit va comptar amb el suport de la policia
local, el REMER, i les entitats d’Adema i Qui té a qui.
Al migdia i ja amb tots els grups de les rutes de tornada, es va oferir una mica de fruita
i aigua als participants, gentilesa de Fruites i Verdures Noya i Xarcuteria –Fruiteria
Rovira. Tot seguit es va procedir al sorteig entre tots els participants de dues bicicletes
i diferent material esportiu gentilesa de les botigues Esports Solà i Tallers Domingo.

Bicicletes a
27-09-2013
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La regidoria de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Sadurní ha presentat la
bicicleta que els treballadors de l’Ajuntament podran fer servir a partir d’avui quan per
motius de feina necessitin desplaçar-se en trajectes curts. Aquesta és una nova acció
del Pla de mobilitat municipal emmarcada dins de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura 2013, que se celebra a Catalunya del 22 al 29 de setembre.
El regidor de medi ambient, Albert Prat, acompanyat del tècnic del departament, Jordi
Gual, ha comentat que ’tot el que sigui per millorar la mobilitat sostenible de les
persones que treballen a l’Ajuntament em sembla una bona aposta. Al departament de
medi ambient ja hi ha una bicicleta amb aquesta finalitat i alguns treballadors de
l’Ajuntament havien demanat una bicicleta per no haver de desplaçar-se en cotxe. De
moment començarem amb una bicicleta, a veure com funciona i quina demanda hi ha’.
Prat també ha recordat que el dia 6 d’octubre, a la 1 del migdia, es lliuraran a la plaça
1r Homenatge a la Vellesa les quatre bicicletes que sortegen la regidoria de Medi
Ambient i Som Sant Sadurní coincidint amb el Cavatast i la Fira Comercial i d’artesans.
Durant la jornada del Circuit Vial i Rutes saludables que es va celebrar dissabte passat
ja es van sortejar dues bicis més.
Recollida de bicicletes velles
Per altra banda, a la Deixalleria municipal es continua la recollida de bicicletes velles
que es lliuraran la setmana vinent a la Unitat d’Escolarització Compartida de
Vilafranca del Penedès, on hi ha alumnes de tota la comarca, un centre dirigit a
menors de 16 anys estudiants d’ESO que presenten necessitats educatives especials
fruit de la inadaptació al medi escolar i que realitzen un taller de reparació d’aquests
vehicles durant el curs 2013-2014. Aquesta és una de les diverses tasques de caire
social que es fan darrerament des de la deixalleria de Sant Sadurní.

La setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura proposa una cerca de noves formes de
mobilitat, allunyar-nos del domini absolut del cotxe particular, cap a un transport més
sostenible, segur i saludable. Canviant la nostra manera de desplaçar-nos podem
augmentar els nostres nivells d’activitat física, contribuir a millorar la qualitat de l’aire
que respirem a les ciutats i ajudar a prevenir els accidents de trànsit. Escollir el
transport públic col·lectiu per anar a la feina, caminar o moure’s en bicicleta per anar
de compres en comptes d’agafar el cotxe pot ser una bona forma de protegir i millorar
la salut.
El bus urbà
02-10-2013
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El bus urbà veurà modificat aquesta setmana i fins dimarts 8 d’octubre el seu
recorregut, ja que la Rambla Generalitat està tallada pel Cavatast.
De l’estació de Renfe en direcció als habitatges Vilarnau, el bus puja per la Rambla fins
a l’alçada del carrer Barcelona, on gira per anar a buscar el carrer Mestre Antoni
Torelló, per recollir els viatges de la parada que li queda més propera i des d’aquí el
trajecte és l’habitual dins a Vilarnau. La parada de la plaça Pau Casals, per tant, es fa a
la rotonda.
En sentit contrari, des dels habitatges Vilarnau cap a l’estació de Renfe, quan arriba a
la Plaça Pau Casals fa la parada, continua amb el recorregut habitual, però quan torna
a anar a Pau Casals en comptes de baixar per la Rambla, se’n torna cal al carrer Mestre
Antoni Torelló fins a la piscina, baixa per Baríton Maties Ferret fins al carrer Dr.
Barraquer i fira per tornar a la Rambla Generalitat. Para a la rotonda i s’espera per
agafar els usuaris de la parada de Rambla Generalitat -la de davant el Parc de la
bòbila). Des d’aquí continua fins a Renfe fent el circuit habitual.

L’Ajuntament i Ecovidrio promouen el reciclatge d’ampolles de vidre durant el
Cavatast
09-10-2013

En una nova iniciativa dirigida a conscienciar la població sobre la importància de
reciclar els envasos de vidre, durant el Cavatast d’enguany s’ha dut a terme una
campanya informativa gràcies a la qual s’ha aconseguit recuperar 10,5 tones de
residus d’envasos de vidre, l’equivalent a 12.000 ampolles, per al seu posterior
reciclatge.
La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Sadurní i l’empresa Ecovidrio,
una associació sense ànim de lucre encarregada de la gestió i reciclatge d’envasos de
vidre de tot l’estat espanyol, en col·laboració amb la Mancomunitat Penedès-Garraf,
han col·locat a la Fira d’artesania paral·lela al Cavatast un estand en què, a banda
d’oferir informació sobre el reciclatge del vidre i lliurar més de 500 bosses
reutilitzables per emmagatzemar vidre, van instal·lar un photocall en què els visitants
podien fer-se una foto, tal i com van fer el regidor de medi ambient, Albert Prat, i el
tècnic del departament.
Prat va destacar que ’són milers els envasos de vidre que es consumeixen durant la
festa del Cavatast i per això ’iniciatives com les d’Ecovidrio són fonamentals per
recordar a a ciutadania la importància que té el reciclatge dels envasos de vidre per al
medi ambient i la conservació de la nostra ciutat’.

La campanya es va completar amb una acció informativa dirigida a restauradors i
hotelers, un sector clau per augmentar la quantitat de vidre reciclat, ja que consumeix
el 48% dels envasos de vidre.
Els ciutadans de Sant Sadurní l’any 2012 van reciclar un total de 398.310 quilos de
vidre, la qual cosa suposa que cada veí va reciclar una mitjana de 31,9 quilos de
material. El municipi té actualment 69 contenidors per recollir-lo, fet que suposa una
mitjana de 181 habitants per contenidor.

Les fonts naturals del municipi continuen amb alts nivells de nitrats i
microorganismes
24-10-2013

El servei de salut de l’Ajuntament de Sant Sadurní informa que les fonts naturals del
municipi continuen contaminades, tan a nivell microbiològic com pel que fa a nitrats o
altres paràmetres. Semestralment l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia realitza
analítiques per controlar la salubritat de les fonts naturals del municipi d’elevada
concurrència com són Cal Mota, Llac Raventós i Blanc, 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, això pot ser degut a la filtració de fertilitzants, plaguicides i adobs usats en
les zones agrícoles o a altres abocaments que finalment acaben arribant a les aigües
subterrànies o deus naturals. I les darreres anàlisis confirmen que als darrers sis mesos
l’estat de l’aigua ha empitjorat en algunes de les fonts.

Els cartell d’Aigua sense garantia sanitària que va instal.lar l’Ajuntament en aquestes
fonts adverteix del risc del consum corre a càrrec de qui decideix beure’n ja que no s’hi
realitza cap tractament de desinfecció.

Les fonts considerades més perilloses són la de Cal Fideué, que supera àmpliament les
concentracions màximes admissibles de coliformes fecals i nivells de nitrats, la de Cal
Mota que malgrat tenir un bon nivell bacteriològic presenta concentracions de nitrats
superiors a 50mg/L i la del llac de Raventós i Blanc que, tot i tenir uns nivells molt
baixos en nitrats, està molt contaminada a nivell microbiològic.

Pel que fa a la font de Monistrol d’Anoia, els nivells de bacteris patògens i nitrats són
molt baixos i no alarmants, però la presència d’una sola colònia de bacteris fa que
igualment sigui considerada no apta per al consum humà.
El nivell de coliformes indica la contaminació fecal de les aigües, bé siguin d’origen
animal com humà, i la ingesta de l’aigua que en tingui pot arribar a causar malalties. Els
nivells de nitrats per sobre dels 50mg/L. poden afectar a nadons que s’alimenten amb
biberons preparats amb aigua contaminada, dones embarassades i persones amb
problemes d’hemoglobina anòmala. La OMS considera com a ingesta diària admissible
(IDA) dels nitrats en 3,65 mg./kg. de pes corporal i dia.
Les analítiques es poden consultar al web www.santsadurni.cat a l’apartat de salut
pública.

Unes 120 persones van recórrer ’El camí del riu, tot un món per descobrir’
26-11-2013

Unes 120 persones es van trobar diumenge per fer la passejada en família la passejada
en família pel ’Camí del riu: Tot un món per descobrir!, una caminada de Sant Sant
Sadurní a Sant Quintí de Mediona seguint la trajectòria del riu.
Feia fred, però no va ploure com el cap de setmana anterior, en què es va haver de
suspendre l’activitat per la pluja.

El regidor de medi ambient, Albert Prat, i el regidor de turisme, Jep Bargalló, no es van
voler perdre l’activitat, que va acabar amb una paella popular per recuperar les forces.

Aquesta caminada és una de les activitats programades dins el cicle ’Rius amb vida al
Penedès’, que es va presentar fa uns dies a Torrelavit i a la qual hi prenen part els
municipis de Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els
Monjos, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Subirats i Torrelavit, amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de preservar i donar a
conèixer els rius penedesencs i promoure el turisme sostenible.
Podeu consultar més fotos (fetes per Jordi Gual i Cristina Rimbau) al Flickr de
l’Ajuntament

I el dissabte 23 de novembre, a les 6 de la tarda al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal,
també va tenir lloc la xerrada ’Els molins paperers de l’Alt Penedès’, pensada per
donar a conèixer el patrimoni arquitectònic que ha deixat la indústria paperera a l’Alt
Penedès.

Els Ajuntaments de Sant Sadurní i Sant Quintí guardonats per la bona gestió dels
residus
17-12-2013

El passat 19 de novembre el III Fòrum de l’Estratègia Catalana Residu Zero va
guardonar l’Ajuntament de Sant Sadurní i el de Sant Quintí pel seu compromís en la
gestió dels residus.
És per això els responsables dels departaments de medi ambient d’ambdós
ajuntaments es van reunir per explicar el sistema que utilitzen i quines són les seves
fortaleses i debilitats.
Sant Sadurní continua sent una de les poblacions de més de 5.000 habitants amb un
dels percentatges més alts en recuperació de residus, a més de ser un del municipis
pioners a implantar el sistema de recollida porta a porta.

Per la seva banda, Sant Quintí va ser guardonat com el municipi que va experimentar
un salt més gran entre 2011 i 2012, que va créixer un 40% tot passant d’un
percentatge de recuperació del 32% al 72%, gràcies a la instauració del sistema de
recollida porta a porta i a la gran tasca desenvolupada pels veïns, a qui feliciten per la
seva col·laboració.
Els dos municipis són pioners en el sistema de recollida porta a porta -conjuntament
amb Olèrdola i Subirats- i aprofiten el reconeixement per convidar la resta de
municipis de la comarca a sumar-se a la iniciativa, que consideren molt profitosa, i a
assessorar-los per tirar endavant aquest sistema de recollida, si hi estan interessats.
A la foto, d’esquerra a dreta: Pol Pagès, regidor i Enric Fortes, Tècnic de Sant Quintí,
Jordi Gual,Tècnic i Albert Prat regidor de Medi Ambient de Sant Sadurní.
La recollida Porta a Porta avança el seu horari habitual alguns dies de les festes
nadalenques
23-12-2013
En motiu de les Festes de Nadal, la recollida Porta a Porta avançarà el seu horari
habitual els dies 24 i 31 de desembre, que es començarà a dur a terme la recollida a les
3 del migdia.
Per aquest motiu des de l’Ajuntament es demana a la ciutadania que deixi davant la
porta els residus que corresponen abans de l’hora indicada. La resta de dies el servei
funcionarà com és habitual.
Pel que fa a la deixalleria, restarà tancada els dies 24 a la tarda, els dies 25 i 26, 31 de
desembre també a la tarda i l’1 i el 6 de gener.
Excepcionalment, en cas que es generi molta quantitat de paper la setmana de Reis, es
podrà dipositar als següents punts de recollida: plaça Era d’en Guineu, aparcament de
l’Esclat, plaça de la Sardana, pati de la Brigada Municipal.
D’altra banda, els arbres de Nadal es podran portar al punt de recollida que s’establirà
a la plaça Era d’en Guineu, i que estarà en funcionament de l’1 de gener al 31 de gener.

