REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
MEMÒRIA ANY 2018

Jordi Gual Estellé
Cap tècnic del Servei de medi ambient
Ajuntament de Sant Sadurní d‟Anoia

Presentació
La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní s'encarrega de
la coordinació dels serveis que depenen del departament, pel que fa a la gestió
de residus i el servei de transport urbà, així com l'educació i sensibilització
ambiental i la gestió d'equipaments com la deixalleria municipal, l‟Àrea Verda
de Can Ferrer i la Miranda d‟Espiells

Missió
Promoure les polítiques ambientals al municipi de forma transversal amb la
resta de serveis municipals per assolir els objectius aprovats en el Ple pel que
fa a l'Agenda 21, Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el Pacte
d'Alcaldes pel Canvi Climàtic, el Pla de Mobilitat, el Compromís pel riu, la
Declaració de Sant Sadurní, etc i que s'estructuren cadascun d'ells amb els
seus corresponents Plans d'Acció.

Objectius generals
 Programar i executar les actuacions previstes al Pla d'Acció Ambiental
de l'Agenda 21 Local, el Pla de Mobilitat, el Pacte d'Alcaldes pel Canvi
Climàtic i el Compromís del Mediona/Bitlles/Anoia/Lavernó i fer-ne el
seguiment conjuntament amb el Consell Municipal de Medi Ambient.
 Gestionar el servei de recollida selectiva de residus i el manteniment de
l'oficina d'atenció ciutadana per a la recollida Porta a Porta.
 Gestionar el servei de deixalleria municipal i el Portamòbil.
 Coordinar propostes i campanyes per a la prevenció de residus a les
llars i als comerços.
 Coordinar els projectes d'estalvi i eficiència energètica de l'Ajuntament.
 Coordinar les actuacions de conservació
conjuntament amb les entitats de la vila.

del

patrimoni

natural

 Donar suport a l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Sadurní d'Anoia
per a l'execució del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals.
 Fomentar l'ecoturisme: turisme de proximitat i respectuós amb l'entorn
que permeti transformar el model econòmic actual en economia verda i
circular.
 Gestionar el servei de bus urbà de la vila.
 Elaborar propostes de mobilitat seguint els criteris del Pacte per la
Mobilitat de Sant Sadurní d'Anoia.
 Coordinació de campanyes de sensibilització i educació ambiental
dirigides a la ciutadania i, especialment, a les escoles.
 Fer el seguiment de les incidències amb afectació sobre el medi ambient
que es puguin donar al municipi (episodis de contaminació, abocaments
incontrolats, tales no autoritzades, explanacions de terres, etc.)
 Publicació del butlletí municipal “Món Verd”.

Objectius anuals
No s‟han definit objectius anuals

Indicadors de seguiment
No s‟han definit indicadors més enllà dels que preveuen els propis Plans
d‟Actuació esmentats anteriorment.

Estructura i organització
Organigrama en elaboració per part de RRHH

Pressupost
A continuació es mostra el darrer control de l‟estat d‟execució del pressupost del 2018, ordenat per capítols i codi de partida:

Activitats dutes a terme
A continuació s‟exposen aquelles activitats i actuacions que han tingut la
suficient rellevància per tal de realitzar-ne una nota de premsa als mitjans de
comunicació. Es presenten per ordre cronològic:

Avís de situació hidrològica de risc per augment
del cabal al riu Anoia
05/02/2018

Es recomana a la ciutadania molta precaució en les zones properes al riu
Segons la informació rebuda de l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) el riu
Anoia, entre el tram comprès entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell, ha
augmentat el cabal circulant, dintre dels límits de la llera.
Degut a l'episodi de pluges i neu que està afectant al territori, el cabal podrà
augmentar de forma sobtada a la llera principal i afectar trams baixos i guals.
Aquesta situació es mantindrà en funció de les pluges acumulades i les
previsions del Servei Meteorològic de Catalunya.
Es recomana extremar vigilància en els accessos a la llera, punts baixos, guals
i creuaments de riu a nivell i traslladar aquestes recomanacions als municipis
entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell.

Aposta per la tecnologia LED
15/02/2018

L'Ajuntament inverteix més de 20.000 euros i renova les lluminàries dels
carrers que connecten el poble i l'estació de rodalies
L´Ajuntament de Sant Sadurní ha renovat les lluminàries de les vies que
connecten l´estació de rodalies fins a la plaça de l´Era d´en Guineu, apostant
per tecnologia LED, més eficient i sostenible amb el medi ambient. En total , un
centenar de punts de llum que han suposat una inversió de més de 20.000
euros.
A més, la rendibilitat i impacte lumínic que ofereix sobre la via pública i les
voreres és major i de més qualitat, un element que també redunda en la
seguretat dels vianants, especialment d´aquells que es desplacen a peu fins a
l´estació de tren durant les primeres hores del dia o al vespre, quan

Sant Sadurní a la 18a Assemblea de Ciutats i
Pobles cap a la sostenibilitat
02/03/2018

S'aprova la Declaració de Castellar del Vallès amb objectius comuns
contra el malbaratament alimentari

El regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas, i el tècnic del servei, Jordi Gual,
van assistir aquest dijous a la 18a Assemblea de Ciutats i Pobles cap a la
sostenibilitat, integrada per 286 socis de governs locals que actuen per
adaptar-se al canvi climàtic, treballar per l'energia sostenible i per mitjà del
pacte d'alcaldes.
L'assemblea, que es va celebrar a Castellar del Vallès, es fa cada any en una
ciutat diferent i un dels objectius principals és que tots els municipis adherits
avancin conjuntament cap als compromisos que promou l'ONU per al
desenvolupament sostenible. La d'enguany girava entorn del treball per un cicle
sostenible dels aliments i evitar així el malbaratament alimentari.
Des de la conferència mundial de l'any 2015 s'estableixen uns nous objectius
de desenvolupament sostenible (ODS) aprovats a través de l'Agenda 2030. I és
que va ser en aquesta conferència de 2015 que els dirigents mundials es van
adonar que les polítiques ambientals han d'anar estretament lligades a les
polítiques socials i a les d'economia verda i que l'educació ambiental ha de
treballar per una societat més justa, igualitària, saludable i formada,
respectuosa amb l'entorn, que trenqui finalment amb l'esterotip antropocèntric i
antropogènic, és a dir la visió de l'home com a centre de l'univers.
El Ple de l'Ajuntament de Sant Sadurní aprova cada any la declaració que
s'adopta a l'assemblea, que fa dos anys es va celebrar a Sant Sadurní, i els
darrers anys la regidoria de Medi Ambient ha intensificat la col·laboració amb la
regidoria d'Acció Social i amb altres serveis per potenciar el treball transversal i
adequar les polítiques als objectius de desenvolupament sostenible.

Tercera edició del Concurs: Idees innovadores
pel Canvi Climàtic i viticultura al Penedès
05/03/2018

Els treballs es poden presentar fins al 20 d'abril. L'acte de lliurament de
premis el conduirà el naturalista Jose Luis Gallego
La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní d‟Anoia i
l‟Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech, amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona, convoquen la Tercera edició del
'Concurs Idees Innovadores pel Canvi climàtic i viticultura al Penedès. L'ús
sostenible de l'aigua en viticultura, enologia i el seu entorn', amb l'objectiu de
promoure la cultura de la sostenibilitat, la innovació i la participació entre els
estudiants d‟Educació Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat, alhora que
aproximar els joves al repte ambiental del canvi climàtic i la seva vinculació
amb l‟activitat vitivinícola tan rellevant a la comarca del Penedès.
Enguany aquest concurs requereix treballar en equips de 2 o 3 alumnes els
quals hauran d‟estar supervisats per un professor. Els estudiants
presentaran treballs amb idees innovadores que es relacionin amb l‟ús
sostenible de l‟aigua en viticultura i enologia (des del moment de la primera
llaurada fins a la venda al consumidor final).
La data límit per a rebre les propostes és el divendres 20 d'abril. Els premis
consistiran en una caixa regal per una activitat d‟aventura. Abans del 27 d'abril
s‟informarà als 3 finalistes de cada categoria.
El lliurament de premis tindrà lloc el dia 22 de maig, Dia internacional de la
diversitat biològica, a l‟Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell, en una
jornada on els finalistes exposaran la seva proposta a les empreses del sector
vitivinícola convidades. Conduirà l'acte el naturalista, divulgador científic i
consultor en sostenibilitat JOSE LUIS GALLEGO.

Es planten 30 nous arbres autòctons
14/03/2018

El servei de Medi Ambient i Via Pública plantarà les alzines en diversos
indrets del municipi
Els serveis de Medi Ambient i Via Pública plantarà aquests dies una trentena
d'Alzines (Quercus Ilex) en diversos indrets del municipi: Plaça Montseny,
carrers Aragó, Mercè Rodoreda, Flors, Roses i a l'aparcament del Barri
Vilarnau.
Toni Sisternas, regidor de Medi Ambient i Via Pública, es va desplaçar amb el
tècnic del servei al planter que la Generalitat de Catalunya té al municipi de
Breda i on els va rebre la tècnica de la Generalitat, Laura Ros. Aquest planter
proporciona arbres a les administracions públiques a preu molt econòmics.

Els alumnes de l'Escola de Viticultura i Enologia
d'Espiells visiten la Deixalleria Municipal
15/03/2018

És una de les activitats que es duen a terme des del Servei d'Educació
Ambiental
Els alumnes de l'Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech
d'Espiells van visitar divendres passat la Deixalleria Municipal.
A través d'aquesta visita, es pot conèixer el funcionament d'una deixalleria: com
es reben els residus, com es separen, quin procediment segueixen, on van a
parar i quin tractament se'n fa. A més, també es pot saber totes les activitats
que es duen a terme des de la deixalleria municipal.
Aquesta és una de les activitats que es duen a terme des del Servei d'Educació
Ambiental.

Trobada de les meses territorials del projecte
Life Clinomics
22/03/2018

El regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas, hi va assistir acompanyat del
tècnic de Medi Ambient
Dijous 15 de març es va fer a les Caves Vilarnau de Sant Sadurní d'Anoia la
primera trobada conjunta de les meses territorials del Montseny, l‟Alt Penedès i
les Terres de l‟Ebre del projecte europeu LIFE Clinomics. El regidor de Medi
Ambient de l'Ajuntament, Toni Sisternas, hi va assisitir acompanyat del tècnic
del servei.
La finalitat d‟aquest projecte és posar en marxa processos d'inversió pública i
privada i que es modernitzin les economies dels territoris per tal d'adaptar-les al

canvi climàtic, augmentar-ne la competitivitat, millorar la seva posició en el
mercat de les empreses i crear noves ocupacions.
El projecte LIFE Clinomics està subvencionat amb fons europeus i ha estat
promogut per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb 7 administracions
i entitats de Catalunya.
Els treballs es concentren en 3 territoris: les Terres de l‟Ebre (reserva de la
Biosfera), l‟Alt Penedès i el Parc Natural del Montseny (reserva de la Biosfera),
i en activitats econòmiques concretes (turisme, pesca, agricultura i boscos). Un
segon objectiu és reproduir més endavant les conclusions del Life Clinomics en
altres zones de la Unió Europea.
Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va afirmar “els que treballem en
el sector (el medi natural) veiem els efectes del canvi climàtic cada dia. Si no el
coneixem, no l’estimem, i si no l’estimem, no el protegim”.
Valentí Junyent, diputat delegat d‟Espais Naturals i Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona, parafrasejant Stephen Hawking, va dir “si no ens
espavilem, si no ho fem extensiu a molta gent, no hi serem a temps”. Junyent
va posar les Caves Vilarnau, amfitriones de la trobada, com a model de gestió
privada econòmicament i mediambientalment sostenible.
La trobada de dijous culminava un any de treball per separat de cadascuna de
les meses territorials. Durant aquest any s‟ha dut a terme un treball participatiu
(12 reunions i 215 participants) amb l‟objectiu d‟identificar les vulnerabilitats i
les necessitats de cada territori i de les activitats econòmiques que s‟hi
desenvolupen. En la trobada es tractava de posar en comú resultats i idees
sorgides ens els tres territoris i debatre quina havia de ser l‟estratègia
d‟adaptació al canvi climàtic.
El següent pas és consolidar l‟estratègia d‟adaptació al canvi climàtic en
harmonia amb l‟Estratègia Catalana d‟Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC),
impulsada per la Generalitat de Catalunya amb l‟objectiu d‟”Esdevenir menys
vulnerables als impactes del canvi climàtic que, d‟acord amb el coneixement
actual, s‟han produït i es produiran sobre els diversos sistemes naturals i
sectors socioeconòmics en el decurs d‟aquest segle”.
A partir d‟ara, s‟inicien novament treballs participatius i en paral·lel a cada
territori, per redactar el pla d‟acció per a l‟adaptació dels territoris participants i
sectors econòmics implicats en el projecte.
El projecte LIFE Clinomics preveu una inversió de 46.000 € euros al Penedès
per a la posada en marxa de tres accions prioritàries, que hauran de servir de
model d‟adaptació i que hauran de ser replicables en altres territoris o sectors
econòmics.

Consell de Medi Ambient amb presència escolar
26/03/2018

Hi van prendre part els alumnes que treballen en el projecte de Custòdia
del territori
El servei de Medi Ambient va convocar la setmana passada un Consell de Medi
Ambient en horari escolar, per tal que hi poguessin prendre part els alumnes de
les escoles que estan treballant en el projecte de Custòdia del territori -l'Escola
Intermunicipal, el Col·legi Vedruna El Carme i l'IE Jacint Verdaguer-.
L'alumnat va poder explicar les actuacions de cada centre als membres del
consell, format per entitats i grups polítics del municipi, encapçalats pel regidor
de Medi Ambient, Toni Sisternas; la trobada també va servir per compartir
experiències entre les diverses escoles.
El consell va concloure amb la voluntat de treballar en una proposta d'ADEMA
anomenada "Bosc de les escoles" que consisteix en crear, de forma
cooperativa, un bosc en algun espai del municipi que es pugui utilitzar després
com a eina educativa.

Servei de deixalleria mòbil a partir del 25 d'abril
06/04/2018
Comptarà amb un educador ambiental per resoldre consultes i substituirà
el portamòbil actual
El Servei de Medi Ambient de Sant Sadurní d'Anoia posarà en marxa, el
proper 25 d'abril un nou servei de Deixalleria Mòbil, que substituirà el
portamòbil actual.
Es tracta d'un servei de recollida de residus que estarà dues hores al matí i
dues a la tarda i recorrerà diverses zones del municipi, acompanyat d'un
educador ambiental que resoldrà consultes i permetrà dur a terme tràmits
bàsics relacionats amb els Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament.
Recollirà fluorescents i bombetes de baix consum, radiografies, piles i petites
bateries, aerosols, pintures i dissolvents, petits aparells electrònics i càpsules
de cafè.
El regidor de Medi Ambient i Via Pública, Toni Sisternas, ha explicat que el nou
sistema s'ha dut a terme a causa del mal ús que es feia del portamòbil, atès
que algunes persones no feien bé el reciclatge. Alhora, el fet que el nou camió
vagi amb personal del servei facilitarà l'educació ambiental i la conscienciació
de la ciutadania, un dels principals objectius de la regidoria de Medi Ambient.
Recordar que la Deixalleria municipal, ubicada a la carretera de Masquefa, té
obert cada dia excepte els diumenges.

Setmana de la Natura, del 26 de maig al 5 de
juny
21/05/2018
Medi Ambient organitza diverses activitats de sensibilització el 26 i 27 de
maig
El servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha
organitzat, pels dies 26 i 27 de maig, diverses activitats emmarcades en la
celebració de la Setmana de la Natura 2018, del 26 de maig al 5 de juny.
Pel dissabte 26 de maig s'ha organitzat una acció de conscienciació sobre la
necessitat de mantenir i cuidar la natura, "Let's Clean Up Europe" i una vídeo
xerrada sobre els "Usos sostenibles de l'aigua".
Diumenge, 27 de maig, tindrà lloc la Caminada Ornitològica pels entorns del
Llac de Raventós i Blanc i el meandre del riu Anoia al Molí d'en Racó fins a la
zona de nidificació, on es col·locaran caixes niu.
Tot i ser activitats gratuïtes i obertes a tothom, per motius d'organització es
demana fer inscripció a educacioambiental@santsadurni.cat
La jornada finalitzarà al migdia amb la 29a paella solidària que organitza cada
any l'Associació Adema a l'Era d'En Guineu, que té un preu de 10 euros i
vendrà els tiquets el mateix dia de la paella.

Lliurament dels premis del III concurs d'idees
innovadores
22/05/2018

El canvi climàtic i l'ús sostenible de l'aigua en viticultura i enologia
L'Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech va acollir dimarts
la Jornada tècnica "El Canvi climàtic i l'ús sostenible de l'aigua en viticultura i
enologia", que va finalitzar amb el lliurament de premis del III Concurs d'idees
innovadores. L'acte va anar a càrrec del regidor de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Toni Sisternas; el Director de l'Escola de
Viticultura d'Espiells Xavier Vidal i l'especialista en divulgació ecològica José
Luís Gallego, acompanyats pel tècnic de Medi Ambient.
La jornada presentava la situació del canvi climàtic i l'afectació que té sobre la
viticultura del nostre país i en concret sobre la del Penedès. També es van
donar a conèixer propostes dels estudiants de secundària en la mitigació o
reducció del canvi climàtic, amb el lliurament dels premis del Concurs d‟idees
innovadores pel canvi climàtic i viticultura al Penedès, organitzat per
la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
Jose Luis Gallego, amb el suport d'un vídeo, va explicar que actualment ja
s'està traslladant vinyes a cotes més altes (prepirineus) però que si el canvi
climàtic continua avançant al mateix ritme algunes de les pràctiques actuals no
seran viables; alhora va animar els i les alumnes a empoderar-se i a fer-se
partíceps de la solució a aquest problema, per mitjà de petits gestos quotidians.
Gallego va avançar que en pocs anys una part important de l'economia girarà
entorn a la cerca de solucions a problemes mediambientals, com l'escassetat
d'aigua, i es va mostrar molt satisfet que totes les finalistes fossin dones,
perquè "salvar la mare terra passa també per la feminització de la gestió
ambiental".
El regidor Toni Sisternas va agrair la participació dels alumnes que van prendre
part al Concurs i la tasca de tots els assistents, a banda de manifestar la
voluntat de fer créixer les polítiques ambientals a l'Ajuntament.
Els premiats
Les guayadores de la categoria 1 (alumnes d'ESO) del Concurs van ser Mònica
Merino i Núria Arnan amb el treball 'Reduïm el consum d'aigua per a un món
més sostenible'; les finalistes van ser Gabriela López, Carla Gordillo, Elisenda
Ruiz, amb 'Estalviem aigua, creem energia' i Marta Torres, Paula Tarancón i
Alexandra Jean amb el 'Treball de recerca sobre l'estalvi d'aigua a la
vinya', totes elles de 4t d'ESO de l'IES Intermunicipal.
La categoria 2 (Batxillerat, cicles formatius Grau Mitjà i cicles formatius Grau
Superior) la van guanyar Iman El Hagi, Maria Boix amb 'El bon reg a la vinya' i
les finalistes van ser Mariona Vendrell i Claudia Labrador amb 'Reducció del
consum de l'aigua en les activitats vitivinícole's i Paula Baquedano, Alba
Fernández i Noelia Garzón amb 'Reutilització de l'aigua i fabricació
d'adobs', totes de 1r de Batxillerat de l'IES Intermunicipal.

Els premis consistien en una caixa regal per a una activitat d'aventura i el jurat
estava format per un representant de l'Ajuntament de Sant Sadurní, un de
Diputació de Barcelona i un periodista especialitzat en el sector ambiental.

Sessió informativa Cataleg de Paisatge del
Penedès
21/06/2018

El regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas, va presentar la sessió al
Casal d'Entitats
El regidor de Medi Ambient, Toni Sisternas, va presentar dijous passat al Casal
d'Entitats la Sessió Informativa del catàleg de Paisatge Penedès.
L'Observatori del Paisatge de Catalunya està coordinant el Catàleg de paisatge
del Penedès, una eina imprescindible per integrar el paisatge en el Pla
territorial parcial del Penedès que està elaborant la Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
El Catàleg ajudarà a conèixer millor com és el nostre paisatge i a pensar, entre
tots, com volem que sigui en el futur.

Precaució amb el foc #revetllasegura
22/06/2018

Està prohibit encendre foc a menys de 500 metres d'una zona forestal
Des de l'Ajuntament us demanem extremar les precaucions amb el foc i els
artefactes pirotècnics durant les revetlles i gaudir de la festa des del respecte i
el civisme.
També us recordem que està prohibit encendre foc a menys de 500 metres
d'una zona forestal.
Així mateix si detecteu qualsevol incident o possible incendi aviseu
immediatament al telèfon d'emergències 112.

189 persones remunten el Camí del Riu
22/06/2018

"La Remuntada" és una marxa popular de resistència no competitiva

Diumenge passat va tenir lloc "La Remuntada", una marxa popular de
resistència no competitiva que es desenvolupa al llarg del Camí del Riu.
Hi van participar 189 persones, 54 més que en l'edició de l'any passat. Del total
de participants, 72 persones eren de Sant Sadurní.
El fet que no fes tanta calor com l'any passat va fer la marxa més còmoda i 163
persones van aconseguir acabar-la. La primera persona en creuar la línia
d'arribada la va fer en 2 hores i 52 minuts i la darrera en quasi 8 hores i 45
minuts.
Els tres participants més ràpids van ser Joan Galimany, Vicenç Vivó i Xavier
Varias i Alba Palau va ser la primera dona en arribar.
La Remuntada té un recorregut de 30 quilòmetres, amb el punt de partida a
Can Mas de la Riera i final a Sant Joan de Mediona, amb un desnivell acumulat
d'uns 459 m. L'organitzen els municipis que participen al projecte El Camí del
Riu, per mitjà de les seves regidories de Medi Ambient.

Campanya de vigilància contra incendis forestals
09/07/2018

Entra en funcionament una xarxa de 19 càmeres de videovigilància per
detectar columnes de fum i possibles focs
Aquest mes juliol les ADF Penedès-Garraf han posat en marxa la campanya
d'incendis forestals, una mica més tard de l'habitual gràcies a les pluges i a les
temperatures del mes de juny. Com cada any les ADF tenen muntat el
dispositiu de vigilància i campanyes de sensibilització destinades a la
ciutadania davant del risc d'incendi forestal, a banda de les accions preventives
continuades que es duen a terme en les zones més vulnerables al foc.

Enguany també s'ha posat en marxa la xarxa de càmeres de videovigilància
contra els incendis forestals, un dispositiu impulsat per la Federació
d´Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès-Garraf amb el suport de
la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Penedès-Garraf. El dispositiu,
integrat per 19 càmeres, permetrà detectar més ràpidament els incendis
forestals i agilitar les tasques d´intervenció i extinció, en cas que siguin
necessàries.
Les càmeres s´han instal·lat a punts estratègics del territori, que s´han escollit
tenint en compte un seguit de criteris tècnics i tecnològics, com permetre una
visió panoràmica del conjunt de les comarques de l´Alt Penedès i el Garraf;
disposar de senyal d'Internet, que facilita de manera gratuïta l´empresa
col·laboradora del projecte Wifi Penedès; i també disposar d'alimentació
elèctrica, que assumeixen els diferents ajuntaments on s´ubiquen les càmeres.
Els aparells instal·lats estan dotats de visió nocturna i de sensors de variació
d'imatge, que permeten detectar possibles columnes de fum des de la
distància. Així, mitjançant un programa específic de gestió, es detecten les
variacions en la imatge i s´emet un senyal d'alerta.
Així mateix, les càmeres situades en els punts més elevats, compten amb un
sistema motoritzat que permet un moviment de 360 graus de rotació, facilitant
una visió panoràmica, que fa possible també ajustar la visió cap a la zona que
es vol observar amb més detall.
Les càmeres transmeten, per Wifi i en temps real, les imatges captades al
centre de control de la Federació d´ADF, ubicat a Vilafranca del Penedès, com
també al centre de control de Bombers de la Regió Metropolitana Sud, ubicat a
Sant Boi de Llobregat. Les imatges també arriben a l´Oficina de Prevenció
d´Incendis de la Diputació de Barcelona. En cas necessari, a més, les imatges
emeses per les càmeres es poden visualitzar des de qualsevol dispositiu mòbil,
ja que són útils tan per detectar columnes de fum, com per aportar informació
sobre la seva evolució durant els treballs d'extinció de l´incendi.
Des de la Federació d´ADF del Penedès i el Garraf, que agrupa la totalitat de
les 28 ADF de les comarques de l´Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, no es
descarta que els propers anys es pugui ampliar la cobertura, tant per arribar a
territoris veïns com per millorar la precisió dels detalls de visió.

Nit europea dels ratpenats
10/07/2018

Enguany la regidoria de Medi Ambient ha treballat conjuntament amb
l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
El divendres 6 de Juliol es va celebrar la Nit Europea dels Ratpenats en un
entorn privilegiat com ho és el Castell de Penyafort, de Santa Margarida i els
Monjos.
Enguany es va proposar treballar conjuntament aquesta nit i la regidoria de
Medi Ambient de l'Ajuntament va posar a disposició de la ciutadania un autobús
gratuït per anar i tornar al Castell. L'any passat aquesta activitat es va dur a
terme a Sant Sadurní.
La primera part de l'activitat consistia en diverses activitats de manualitats per
als menuts, seguides d'una xerrada del naturalista Xavi Bayer, que conduïa la
trobada.
Després d'un refrigeri, es va fer una passejada a la cerca de ratpenats amb
aparells d'ultrasons per poder sentir el seu vol.

Es reforça la línia de bus exprés entre Sant
Sadurní i Barcelona
11/07/2018

A partir del 12 de setembre s'amplia l'oferta de transport públic per ajustar
millor els horaris amb les entrades i sortides dels centres educatius
El Departament de Territori i Sostenibilitat reforçarà l‟oferta de transport públic
del servei de bus exprés entre Sant Sadurní d‟Anoia i Barcelona a partir del
pròxim curs escolar per tal d‟ajustar millor els horaris amb les entrades i
sortides
dels
centres
escolars
i
universitaris.
Concretament, les millores que s‟efectuaran a partir del 12 de setembre són:
-

Es crea una nova expedició d‟anada i tornada de dilluns a divendres
feiners, excepte el mes d‟agost, entre La Llacuna – Mediona – Sant
Quintí de Mediona – El Pla del Penedès - Sant Sadurní d‟Anoia i
Barcelona, que ha de permetre una arribada a Barcelona al voltant de
les 9.00 hores i una tornada a les 17.00 hores. Aquesta expedició també
permetrà l‟accés dels usuaris de Sant Quintí de Mediona a l‟Institut
Intermunicipal de Sant Sadurní a l‟hora d‟entrada al centre. El tram entre
La Llacuna i Sant Quintí de Mediona es realitzarà a demanda, és a dir,
avisant un dia abans l‟empresa operadora.

-

Es crea una nova expedició d‟anada i tornada de dilluns a divendres
feiners, excepte el mes d‟agost, entre Sant Sadurní d‟Anoia (amb sortida
a les 16 hores) i Barcelona (amb sortida a les 9.30 hores).

-

L‟expedició actual de dilluns a divendres feiners, excepte el mes d'agost
agost, amb sortida des de Barcelona a les 19.00 hores s‟allarga fins al
municipi del Pla del Penedès.

El bus exprés e18, operat per la concessionària La Hispano Llacunense, va
transportar 196.170 viatgers l‟any 2017, el que va suposar un increment del

10% respecte del 2016. Per a l‟any 2018, l‟increment de gener a juny és d‟un
5% en relació a l‟any passat.

Assessorament gratuït en eficiència energètica
12/07/2018
S'ofereix des de Medi Ambient durant el mes de juliol
El Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
ofereix, durant el mes de juliol i de forma gratuïta, assessorament per optimitzar
la contractació d'energia elèctrica i de gas a tota la ciutadania, comerços i
indústries que hi estiguin interessades.

Una cinquantena de persones
Esperanza' de Greenpeace

visiten

'El

27/07/2018

El servei de Medi Ambient organitza durant tot l'any activitats per
sensibilitzar i treballar pel Medi Ambient
Una cinquantena de persones van participar dimarts a la sortida d'estiu
organitzada pel Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní

d'Anoia. La sortida consistia en una visita al vaixell 'El Esperanza'
de Greenpeace i una posterior observació i xerrada sobre la contaminació
lumínica.
'El Esperanza' és actualment l'embarcació més gran de què disposa
Greenpeace, una associació que té per objectiu protegir i defensar el Medi
Ambient, intervenint en diversos punts del planeta on es cometen atemptats
contra la Natura.
Treballa contra el canvi climàtic i per protegir la biodiversitat, acabar amb l'ús
de
l'energia
nuclear i de
les armes i fomentar la
pau.
Actualment té prop de tres milions d'associats a tot el món, dels quals cent mil a
l'Estat Espanyol.

Sant Sadurní
compartit

estrenarà

un

cotxe

elèctric

08/08/2018 i 01/10/2018

Es podrà reservar i pagar a través d'una aplicació mòbil
L'Ajuntament de Sant Sadurní, gràcies a un acord amb l'empresa MEC
Carsharing, posarà a disposició de la ciutadania un nou servei de cotxe elèctric
compartit i respectuós amb el medi ambient.
Aquell que ho desitgi, es podrà descarregar l'aplicació mòbil, donar-se d'alta i
reservar el vehicle per hores, pagant a través de la pròpia aplicació, que
mostrarà l'import indicat depenent de les hores reservades. El servei inclou
l'assegurança del vehicle, la neteja, la càrrega i el manteniment, a banda dels
peatges de la Generalitat de Catalunya, que, al ser un vehicle elèctric són
gratuïts en dies feiners no festius.

En horari de matí, el vehicle estarà a disposició dels treballadors de
l'Ajuntament, mentre que, a la tarda, estarà obert a la ciutadania.
Aquest nou servei, que actualment es troba en període de proves internes, es
presentarà el proper 29 de setembre coincidint amb la setmana de la mobilitat i
entrarà en funcionament l'1 d'octubre.
Es presenta el vehicle elèctric durant el Dia de la Mobilitat Sostenible:

La ciutadania va poder provar el cotxe elèctric i altres vehicles
respectuosos amb el medi ambient.
En el marc de la setmana europea de la mobilitat sostenible, el servei de Medi
Ambient de l'ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia va presentar aquest dissabte
al matí el nou servei de carsharing amb vehicle elèctric, que permet llogar-lo
per hores a través d'una aplicació mòbil, reduint la despesa econòmica de
combustible i les emissions de Co2, amb una conducció eficient i promovent la
mobilitat sostenible.
En una carpa informativa ubicada a a la plaça de l'Ajuntament, qui ho volia va
poder provar bicicletes elèctriques i la conducció del cotxe elèctric, que
començarà a funcionar pròximament.
Les persones que treballen a l'Ajuntament també han rebut formació i han
pogut provar el vehicle.

La deixalleria mòbil i punt d'informació ambiental
s'ubicarà prop del Cavatast durant la Fira
01/10/2018
El servei farà el mateix horari però no en el lloc habitual, una acció de
Medi Ambient vinculada a les festes
La deixalleria mòbil i punt d'informació ambiental s'ubicarà durant el Cavatast a
la confluència entre la Rambla Generalitat i el carrer Montardit, en l'horari
habitual de servei. Es tracta d'un punt on qui ho desitgi pot adquirir informació
relacionada amb el Medi Ambient i la recollida de residus, una acció més del
servei de Medi Ambient vinculada a l'ambientalització de les festes.
Així el divendres 5 d'octubre a la tarda, i el dissabte 6 matí i tarda no es
desplaçarà als llocs habituals segons el calendari.

Important augment del cabal del Riu Anoia al
seu pas per Sant Sadurní
15/10/2018

Des de l'Ajuntament es demana màxima precaució i evitar accessos a la
llera, punts baixos, guals i creuaments de riu a nivell
A causa de les intenses pluges de les últimes hores, el cabal del Riu Anoia ha
augmentat considerablement i baixa molt ple en el seu pas per Sant Sadurní
d'Anoia.
Per aquest motiu des de l'Ajuntament es demana màxima precaució durant les
properes hores, evitar els accessos a la llera, punts baixos, guals i creuaments
de riu a nivell. Alguns trams de camí estan malmesos i la passera sobre el riu
està impracticable.

Imatges del I Canicross i la 7a Festa del gos
15/10/2018

Va tenir lloc aquest diumenge a Can Mas de la Riera
Podeu veure imatges del I Canicross i la 7a Festa del gos que va tenir lloc
aquest diumenge pels voltants de Can Mas de la Riera i que organitzaven
Canicross Penedès i la regidoria de Salut de l'Ajuntament de Sant Sadurní amb
la col·laboració del servei d'Esports i Medi Ambient, amb les bicicletes
generadores d'energia per fer crispetes.

Una cinquantena de persones acompanyen els
Cavalls de Marina en la ruta de la transhumància
06/11/2018

El Servei de Medi Ambient va organitzar una tercera edició de la sortida
mediambiental de tardor
El dissabte 3 de novembre una cinquantena de persones van participar a la
sortida mediambiental de descobriment de l'entorn de tardor en la seva tercera
edició, consolidant així el programa de sortides de tardor.
En aquesta ocasió el servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia va apostar per una caminada pel Berguedà acompanyant els "Cavalls
de Marina" en una de les etapes que realitzen durant la seva trasnhumància
d'hivern. Aquests exemplars són cavalls rescatats i posats en llibertat en zones
escollides per poder fer custòdia del territòri. Tan aviat com arriba l'hivern,
inicien la seva transhumància pels camins ramaders recuperats, reivindicant el
dret de pas en la seva voluntat de mantenir-los, fins al seu destí d'hivern al
Garraf.
La ruta tenia l'inici al Refugi de Puigcercós i va finalitzar el seu recorregut a la
Masia Font sostenible del Pere Garet, on els assistents van poder visitar una
masia que treballa els conreus i la ramaderia ecològica, oferint una visió de
ramaderia respectuosa amb el medi ambient i els animals.

L'intercanvi de clakis ara es pot fer a la
deixalleria mòbil
19/11/2018
És la continuació del projecte de recollida d'olis de cuina usats a les
escoles 'Cada gota compta'
Del 17 al 25 de novembre és la Setmana europea de la prevenció de residus i
el servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, seguint el
projecte mediambiental i social dut a terme amb Nou Verd de recollida d'olis de
cuina usats a les escoles, ofereix la possibilitat de realitzar la recollida i
intercanvi de pots d'oli o clakis a la deixalleria mòbil.
A la deixalleria mòbil us donaran un pot buit per recollir l'oli usat, que un cop ple
podeu retornar, evitant així llançar l'oli per l'aigüera i la contaminació que
aquest gest comporta.
Aquest projecte el va iniciar ja fa uns anys Nou Verd amb les escoles i a Sant
Sadurní es va posar en marxa mitjançant la signatura d'un convenia mb
l'Ajuntament.

La Miranda d´Espiells al Congrés Nacional
d´Educació Ambiental 2018
26/11/2018

l´IES Intermunicipal del Penedès va presentar-hi el projecte com a
exemple d'aliança amb el servei de Medi Ambient de l'Ajuntament

El cap de setmana del 16 al 18 de novembre es va celebrar a Girona, el primer
Congrés Nacional d'Educació Ambiental, on hi va participar l´IES
Intermunicipal del Penedès amb el tema: Teixint aliances per avançaren
l´educació Ambiental.
Mercè
Mompel, membre
assessora
del
Congrés
i
professora
de l'Intermunicipal va participar en una de les xerrades del Congrés i va
presentar el projecte de 'La Miranda d´Espiells , flora i fauna', realitzat per
alumnes de primer cicle d´ESO, com a exemple d'aliança establerta amb
l´Ajuntament de Sant Sadurní i concretament amb la regidoria de Medi
Ambient.
Aquest projecte també ja va ser presentant en el IV Simposio ESenRED
(Escuelas en red para la sostenibilidad), celebrat en el CENEAM, Parc Nacional
de la Sierra de Guadarrama durant els primers dies de juliol d´enguany.

Es presenta el llibre "Un tomb pel camí del Riu"
de Xavier Bayer i Judit Roma
30/11/2018

A l'acte hi va assistir el regidor de Medi Ambient
La Biblioteca Joan Sardà i Lloret de Sant quintí de Mediona va acollir la
presentació del llibre "Un tomb pel camí del Riu", que proposa escapades als
voltants dels rius Mediona, Bitlles, Lavernó i Anoia, al nord-est del Penedès, per
gaudir en família, per tal de conèixer de primera mà el paisatge de la zona. El
llibre és del naturòleg Xavier Bayer i la il·lustradora Judit Roma
A l'acte hi va assistir el regidor de Medi Ambient i Via Pública, Toni
Sisternas, atès que Sant Sadurní és un dels municipis que forma part del
projecte El Camí del Riu

A través d´il·lustracions molt precises i d´algunes fotografies, el lector
descobreix els animals, els arbustos i arbrets, les herbes, les papallones, els
ocells, els insectes, les pinyes i els bolets que s´hi poden trobar; allò que
necessiten per sortir al riu; els perills que sofreix aquest medi, i tot un grapat
d´elements naturals, històrics, culturals i patrimonials que val la pena conèixer.
També trobarà, en tot moment, propostes lúdiques de jocs diversos
(embarbussaments, laberints, recerca d´animals, etc.), manualitats per fer, un
conte i algunes receptes de cuina amb aliments de la zona. Es complementa
amb itineraris senyalitzats que faciliten les passejades.Autor: Xavier Bayer

Prova pilot per a la millora del servei de bus urbà
05/12/2018

Es va presentar per Festa Major i la ciutadania el va poder provar
gratuïtament
L'Ajuntament de Sant Sadurní posarà en marxa durant els mesos de desembre
a febrer un servei de bus urbà a demanda amb l'objectiu d'analitzar les
necessitats i usos dels viatgers de la línia interna de bus del municipi, per tal
d'implantar posteriorment canvis que permetin optimitzar l'itinerari, reforçar la
puntualitat i millorar la sincronització amb els horaris de sortida i arribada dels
trens de rodalies.
Tots els usuaris que tinguin origen o destí les parades de la línia L2 bus hauran
de sol·licitar el servei de bus a demanda. El vehicle, que serà de menor
dimensió que l'habitual i disposarà de més agilitat per moure's per l'interior del
municipi, funcionarà entre les 8 del matí i les 2 del migdia. Només caldrà
concretar la parada de recollida o de destí que es vol a través de l´aplicació
mòbil Shotl o bé al telèfon gratuït 672040375, amb una antel·lació mínima
d'entre 10 i 20 minuts.
Per la resta de parades, el bus urbà funcionarà amb el recorregut habitual, tot i
que reajustarà lleugerament els horaris com a resultat d'aquesta prova pilot, ja
que escurçarà l'itinerari en certes franges i permetrà així millorar la freqüència
de pas.

El Bus es va presentar el dimecres 28 de novembre a la tarda, coincidint amb la
Festa Major, i les persones que ho volien el van poder provar gratuïtament
durant dimecres i dijous 29 durant tot el dia.

A l'acte de presentació, encapçalat per l'alcalde, Josep Maria Ribas, i el regidor
de Medi Ambient, Mobilitat i Via Pública, Toni Sisternas, hi va assisitir una
nombrosa representació del consistori i representants del Servei Territorial de
Transports de Brcelona de la Generalitat de Catalunya; representants de
l'empresa Moventis que és qui gestiona el Bus a demanda i altres persones
vinculades al projecte.
Aquesta experiència permetrà recollir l'índex de satisfacció dels usuaris i
informació molt valuosa per tal d´elaborar un pla per a la millora de la mobilitat
en transport públic al municipi, que aposti per un model més eficient i
sostenible.
Aquesta prova pilot, a més del servei d'atenció telefònica i l'app Shotl, va a
càrrec de Transports Ciutat Comtal 2, del grup Moventis, operador del servei de
transport urbà de Sant Sadurní, i compta amb la col·laboració de Shotl.

El Bosc i l'hort de les escoles
05/12/2018

El projecte de l'ADF Sant Sadurní va ser finalista als premis de prevenció
d'incendis forestals 2018
L'ADF Sant Sadurní va quedar finalista, el passat mes de novembre, als premis
de prevenció d'incendis forestals 2018 de la Diputació de Barcelona amb el
projecte „El bosc i l'hort de les escoles‟, que duen a terme amb la col·laboració
dels centres escolars del municipi, ADEMA, i l'Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia per mitjà de la regidoria de Medi Ambient.
Es tracta d'un projecte que pretén actuar sobre la zona de la timba de Can Mas
de la Riera per a millorar-ne l‟entorn i fer-hi itineraris de natura, punts
d‟observació de la fauna i millora dels diferents ecosistemes, recuperant
mediambientalment una zona d'unes 5 hectàrees de terrenys forestals i zones
verdes municipals que discorren per terrenys fluvials al larg d'un meandre del
riu Lavernó, al paratge de La Timba de Can Mas de la Riera.
En nom de l‟ADF de Sant Sadurní, el seu coordinador, Xavier Xortó, destaca la
importància de portar les escoles al bosc per sortir de les aules i adoptar una
nova manera d'aprendre, ens espais oberts, enmig de la natura, un ambient
saludable on poder aprendre a través de la pràctica.
La Diputació de Barcelona convoca anualment els Premis a la Prevenció dels
Incendis Forestals, amb l‟objectiu de guardonar la tasca que realitzen les
Agrupacions
de
Defensa
Forestal.
Els premis es van lliurar el 10 de novembre a Llinars del Vallès i l'ADF Sant
Sadurní va quedar en segona posició.

La deixalleria Municipal després dels dies de
Nadal
28/12/2018

Des de l'Ajuntament us demanem la vostra col·laboració per mantenir una
vila neta per a tothom
El servei de Medi Ambient i Via Pública ha d'invertir temps i recursos en tornar
a deixar l'espai en condicions, per això, i per civisme, us demanem la vostra
col·laboració per mantenir una vila neta per a tothom.

Us recordem que durant les festes de Nadal, la recollida Porta a Porta pels
domicilis funciona amb el calendari i horari habituals, exceptuant els dies 24 i
31 de desembre, en què la recollida de la fracció d'envasos i orgànica s'avança
a les 15h. Cald deixar els residus davant la porta ente les 13 i les 15h.
El diumenge 6 de gener hi haurà una recollida extra de paper i catró, tant pels
domicilis com pels comerços. Caldrà treure els residus entre les 20 i les 22h.

La deixalleria i la deixalleria mòbil romandran tancades els dies 26 de
desembre i 6 de gener. També estaran fora de servei les tardes del 24 i 31 de
desembre.
El punt de recollida d'arbres de Nadal s'establirà a la plaça Era d'En Guineu i
estarà en funcionament de l'1 al 31 de gener.

