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L Després d’un llarg i intensiu treball l’equip redactor de l’Auditoria Ambiental ens ha presentat el Pla d’Acció 
Ambiental, un document amb més de 130 recomanacions per millorar i tenir cura del medi ambient del nostre 
municipi. Com sempre en aquets casos, estem davant d’un document elaborat per científics de diferents sectors 
que han avaluat el medi ambient del nostre municipi. Per fer-ho s’han reunit amb un munt de persones i han 
organitzat diversos tallers de participació ciutadana. Un punt a favor de l’equip redactor és que coneixen la 
situació global del nostre món i estan desvinculats dels interessos locals. Per aquesta raó, possiblement moltes 
de les recomanacions que es fan al Pla d’Acció Ambiental ens semblin poc raonables i menys defensables, però 
com a responsable de la Regidoria de Medi Ambient i Participació Ciutadana accepto la majoria de les propos-
tes com a elements a tenir en compte per millorar i restaurar el nostre tan malmès Medi Ambient.

Estic convençut que un estudi d’aquesta magnitud només servirà si arriba a tenir el suport de tots els que 
estem representats actualment en l’Ajuntament. Aquestes recomanacions estan tant a disposició dels grups 
de govern -CiU, ERC, AMI- com també del PSC i PP. A partir d’aquí s’haurà de buscar el consens per formular 
conjuntament un document amb totes les recomanacions que es creguin oportunes per donar-li la legalitat i la 
consistència necessària d’una veritable Agenda 21, i pensant que és un projecte de futur que engloba diferents 
legislatures. Això significa passar pel Ple municipal i aprovar el Pla d’Acció amb el suport de tots.

Moltes de les recomanacions del Pla d’Acció estan lligades amb la mobilitat urbana, la corresponent con-
taminació acústica i atmosfèrica i l’espai destinat als vianants. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Medi 
Ambient i Participació Ciutadana hem iniciat, conjuntament amb els membres del Consell de Medi Ambient i 
la Regidoria de Governació, la definició d’un concepte de mobilitat on la igualtat estigui garantida; això vol 
dir que tant els vianants com els ciclistes i els cotxes estaran al mateix nivell de prioritat. Un primer pas ha 
estat definir una proposta de xarxa de carril bici. Però també hi volem incloure la problemàtica del transport 
públic així com una xarxa de camins escolars que esdevinguin una garantia de seguretat dels dels nens i 
nenes que van a l’escola a peu i fomentin, alhora, l’anar a peu com a manera prioritària de desplaçar-se per 
la vila. L’objectiu és tenir per a principis de l’any vinent un estudi documentat i amb propostes de millora 
urbanística, que estarà a disposició del consistori que resulti escollit a les eleccions municipals previstes per 
a la primavera del 2007.

 
No voldria acabar sense manifestar la meva gran alegria de tenir els veïns i les veïnes que tenim. Per què dic 

això? Doncs perquè continuem al voltant del 80% en matèria de recollida selectiva dels nostres residus. Moltes 
gràcies pel vostre gran suport. Igualment voldria fer extensiu aquest agraïment a la Brigada Municipal, a la 
Policia Local i a la Mancomunitat Penedès-Garraf per la seva dedicació en la gestió dels residus municipals.

Isidor Rando i Felipe
Regidor de Medi Ambient i Participació Ciutadana

HEM FET EL PRIMER PAS
CAP A LA CONSECUCIÓ DE

L'AGENDA 21
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El passat 15 de maig la presidenta delegada de l’Àrea de 
Medi Ambient, la Sra. Núria Buenaventura, presentava a 
la sala de plens de l’Ajuntament l’Auditoria Ambiental de 
Sant Sadurní. El document en qüestió és el fruit de més 
de dos anys d’intens treball per part de l’equip redactor 
de l’Auditoria, dirigit per la Sra. Maria Àngels Alió, de la 
Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, 
en col·laboració amb els diferents departaments de l’Ajun-
tament i amb el suport de la Diputació de Barcelona. A 
l’acte també hi va assistir el conseller de Medi Ambient de 
la Generalitat, el Sr. Francesc Baltasar, que va encoratjar 
el poble de Sant Sadurní a tirar endavant aquest projecte 
de sostenibilitat. L’estudi complet es podrà consultar a la 
Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya. 

En aquest article es pretén donar una visió global del 
procés seguit en l’elaboració d’aquest estudi i expo-
sar de forma genèrica el contingut del Pla d’Acció 
Ambiental, el document culminant de tot el procés 
d’Auditoria.

Què és l’Auditoria Ambiental?
L’Auditoria Ambiental de Sant Sadurní s’emmarca en 
el procés d’Agenda 21 Local, concepte originari de la 
Cimera de les Nacions Unides per al Desenvolupament 
Sostenible celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992. En 
poques paraules, les Agendes 21 Locals són el clar 
reflex del conegut lema pensa globalment, actua 
localment, en aquest cas aplicat a la gestió ambien-
tal municipal. Bàsicament, una Agenda 21 Local és 
l’aplicació dels criteris de la sostenibilitat ambiental 
als pobles i ciutats. De moment, amb l’Auditoria 
Ambiental Sant Sadurní ja disposa dels estudis previs 
necessaris per elaborar la seva pròpia Agenda 21; ara 
és el moment que les forces socials i polítiques del 
municipi obrin definitivament el camí cap a un futur 
més respectuós amb el medi ambient.

L’Auditoria Ambiental de Sant Sadurní, com tots els 
processos d’auditoria engegats per la Diputació de 
Barcelona, consta de tres parts ben diferenciades: 

La Memòria Descriptiva de l’statu quo del medi 
ambient del municipi, és a dir, la descripció de la 
realitat mediambiental. Per elaborar aquest document, 
l’equip redactor va recopilar tota la informació existent 
sobre diferents aspectes ambientals de rellevància, 
com el consum energètic, l’explotació dels aqüífers, el 
desenvolupament urbanístic del municipi, la mobilitat 
–especialment l'associada al cotxe- i un llarg etcètera. 
Igualment també es va descriure l’organigrama municipal 
per a la gestió del medi ambient i els recursos que s’hi 
destinen. Aquesta fase es va treballar durant l’any 2004 
i es va presentar a l’octubre d’aquest mateix any.

La Diagnosi Ambiental és el segon document que 
integra l’estudi. Amb tota la informació recopilada 
durant l’elaboració de la memòria descriptiva es va pro-
cedir a valorar si l’estat mediambiental del municipi era 
bo o dolent. Lògicament no hi ha una resposta única a 
aquesta pregunta, ja que el medi ambient és un tema 
complex, i  complexitat no es pot defugir amb simplifi-
cacions de la realitat. En alguns aspectes pot bastar amb 
dades científiques que reflecteixin objectivament l’estat 
de la qüestió, però en molts d’altres casos la percepció 
de les persones –científics o no científics, en aquest 
aspecte les aportacions de cadascú són igualment valu-
oses- defineix la valoració final. En aquesta fase es va 
aprofundir en allò descrit a la Memòria inicial per tal 
de detectar les fortaleses i debilitats del medi ambient 
sadurninenc. Per tal d’encabir aquesta varietat d’aporta-
cions es van realitzar uns tallers de prediagnosi, que van 
consistir en un total de sis tallers dirigits a la ciutadania 
per a exposar, discutir i valorar els diferents àmbits 
ambientals del municipi. Cada taller feia referència a 
un capítol concret de la Memòria descriptiva; així es 
van tractar els temes dels ecosistemes i fluxos d’aigua, 
la mobilitat i la contaminació atmosfèrica, els residus i 
l’energia, l’urbanisme i la planificació, els impactes de 
l’activitat atmosfèrica i la participació i educació ambi-
ental, i un taller final que va consistir en l’imaginari dels 
escenaris futurs de Sant Sadurní. Aquest treball es va 
desenvolupar a finals de l’any 2005.

Aquesta fase de participació ciutadana també va 
servir perquè afloressin nous aspectes que no s’havien 
tingut en compte en la Memòria Descriptiva. Val a dir 
que la Diagnosi Ambiental es va complementar amb 
reunions amb els diferents departaments de l’Ajunta-
ment així com d’altres actors de l’escena social i política 
sadurninenca.

un repte cap a la sostenibilitat ambiental a Sant Sadurní
L ’ A U D I T O R I A  A M B I E N T A L  D E  S A N T  S A D U R N Í :

El Pla d’Acció Ambiental és el document que culmina 
el treball desenvolupat en les dues fases anteriors. Es 
tracta d’un compendi d’accions concretes per tal de 
caminar cap a un futur més sostenible a partir d’un 
present més respectuós amb el medi ambient i les 
generacions futures. Per a definir aquestes accions 
s’han tingut en compte les aportacions ciutadanes fetes 
en els tallers de prediagnosi i també s’ha organitzat 
algun taller específic per tal de presentar i discutir el 
pla definitiu. L’objectiu del Pla d’Acció Ambiental és 
millorar i solventar els punts considerats crítics en la 
Diagnosi Ambiental, així com potenciar aquells aspec-
tes bons que ja tenim, com el bon funcionament de la 
recollida selectiva o la densa xarxa d’entitats socials 
que hi ha a Sant Sadurní. El Pla d’Acció s’estructura 
en línies estratègiques, programes d’actuació i accions 
concretes. Cada acció està clarament identificada, amb 
objectius definits i amb una proposta de priorització. 
Així, s’hi troben accions urgents –a desenvolpar en 
no més de dos anys-, accions a mitjà termini –de tres a 
cinc anys vista- i accions a llarg termini –més enllà de sis 
anys-. A més, a cada acció hi va associat un indicador 

de seguiment per tal de verificar el compliment del pla. 
Més endavant trobareu més informació sobre els temes 
tractats al Pla d’Acció, així com exemples d’accions con-
cretes contingudes en el Pla.

El Pla d’Acció Ambiental:
un repte cap a la sostenibilitat 
en 132 accions

El Pla d’Acció Ambiental proposat per l’equip redactor 
de l’Auditoria Ambiental s’estructura en 5 línies estra-
tègiques que agrupen 16 programes d’actuació i 132 
accions. Totes aquestes propostes ens han de permetre 
garantir un Sant Sadurní sostenible, que mantingui 
l’equilibri entre desenvolupament i medi urbà i natural, 
a fi d’assegurar la qualitat de vida de la ciutadania 
actual i de les properes generacions. No és menys, els 
sadurninencs i sadurninenques acabats de néixer i els 
que encara han de venir es mereixen trobar un medi 
endreçat i en les millors condicions.

A U D I T O R I A  A M B I E N T A L

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
(Què tenim? )

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
(Què tenim? )

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
(Què tenim? )

Agenda 21 Local
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Els programes d’actuació de la línia estratègica 1 con-
templen accions centrades en la protecció del paisatge 
característic del medi natural que envolta Sant Sadurní. 
Les accions van des de l’aprovació d’un reglament que 
desenvolupi la Carta del Paisatge aprovada pel Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès fins a la protecció dels espais 
forestals que encara resten al terme municipal, passant 
per la creació d’un centre d’interpretació ambiental 
del paisatge vitícola o la intervenció en els projectes 
d’infraestructures que en el futur es desenvolupin sobre 
aquests espais. Es tracta d’una línia estratègica molt 
ambiciosa i que en molts casos supera l’abast municipal. 
Si més no, ofereix una bona estampa del que hauria de 
ser el futur dels espais naturals de Sant Sadurní i atorga 
un alt valor al paisatge de la vinya. 

Línia estratègica 2: 
       la relació del nucli urbà amb 
el medi que l’envolta
La línia estratègica 2 ja conté programes d’actuació i 
accions que incideixen més sobre el nucli urbà de Sant 
Sadurní. Concretament es centra en les relacions del 
nucli urbà amb el seu entorn més immediat, ja que 
precisament són aquestes zones les més sensibles a la 
degradació ambiental. Així, hi trobarem accions com 
dotar de més protecció el Llac de Can Codorniu en la 
revisió del POUM; elaborar i executar un pla de millora 
urbana dels espais de La Timba i de Can Mas de la Riera 
recuperant els seus potencials naturals; modificar el 
projecte del nou tram del Cinturó de Ronda per tal que 
el seu traçat preservi el pas de les rieres; fer un progra-
ma d’actuació per a la millora i la recuperació de les 
fonts del terme municipal; millorar la infraestructura 
de la xarxa de transport públic i promoure un sistema 
de cotxe compartit entre els residents de fora del nucli 
urbà i que són usuaris d’equipaments del nucli urbà de 
Sant Sadurní d’ Anoia. Val a dir que algunes d’aquestes 
accions, com la referent al nou tram del Cinturó de 
Ronda, ja s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar i 
aprovar el projecte de construcció.

Línia estratègica 3: el nucli urbà
La línia estratègica 3 es centra de ple en propostes que 
incideixen directament sobre els nuclis urbans de Sant 
Sadurní. Algunes de les accions contemplades són la 
realització de plans de millora urbana per als nuclis 
de Monistrol, Can Catassús o Espiells; garantir que les 
noves edificacions incorporin fonts d’energia renova-
bles i sistemes d’estalvi d’aigua; continuar les activitats 
municipals de construcció d’habitatge social i de lloguer; 
millorar la neteja i manteniment dels carrers reduint 
el consum hídric; introduir criteris d’ecoplanejament 
als polígons industrials; establir un itinerari bàsic per a 

vianants a l’interior del nucli urbà que garanteixi la seva 
mobilitat de manera còmoda i segura; o elaborar un pla 
d’accessibilitat per als desplaçaments de les persones 
amb mobilitat reduïda.

Línia estratègica 4: 
       la gestió ambiental municipal
La línia estratègica 4 fa referència als instruments de 
gestió ambiental existents a l’Ajuntament. Certament, el 
medi ambient és una responsabilitat de tots; no obstant 
això és imprescindible que l’administració municipal 
hi destini els recursos necessaris per tal de contribuir 
a un futur més sostenible. En el marc d’aquesta línia 
estratègica hi trobem accions com la d’elaborar un 
pla d’estalvi energètic en els edificis i equipaments 
municipals; continuar amb el model de recollida selectiva 
de residus i ampliar-lo a la resta de fraccions (envasos, 
paper i vidre); introduir criteris de sostenibilitat en els 
plecs de condicions i les compres de l’Ajuntament; o 
ampliar progressivament els recursos humans i materials 
del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament.

Línia estratègica 5:
            la participació ciutadana
Si la línia estratègica 4 feia referència a la gestió muni-
cipal, la línia estratègica 5 es centra en l’altre pilar de la 
sostenibilitat: la ciutadania. En aquest sentit es proposen 
accions per tal de millorar la informació i comunicació 
ciutadana en temes ambientals, així com per fomentar-
ne la participació i implicació. Aquestes accions van 
dirigides a garantir que el Pla d’Acció tiri endavant. 
Així es proposa la creació d’una comissió de seguiment 
del Pla d’Acció; continuar amb el desenvolupament 
del reglament de participació ciutadana i el programa 
de pressupostos participatius; establir convenis amb la 
indústria del cava, pagesos i entitats ciutadanes per a la 
protecció del paisatge agrícola; impulsar des de l’Escola 
d’Adults una campanya d’educació ambiental en el marc 
del seu programa anual; o continuar i aprofundir l’edició 
d’aquesta mateixa revista que teniu a les mans, el Món 
Verd.

Totes aquestes accions que hem exposat breument i 
totes les altres que estan incloses en el Pla d’Acció s’han 
debatut profundament en el marc de l’Ajuntament i els 
seus mecanismes de participació ciutadana. Ara només 
resta fer el pas endavant per aprovar aquest Pla d’Acció 
i assumir-ne la seva execució i seguiment. Sens dubte, 
és un repte important i ambiciós, però és una bona 
oportunitat per tal de garantir un futur millor per als 
sadurninencs i sadurninenques que vindran.

Trobareu més informació sobre l’Auditoria Ambiental 
i el Pla d’Acció Ambiental a la Biblioteca Municipal. Si 
voleu rebre el document per correu electrònic, podeu 
sol·licitar-lo a:

A continuació es detalla l’esquema bàsic del 
                               PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL DE SANT SADURNÍ.

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: Articular el territori municipal fomentant la protecció 
 de l’entorn natural
Programa d’Actuació 1.1.  Suport de les figures de planejament i  
 protecció ambiental supramunicipal

Programa d’Actuació 1.2. Intervencions en els ecosistemes hídrics

Programa d’Actuació 1.3. Intervencions en els espais forestals

Programa d’Actuació 1.4. Intervencions en l’espai agrícola

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: Incorporar la sostenibilitat com a criteri de les 
 relacions entre la ciutat i l’entorn natural 

Programa d’Actuació 2.1.     Relacions espai rural i urbà

Programa d’Actuació 2.2. Relacions entre el sistema hídric i el nucli urbà 
 de Sant Sadurní d’Anoia
 
Programa d’Actuació 2.3. Introduir el criteri de la sostenibilitat en 
 la mobilitat municipal i intermunicipal

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: L’ ecoplanejament com a guia de l'estructura 
 dels nuclis urbans 
Programa d’Actuació 3.1. Criteris ambientals de l’arquitectura i l’urbanisme

Programa d’Actuació 3.2. Equipaments i espais verds

Programa d’Actuació 3.3. Activitats econòmiques i polígons industrials

Programa d’Actuació 3.4. Pacificar la mobilitat facilitant els desplaçaments
 a peu i en bicicleta

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: Introduir la dimensió ambiental en l’administració 
 municipal i els instruments de gestió 
Programa d’Actuació 4.1.  Avançar en la gestió sostenible de l’ecosistema municipal

Programa d’Actuació 4.2. Desenvolupar estratègies sostenibles en 
 l’administració municipal

LÍNIA ESTRATÈGICA 5: Implicar la ciutadania i els agents econòmics en el   
 procés cap a la sostenibilitat 
Programa d’Actuació 5.1. Participació de la ciutadania en els processos 
 d’Agenda 21 Local 

Programa d’Actuació 5.2. Promoure acords amb els actors socials i econòmics per
 incentivar canvis en les activitats econòmiques

Programa d’Actuació 5.3. Educació ambiental
mediambient@stsadurnia.diba.es  


