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L’Ajuntament de Sant Sadurní fa una crida a la calma i la responsabilitat de les seves veïnes i veïns. No sortiu de casa 
si no és estrictament imprescindible. Per tu, per tots.

Estigueu atents als canals oficials de les autoritats competents, al web municipal, xarxes i canals de comunicació 
de l’Ajuntament.

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma per part del Govern  
central, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats, i  
sempre de manera individual, a no ser que estigui degudament justificat:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres
g) Per causa de força major o per situació de necessitat. 
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al 
repostatge a benzineres o estacions de servei.

Les botigues en general poden obrir?

Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, si 
fan servei a domicili, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals 
de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

I els bars i restaurants?
Hauran de romandre tancats, només podran oferir servei a domicili.

Queda’t a casa 
 · CORONAVIRUS ·



 · MUNICIPI ·

La proposta, que s’incrementa en més d’un milió en relació a l’exercici anterior, obté el vot  
favorable del govern, l’abstenció de PSC i En Comú i el vot contrari de la CUP
Serà el pressupost més alt des de l’any 2010

A finals de febrer el ple municipal 
de l’Ajuntament de Sant Sadurní va 
aprovar el pressupost municipal 2020 
amb el suport de les dues formacions 
de govern, ERC i Junts x Sant Sadurní 
- amb majoria al plenari - l’abstenció 
del PSC i En Comú i el vot contrari de 
la CUP. La sessió es va prolongar du-
rant tres hores i mitja i va comptar amb 
l’absència del portaveu del PP, Carles 
Jiménez.

El ple va arrencar amb una declaració 
institucional per donar suport a la 
sol·licitud de l’Associació AMPERT (As-
sociació contra el Càncer i malalts d’on-
cologia) a la Creu de Sant Jordi, abans 
d’afrontar el nucli central del debat 
amb la proposta d’aprovació del pres-
supost per aquest any, que serà de 
15.777.058 euros.

EL MÉS ALT DES DEL 2010

El regidor d’Hisenda, Carles Del Amor, 
va exposar en una llarga intervenció la 
proposta del nou pressupost municipal, 
que s’incrementa en més d’1,1 milions 
- un 7,55% - en relació al de l’any pas-
sat, fins assolir la xifra de 15.777.058 i 
que suposa el pressupost més alt des 
del 2010.

Tot i apuntar que la proposta d’ingres-
sos formulada pel govern és moderada, 
Del Amor va justificar l’augment per les 
bones perspectives que ja es van cer-
tificar l’any passat i que permeten re-
visar a l’alça capítols com el d’impostos 
directes - com l’IBI, Impost d’Activitats 
Econòmiques, sobre vehicles de tracció 
mecànica -  i indirectes - com l’ICIO -, 
i que suposen una bona palanca per 

nodrir amb més recursos diverses par-
tides del pressupost.

El regidor també va subratllar el tre-
ball realitzat en els darrers anys per 
tal de sanejar els comptes municipals 
i avançar en l’amortització dels crèdits 
i préstecs, i que permeten ara poder 
afrontar més inversions i despeses.

Pel que fa a les despeses, el capítol de 
personal puja un 5%, per l’increment 
de les retribucions i complements dels 
treballadors municipals. Del Amor va 
assenyalar que la baixada al capítol 2 
en relació al 2019 respon al canvi en la 
gestió del servei de recollida de residus 
- que gestiona a partir d’ara la Manco-
munitat Penedès-Garraf - i que ha su-
posat traslladar aquest cost al capítol 4. 

En aquest sentit, va remarcar que, en 
realitat, la despesa en béns i serveis 
s’incrementarà un 12% i es destinarà 
principalment a la via pública, l’arranja-
ment de zones verdes - en què s’apos-
tarà per una externalització del servei 
per tal de concentrar la brigada munic-
ipal a d’altres tasques - així com en la 
lluita contra les desigualtats socials.

PRINCIPALS PROJECTES

Entrant en detall en algunes de les prin-
cipals inversions o augments de pres-
supost, es va destacar la inversió en 
els vestidors del camp de futbol, amb 
l’estudi, la redacció del projecte i unes 
obres que s’espera puguin estar enlles-
tides al llarg de l’any 2021.

S’incrementen les partides destinades 
a activitats juvenils, Cultura, Gent Gran, 

el foment de polítiques de gènere i 
als equipaments de Serveis Socials. 
També s’inclourà una partida per a la 
dinamització del mercat municipal. La 
millora i el manteniment dels espais 
públics serà una de les grans priori-
tats, incrementant gairebé en un 20% 
el seu pressupost. També la lluita con-
tra les desigualtats i l’especulació im-
mobilìària, quadruplicant la partida en 
habitatge, o el reforç dels recursos en 
l’Arxiu i la partida de Memòria Històrica.

El regidor va recordar la partida de més 
de 190.000 euros aprovada a finals del 
2019 per la renovació de parcs infantils, 
així com l’arranjament i urbanització de 
diversos carrers. Injeccions per a la ren-
ovació d’equips informàtics, la connec-
tivitat Wifi municipal, la substitució de 
les torres de llum del camp de futbol, 
millores a les escoles - com l’ascensor 
del IEP Jacint Verdaguer - o els equips 
d’aire condicionat de l’Espurna. També 
l’aportació per a la renovació del pro-
jecte museogràfic de la Fassina de Can 
Guineu.

Entre d’altres iniciatives, va mencionar 
la instal·lació de pèrgoles solars a la pis-
cina d’estiu o la posada en marxa d’una 
prova pilot de sistema de recollida in-
tel·ligent amb xip en 250 habitatges, 
per tal d’avançar en l’elaboració d’una 
taxa de residus més justa.

El regidor va concloure afirmant que 
el pressupost “creix per donar millors 
serveis a les persones” i que es tractava 
de la millor proposta possible que po-
dia presentar el govern.
Al seu torn, el portaveu de Junts x Sant 
Sadurní i primer tinent d’alcalde, Ton 

El pressupost municipal pel 2020 s’enfila  
fins als 15,7 milions d’euros



Nínxols Cementiri municipal 100.000 €

Obres de reposició a la via pública 75.000 €

Urbanització Passatge Santa Eulàlia 8.300 €

Aplicacions informàtiques 18.000 €

Projecte Wifi 15.000 €

Il·luminació camp de futbol 20.000 €

Millores equipaments educatius 19.500 €

Manteniment edificis municipals  22.400 €

A finals de febrer el ple municipal 
de l’Ajuntament de Sant Sadurní va 
aprovar el pressupost municipal 2020 
amb el suport de les dues formacions 
de govern, ERC i Junts x Sant Sadurní 
- amb majoria al plenari - l’abstenció 
del PSC i En Comú i el vot contrari de 
la CUP. La sessió es va prolongar du-
rant tres hores i mitja i va comptar amb 
l’absència del portaveu del PP, Carles 
Jiménez.

El ple va arrencar amb una declaració 
institucional per donar suport a la 
sol·licitud de l’Associació AMPERT (As-
sociació contra el Càncer i malalts d’on-
cologia) a la Creu de Sant Jordi, abans 
d’afrontar el nucli central del debat 
amb la proposta d’aprovació del pres-
supost per aquest any, que serà de 
15.777.058 euros.

EL MÉS ALT DES DEL 2010

El regidor d’Hisenda, Carles Del Amor, 
va exposar en una llarga intervenció la 
proposta del nou pressupost municipal, 
que s’incrementa en més d’1,1 milions 
- un 7,55% - en relació al de l’any pas-
sat, fins assolir la xifra de 15.777.058 i 
que suposa el pressupost més alt des 
del 2010.

Tot i apuntar que la proposta d’ingres-
sos formulada pel govern és moderada, 
Del Amor va justificar l’augment per les 
bones perspectives que ja es van cer-
tificar l’any passat i que permeten re-
visar a l’alça capítols com el d’impostos 
directes - com l’IBI, Impost d’Activitats 
Econòmiques, sobre vehicles de tracció 
mecànica -  i indirectes - com l’ICIO -, 
i que suposen una bona palanca per 
nodrir amb més recursos diverses par-
tides del pressupost.

El regidor també va subratllar el tre-

ball realitzat en els darrers anys per 
tal de sanejar els comptes municipals 
i avançar en l’amortització dels crèdits 
i préstecs, i que permeten ara poder 
afrontar més inversions i despeses.

Pel que fa a les despeses, el capítol de 
personal puja un 5%, per l’increment 
de les retribucions i complements dels 
treballadors municipals. Del Amor va 
assenyalar que la baixada al capítol 2 
en relació al 2019 respon al canvi en la 
gestió del servei de recollida de residus 
- que gestiona a partir d’ara la Manco-
munitat Penedès-Garraf - i que ha su-
posat traslladar aquest cost al capítol 4. 

En aquest sentit, va remarcar que, en 
realitat, la despesa en béns i serveis 
s’incrementarà un 12% i es destinarà 
principalment a la via pública, l’arranja-
ment de zones verdes - en què s’apos-
tarà per una externalització del servei 
per tal de concentrar la brigada munic-
ipal a d’altres tasques - així com en la 
lluita contra les desigualtats socials.

PRINCIPALS PROJECTES

Entrant en detall en algunes de les prin-
cipals inversions o augments de pres-
supost, es va destacar la inversió en 
els vestidors del camp de futbol, amb 
l’estudi, la redacció del projecte i unes 
obres que s’espera puguin estar enlles-
tides al llarg de l’any 2021.

S’incrementen les partides destinades 
a activitats juvenils, Cultura, Gent Gran, 
el foment de polítiques de gènere i 
als equipaments de Serveis Socials. 
També s’inclourà una partida per a la 
dinamització del mercat municipal. La 
millora i el manteniment dels espais 
públics serà una de les grans priori-
tats, incrementant gairebé en un 20% 
el seu pressupost. També la lluita con-

tra les desigualtats i l’especulació im-
mobilìària, quadruplicant la partida en 
habitatge, o el reforç dels recursos en 
l’Arxiu i la partida de Memòria Històrica.

El regidor va recordar la partida de més 
de 190.000 euros aprovada a finals del 
2019 per la renovació de parcs infantils, 
així com l’arranjament i urbanització de 
diversos carrers. Injeccions per a la ren-
ovació d’equips informàtics, la connec-
tivitat Wifi municipal, la substitució de 
les torres de llum del camp de futbol, 
millores a les escoles - com l’ascensor 
del IEP Jacint Verdaguer - o els equips 
d’aire condicionat de l’Espurna. També 
l’aportació per a la renovació del pro-
jecte museogràfic de la Fassina de Can 
Guineu.

Entre d’altres iniciatives, va mencionar 
la instal·lació de pèrgoles solars a la pis-
cina d’estiu o la posada en marxa d’una 
prova pilot de sistema de recollida in-
tel·ligent amb xip en 250 habitatges, 
per tal d’avançar en l’elaboració d’una 
taxa de residus més justa.

El regidor va concloure afirmant que 
el pressupost “creix per donar millors 
serveis a les persones” i que es tractava 
de la millor proposta possible que po-
dia presentar el govern.
Al seu torn, el portaveu de Junts x Sant 
Sadurní i primer tinent d’alcalde, Ton 
Amat, va assegurar que el pressupost 
municipal 2020 marcava un abans i un 
després en la manera de fer i que con-
fiava a seguir implantant canvis en la 
línia de treball.

Va valorar positivament els recursos 
destinats a la redacció de projectes i 
va destacar la sol.licitud a la Diputació 
de Barcelona per a l’elaboració d’un 
Pla d’equipaments. Canviar l’aspecte a 
Sant Sadurní és una de les prioritats i 

Principals
inversions

 · MUNICIPI ·



Impostos directes 7.788.646,08 €

Impostos indirectes 400.000,00 €

Taxes, preus públics i altres 
ingressos

2.956.311,38 €

Transferències corrents 4.219.267,75 €

Ingressos patrimonials 27.855,56 €

Alineació d’inversions reals 0,00 €

Transferències de capital 15.000,00 €

Actius financers 5,00 €

Passius financers 370.005,00 €

TOTAL INGRESSOS 15.777.085,77 €

Despeses de personal 7.251.001,06 €

Despeses corrents en béns i 
serveis

6.047.432,92 €

Despeses financeres 54.437,98 €

Tranferències corrents 1.432.550,16 €

Fons de contingència 76.702,16 €

Inversions reals 307.973,92 €

Transferències de capital 195.000,00 €

Actius financers 5,00 €

Passius financers 411.987,57 €

TOTAL DESPESES 15.777.085,77 €

Ingressos Despeses

Situació d’excepcionalitat per la crisi sanitària del Coronavirus”

Moltes activitats i actes programats han quedat ajornats o suspesos. Us dema-
nem disculpes si en el moment de llegir o rebre el butlletí municipal algunes 
informacions relatives a propers esdeveniments poden no ajustar-se a la realitat 
com a conseqüència de les mesures o canvis que es puguin produir durant els 
propers dies. 

Us convidem també a que us mantingueu informats a través dels canals oficials 
de les autoritats competents i amb els de l’Ajuntament.
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Els espectacles, de caràcter mensual i d’accés 
gratuït – però amb aforament limitat–, pretenen 
recollir el llegat del Cicle de Teatre al Casal amb 
la voluntat de convertir-se en una aposta de 
més gran format.
 
L’estrena va ser el passat mes de febrer amb 
Livealone, del sadurninenc Francesc Cuéllar. 

Suposava el retorn d’aquest actor de destacada 
projecció a casa, amb una obra que encarna de 
forma crítica «una dissecció de les adversitats i 
els entrebancs que han d’afrontar, per sobre-
viure amb una certa dignitat, una generació de 
joves millenials que viuen indefinidament en 
precari». 

L’emergent dramaturg sadurninenc, que com- 
pagina el teatre amb la presència a la sèrie de 
sobretaula Mercado Central, de Televisió Es-
panyola, ocupava l’escena amb el seu company 
Alejandro Curiel.

La segona sessió prevista del mes de març - 
amb el reconegut actor i doblador català Lluís 
Soler, amb Canigó - ha quedat ajornada davant 
la situació de crisi sanitària del coronavirus. 
El departament de Cultura treballa en cercar 
noves dates per la celebració de l’espectacle i 
també preveient poperes afectacions que es 
puguin produir en la programació.

Aquest espectacle trasllada l’univers de la Re-
naixença amb el text de l’il·lustre poeta català 
Jacint Verdaguer.
Al llarg dels versos de Mossèn Cinto, Soler, 
despulla les paraules de l’autor per oferir la vir-
tuositat de la seva prosòdia al públic sadurni- 
nenc.

El 25 d’abril a les 19.00 hores està previst el 
tercer i últim espectacle: Píndoles de Microtea-
tre. Teatre Breu en espais vius.

La companyia Teatre Tangent torna de nou amb 
els seus dinàmics i fascinants espectacles si- 
multanis de petit format per traslladar l’escenari 
del celler a d’altres punts de l’antiga manufactu- 
ra d’aiguardents.
 
La Regidoria de Cultura, amb la col·laboració de 
l’àrea de Turisme, confia a donar continuïtat a 
aquesta iniciatives amb propers cicles d’espec-
tacles.

Fassina’t, nou cicle d’espectacles de teatre 

Aquest curs 2020 el teatre es trasllada de la sala d’actes del Casal d’Entitats – 1 d’Octubre al celler 
del CIC Fassina amb l’objectiu d’obrir a la cultura un dels equipaments més emblemàtics de la vila.

 · CULTURA ·

29 de febrer | 19.00 h
LIVE ALONE. FRANCESC CUÉLLAR

28 de març | 19.00 h
CANIGÓ DE J.VERDAGUER. LLUÍS SOLER

25 d'abril | 19.00 h
PÍNDOLES DE TEATRE BREU

Aforament limitat

Entrada gratuïta

Cic fassina. Accés c/Sant Pere

 + info a  www.santsadurni.cat

Fassina'T
E s p e c t a c l e s  d e  T e a t r e  2 0 2 0

 · MUNICIPI ·
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A principis d’any es va reobrir al públic el vas petit de la piscina 
municipal de la zona esportiva, després d’uns problemes de filtra-
cions que van obligar a tancar la instal.lació i abordar unes obres de  
reparació que han estat molt més complexes del que s’havia pre-
vist. 

Després de la reobertura es van traslladar de nou les activitats di-
rigides en aquest vas, fet que ha permès descongestionar alguns 
carrils del vas principal de la zona aquàtica.

L’Ajuntament de Sant Sadurní i el Servei d’Esports demanen dis-
culpes a les persones usuàries per les molèsties i incomoditats que 
aquesta actuació ha provocat durant aquests mesos.

També durant els dies Nadal i de menor activitat a les instal·lacions 
es va aprofitar per abordar algunes millores als vestidors.

Es reobre el vas petit de la piscina

Sant Sadurní torna 
a premiar els millors 
esportistes i clubs 
de l’any 

Just a les portes de l’inici de les festes de Nadal, 
el pavelló olímpic de l’Ateneu va ser un any més 
l’escenari de la Festa de l’Esport Sadurninenc, 
cita que celebrava ja la seva sisena edició i a 
la qual van prendre part els esportistes i clubs 
més destacats de la vila al llarg de l’any 2019.

L’acte va comptar amb la participació de l’al-
calde de la vila, Josep Maria Ribas; la regidora 
d’Esports, Laura Salvador, a més de Pere Riba, 
en representació de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat.

L’edició d’enguany es va centrar en l’esport base 
i de formació. Més de 200 nens, nenes i joves 
van pujar a l’escenari en representació de la 

El pavelló de l’Ateneu va acollir la  
sisena edició de la Festa de l’Esport  
Sadurninenc

quinzena de modalitats esportives 
representades a la festa, per tal de 
recollir un obsequi - en aquesta  
ocasió era una tassa commemora-
tiva - tant pels resultats individuals 
com per equips. 

En un segon bloc es van lliurar 
els Premis Especials. La Festa de 
l’Esport va voler destacar el pilot 
de rallyes històrics Lluís Teixidor, 
campió de Catalunya de muntanya; 
l’Antonio Chavarri, veterà corredor 
de curses i maratons de muntan-
ya, així com pel 20è i 10è aniversari 

respectivament de l’Associació Es-
portiva l’Esquitx i el Club d’esgrima 
Sala d’Armes Penedès; i també un 
emotiu record a la Teresa Ventosa, 
persona molt vinculada a l’hoquei 
base del Club Esportiu Noia i que 
ens deixava aquest 2019 per culpa 
d’una malaltia.

Les escoles de dansa i de ball Es-
tem x Tu, Banjara Studio i Equip 4 
van amenitzar la gala amb diverses 
peces musicals.

 · ESPORTS ·

A les portes de les festes nadalenques, el club local Santsa Sua Tot va 
organitzar una nova edició de la Cursa de Nadal, amb sortida i arribada a 
l’escola La Pau. Després de la cursa infantil, la cita presentada per a joves 
i adults una doble distancia, de cinc i 10 quilòmetres, amb un recorregut 
mixt espectacular per carrers, vinyes i l’entorn natural de Sant Sadurní.

Josep Alcalà i Maria Samsó van ser els més ràpids a la general masculina 
i femenina en la distància de 10 quilòmetres.  Per la seva banda, Manel 
Torres i Marta Camps van encapçalar la classificació en la prova de 5 
quilòmetres.

Molt d’ambient al llarg de tota la jornada, amb l’acompanyament al matí 
dels timbalers Tabalots i final amb sorteig de regals, podis i lliurament de 
premis.

Nova edició 
de la Cursa de Nadal

· 8 · 



 · ESPORTS ·

Remodelació 
de la sala de musculació i 
renovació dels equips
A mitjans de març s’ha enllestit la remodelació i instal·lació 
dels nous equips a la sala de musculació de la Zona Espor-
tiva municipal. El servei d’Esports hi ha destinat una inversió 
d’uns 40.000 euros en els treballs de repintat i renovació del 
terra i la fusteria, a més de l’adquisició de nova maquinària. 

El resultat és que s’ha ordenat i ampliat lleugerament aquest 
espai i s’han renovat els equips de salut, amb una distribució 
que busca un major confort dels usuaris.
 
Els treballs han consistit a repintar les parets, adequació i 
ampliació de la zona annexa a la sala de musculació, la instal.
lació de paviment protector, un mirall, la renovació de les 
fustes decoratives, a més d’adequacions del sistema elèctric 
i de la maquinària de musculació

Els nous equips que s’hi han instal·lat, són entre d’altres: una 
cinta de córrer, dues bicicletes estàtiques, una de reclinada, 

una bici indoor i dues el·líptiques, a més de manuelles dels 
dos fins als 28 quilos, diversos aparells i bancs multifunció 
per el treball de la musculatura.
 
Els aparells substituïts que encara estan en un bon estat d’ús 
es cediran al Club Esportiu Noia Freixenet, que els instal·larà 
al pavelló, a la sala del gimnàs.

La zona esportiva municipal de Sant 
Sadurní d’Anoia compta des de fa po-
ques setmanes amb un pla d’estalvi en-
ergètic i un pla de manteniment, elabo-
rat amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, que ha fet una diagnosi 
de l’estat de les instal·lacions espor-
tives, a fi de millorar-les especialment 
en relació a l’eficiència energètica.

En el cas de Sant Sadurní, s’ha estudi-
at la part de la zona esportiva munici-
pal corresponent a la piscina coberta, 
el pavelló poliesportiu i les piscines a 
l’aire lliure. L’objectiu del pla d’estalvi 
energètic ha estat continuar la tasca 
d’optimització energètica del centre, 
iniciada amb el recent canvi dels focus 
a LED del pavelló, la substitució d’al-
guns tancaments de la zona de piscina 
coberta i la renovació de la deshumec-
tadora i d’una de les calderes.  S’ha re-
alitzat igualment una anàlisi energèti-
ca dels diferents sistemes a partir de 
dades de facturació, visites tècniques i 
monitoratge elèctric i s’han determinat 
un conjunt de mesures amb potencial 
d’estalvi. També s’ha fet la certificació 
energètica corresponent a l’edifici que 
allotja el pavelló, les piscines cobertes 
i els vestidors, i s’ha obtingut una qual-
ificació energètica “A”, tant en consum 
d’energia no renovable com en emis-
sions de diòxid de carboni, atesa la 
connexió a la central de biomassa.

L’estudi realitzat per la Diputació  
valora molt positivament l’aposta 
per les energies renovables i l’impuls  
de models més sostenibles que va 
capitalitzar per exemple, la instal·lació 

d’una caldera de biomassa, que es va 
instal.lar a finals del 2016 i que donar 
servei de calefacció i aigua calenta a  
la zona esportiva, però també a l’IEP 
Jacint Verdaguer i a l’escola bressol 
Fil·loxereta. Assenyala que es tracta 
d’una instal·lació “quasi modèlica” des 
del punt de vista energètic, i que com-
bina la producció d’energia tèrmica 
per a calefacció, aigua calenta i l’escal-
fament de l’aigua de les piscines amb 
les energies renovables (biomassa i 
plaques solars) i l’energia elèctrica per 
la il·luminació LED.

S’assenyala que el consum d’ener-
gia elèctrica està clarament per sota 
d’altres instal·lacions similars, i valora 
també la infraestructura de la pista 
poliesportiva interior i la piscina cob-
erta, que gaudeixen d’una bona il·lumi-
nació natural durant moltes hores del
dia, o la il.luminacio LED amb detectors 

de presència a diversos espais de la  
instal·lació.
La renovació recent de la deshumec-
tadora de la piscina coberta o dels  
finestrals de la piscina són també d’al-
tres accions ben considerades per 
l’estudi. Amb tot, s’assenyala l’ús ex-
cessiu del sistema auxiliar de gas, i que  
consta d’un total de set calderes, ja que 
la caldera de biomassa és insuficient 
per proporcionar tota l’energia que 
demanda la instal.lació, especialment 
en els períodes de fred, ja que cobreix 
al voltant de dos terços de la potència 
calorífica necessària.

També s’ha subratllat la destacada re-
ducció en consum elèctric del pavelló 
des de finals del 2018, quan es van 
 substituir els focus de la pista per il·lu-
minació LED.

Pel que fa al pla inicial de manteniment 
de la zona esportiva, l’objectiu inicial 
ha estat planificar les operacions de 
manteniment correctiu i preventiu per 
als propers 5 anys, amb previsió de la 
despesa corresponent a cada anualitat. 
L’estudi preveu el cost de les inspec-
cions periòdiques obligatòries i de les 
operacions a efectuar.

La Diputació lliura un pla d’estalvi energètic i de manteniment de 
la Zona Esportiva

L’informe assenyala que  
es tracta d’una instal·lació 

quasi modèl·lica des del 
punt de vista energètic.

“



«L’Ollé magistralment passa a 
en Subirachs, i aquest escapa a 
gran velocitat del modo que sap 
fer-ho i llença un centre magnífic 
que aprofita en Milán per xutar a 
goal, aconseguit d’un modo bril-
lant i per l’angle el primer goal de 
la tarde a favor del Catalonia».

 
Aquesta és la narració que feia la revis-
ta El Noya del primer gol de la història 
d’una entitat de la qual aquest any cel-
ebrem el centenari, la UE Sant Sadurní. 
Va ser en un partit amistós que el FC 
Catalonia va jugar el 5 de maig de 1921 
a camp del Júpiter, amb victòria dels 
barcelonins per 3 a 1.

Dit això, són necessaris alguns 
aclariments per entendre per-
què aquest 2020 podem celebrar 
el centenari de la UE Sant Sadurní.  
Una celebració que cal fer extensiva a 
tot el futbol de Sant Sadurní, perquè 
alhora que naixia la UE Sant Sadurní 
també es van fundar els equips del CE 
Noia i la Unió Esportiva Can Catassús.

L’any 1928 es va publicar El Llibre d’Or 
del Futbol Català, una obra monumen-
tal que feia una panoràmica del fut-
bol català del moment. Un dels clubs 
que hi apareix és el CF Sant Sadurní:  

«Es constituí el FC Catalonia, que avui 
porta el nom Sant Sadurní FC, a iniciati-
va del Centre Agrícola, pero sense inter-
venció directa de la Junta d’aquest». 

El text va acompanyat d’una fotografia 
molt coneguda del camp de futbol del 
Sant Sadurní FC, al Centre, on va jugar 
el Sant Sadurní abans de la construcció 
del camp de La Triola, el 1971. 

L’any 1928 el club es deia Sant Sadurní 
CF, ja que l’actual UE Esportiva Sant 
Sadurní es va constituir el 1978 per la 
fusió entre l’antic Sant Sadurní CF i el 
Noya CF. El llibre també dedica un espai 
al rival sadurninenc del FC Catalonia: «A 
iniciativa de l’Ateneu Agrícola de Sant 
Sadurní va ésser fundat el Club Espor-
tiu Noia».

Les dates de naixement dels dos clubs 
són incertes, però el de Millán no devia 
ser el primer gol de l’entitat, només és 
el primer del qual en tenim constància. 

La crònica d’aquell gol es va publicar en 
el segon número de la revista El Noya, 
però en el número anterior la revista 
ja parlava del club: «Camp del Catalo-
nia S.C.. Per causes que no hem pogut 
averiguar se suspengué el partit que 
tenia que celebrar-se entre el reserva 
de l’Europa i el seu primer equip. El diu-
menge 1 de Maig». 

La notícia deixa clar que al maig del 
1921 a Sant Sadurní existia un club 
anomenat Catalonia que, a més, dis-
posava del seu propi camp de futbol.

I és que reconstruir la història de la 
UE Sant Sadurní és un petit trenca-
closques. 
En primer lloc, car dir que el centenari 
permetrà corregir un error en l’escut 
actual de la UE Sant Sadurní, que incor-
pora la llegenda «Fundat el 1925». 

 
 
Una altra crònica futbolística de El 
Noya de l’any 1921 ens ajuda a aco-
tar cronològicament el naixement 
d’aquests clubs: «En resum, fou un 
bon partit, recordant per al Noia les 
belles i memorables jornades de l’istiu 
prop-passat». És a dir, l’estiu de 1920.

Com va recollir Salvador Llorach en el 
seu llibre sobre l’Ateneu Agrícola, el 
Catalonia Sporting Club es va constituir 
oficialment el 15 de desembre de 1919. 

Però aquest no és la data de l’origen 
del futbol a Sant Sadurní, perquè el 
Catalonia va néixer com una societat 
esportiva, no de futbol.

 

En el cas del CE Noia passa exactament 
el mateix: al febrer de 1919, es va fund-
ar l’Sporting Club del Noia, «una entitat 
esportiva», i no va ser fins al desembre 
de 1919 que va aprovar els estatuts del 
Foot-ball Club Esportiu Noia.

CENTENARI  
DE LA  
UNIÓ  
ESPORTIVA 
SANT SADURNÍ
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És més: al setembre de 1919 el Club 
Esportiu Noia es va presentar en soci-
etat  amb un partit de futbol «per tal de 
donar més relleu a les nostres típiques 
fires i festes» al seu «camp d’esports». 
Existien el club i el camp, però no 
l’equip, perquè el partit el van disputar 
«dos equips forasters». 

Els acèrrims seguidors de la UE Sant 
Sadurní i rivals de l’Ateneu riuran per 
sota el nas llegint això, però que no es 
precipitin, perquè la història del Sant 
Sadurní era si fa o no fa la mateixa: el 
camp de futbol del Centre es va es-
trenar de manera solemne el 26 de 
desembre de 1919, i es va fer amb un 
partit entre el Vilafranca i el Nàstic de 
Tarragona, amb victòria dels penedes-
encs per 3 a 1.
 
A mesura que avançà la dècada de 
1920, el seguiment de la premsa local 
i comarcal i esportiva ens ha de per-
metre seguir la història dels dos clubs. 
Tant el El Noya Lavernó publicaven 
llargues i inspirades cròniques als par-
tits dels dos equips. 

És prou conegut que el CF Sant Sadurní 
ni el CE Noya van mantenir una forta ri-
valitat des de la seva fundació —que no 

era més que un reflex de la rivalitat en-
tre El Centre i l’Ateneu, tot i que molts 
jugadors van defensar la samarreta del 
dos equips— fins l’esclat de la Guerra 
Civil, l’any 1936 - . 

Acabada la guerra, la clausura de 
l’Ateneu va suposar la desaparició del 
CE Noia i els blaus van capitalitzar la 
història del futbol sadurninenc, tot i 
que van aparèixer durant un temps al-
tres equips, com l’Olímpic de Sant Sa-
durní, l’Atlètic Sant Sadurní i, ja a la dè-
cada de 1970, un reaparegut Noia FC, 
FC que, tot I el nom, no tenia cap vincle 
amb l’Ateneu. 

A més, el Sant Sadurní va disposar d’un 
equip femení a la dècada dels 1970. 

Una història llarga i complexa que in-
tentarem recuperar al llarg d’aquest 
any i completar els actes del centenari 
l’abril de 1921 amb la publicació d’un 
llibre sobre la història de la UE Sant Sa-
durní i el futbol de la vila.

Toni Romeu - Historiador
 

 

Per fi, la construcció 
dels vestidors

La renovació dels vestidors del camp 
de futbol és una de les principals  
prioritats del govern. Les reclamades 
obres per al condicionalment de les 
instal·lacions viuran aquest any una im-
portant empenta amb la redacció del 
proyecte i es confía que puguin ser una 
realitat al 2021.

També en el darrer  pressupost munici-
pal es va aprovar una partida de 20.000 
€ que permetran cobrir els costos per a 
la renovació de la il·luminació del camp, 
un altre dels grans dèficits que arrosse-
ga el club des de fa temps i que ha por-
tat l’entitat a rebre també advertiments 
per part de la Federació i que l’ha obli-
gat a avançar l’horari dels partits durant 
els mesos amb menys hores de sol.

La Unió Esportiva Sant Sadurní celebrarà aquest any el centenari  
de l'entitat i, entre les activitats i actes de celebració que s'estan programant, 
està treballant en una exposició que repassi la història del club i del futbol a la 
nostra vila, ja que han estat diversos els equips de futbol i entitats locals que 
han practicat aquesta modalitat esportiva al municipi.

Per aquest motiu, la Comissió organitzadora del centenari, que comp-
ta amb la participació de membres de la Unió Esportiva Sant Sadurní i  
representants de l'Ajuntament, fa una crida a la ciutadania per tal que aquells 
veïns i veïns que disposin de informació, documentació, fotografies o qualsevol 
tipus de material relacionat amb el club o amb d'altres equips de la vila, es 
posin en contacte a través de l'email ue.secretaria@gmail.com o bé al telèfon  
680 15 57 00.

Tot i que encara hi ha diverses activitats pendents de con-
firmació, ja hi ha diverses iniciatives  que es donaran a  
conèixer en les properes setmanes, quan se celebrarà la 
roda de premsa de presentació.

Entre les propostes en les quals hi estan treballant es  
planteja un torneig solidari de futbol base, el proper mes 
d’abril. El 20 de juny, el club organitzarà una altra activitat 
esportiva, però en aquesta ocasió serà una cursa nocturna 
per l’entorn de Sant Sadurní. 

També aquella setmana està confirmada la celebració al mu-
nicipi de la Gala dels Campions en què, cada any, la Feder-
ació Catalana de Futbol premia els equips campions de totes 
les categories del futbol català.

La directiva de la Unió Esportiva també està realitzant ges-
tions perquè la vila aculli l’Assemblea General de la Federació 
Catalana, bé aquest any o sino sol·licitar-ho pel 2021.

De cara al segon semestre de l’any, està prevista una ex-
posició fotogràfica i de material relacionat amb la història 
del club, i en els propers mesos s’espera concretar també 
un torneig amb la participació dels primers equips dels po-
bles agermanats amb Sant Sadurní - Cañete, Zegama i Bastia 
Umbra. També s’impulsaran diverses iniciatives formatives i 
clínics a les escoles de la vila. La programació es clourà l’abril 
del 2021 amb la presentació per Sant Jordi d’un llibre com-
memoratiu dels 100 anys d’història de futbol a la vila. 

Actes del 
Centenari

Tens fotos, 
algun 

record o m
aterial 

del futbol 
local?
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El curs passat es va realitzar una enquesta d’hàbits  
relacionats amb la salut a 4t. d’ESO amb el suport de la Di-
putació de Barcelona, en total al 2019 van ser 191 les en-
questes contestades.
 
Cal tenir en compte que no tots els alumnes dels instituts 
que les van respondre són de Sant Sadurní d’Anoia sino 
també de municipis del voltant.
 
Aquestes enquestes són un instrument que facilita infor-
mació sobre la percepció de l’estat de salut i els estils de vida 
dels i les adolescents de 4t. d’ESO, que es consideren com 
“agents sentinelles” a l’hora d’estudiar futures conductes rel-
acionades amb la salut.
 
Els resultats, que es van fer públics recentment, permeten 
veure comparatives amb les enquestes de 2015 i la resta de 
la província de Barcelona, dels quals se’n destaquen:

Un 91% consideren que tenen una salut bona o molt 
bona, però el 39,8% de les noies tenen un estat d’ànim 
negatiu.
 
Tenen un pes normal un 77%, per sobre de la mitjana 
de la província de Barcelona, malgrat les noies creuen que 
és lleugerament alt.

Del grup d’aliments no saludables com embotits, refrescos, 
llaminadures, brioixeria industrial, etc... se’n fa un consum 
moderat, un 10% menor que a la resta de la província de 
Barcelona.

  L’adhesió a la dieta mediterrània ha millorat 
   en nois des de l’any 2015.
  Practiquen més esport i fan més activitat 

física que la resta de província de Barcelona (49,2%) tot 

i que les noies ho fan una mica menys que els nois.

Utilitzen les xarxes socials i 
naveguen per internet en 
un percentatge superior a la 
província (43,4%)

Consumeixen més tabac (59,7%), superior a la mitjana 
de la província.

Han consumit alcohol alguna vegada el 79,1% tot i que dis-
minueixen els afartaments d’alcohol (binge drinking) en 
noies en relació al  2015.

Consideren que la marihuana no és molt perillosa, i el con-

sum (42,4%) és 10 punts superior a la mitjana de la 
província.

Els hàbits de salut dels nostres joves  

Les noies tenen més  
present què és assetjament 
i reconeixen sentir-se més 
insegures quan es troben al 
carrer.

Tot i que coneixen mètodes anticon-
ceptius com la píndola anticoncepti-
va o el preservatiu, quasi no coneixen 
el DIU o el diafragma i no usen cap 
mètode en un 27%, el que suposa 
un increment d’11 punts en relació a 
la mitjana de la província.

Disminueix el bullying, un dels aspectes més 
positius del darrer informe.

Valoren de manera positiva l’entorn - el medi 
ambient, la circulació, la baixa contaminació 
acústica i la convivència-.

TROBADA DE JOVES 
CORRESPONSALS A L’ÍNDEX
A finals d’any es va celebrar a l’Índex una Troba-
da de Joves Corresponsals amb la participació 
de 34 joves, de 1er a 4rt d’ESO, dels 4 centres de 
secundària que hi ha a Sant Sadurní.

El Projecte “Sóc Corresponsal” s’emmarca dins el 
Programa “L’Índex als IES”, d’Informació i Dina-
mització als centres de Secundària, i consisteix 
en la presència de les dinamitzadores de l’Índex 
a l’hora del pati, amb l’objectiu d’apropar infor-
mació als joves i realitzar-hi activitats de dina-
mització, tant dins com fora del centre.
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CASAL 
D’ESTIU 
2020
El Casal d’Estiu municipal s’ampliarà aquest any a cinc setmanes. L’activitat començarà el 25 de juny i es prolongarà fins al 
29 de juliol, sis dies més en total que a l’edició del 2019 i que havia estat una demanda de moltes famílies.
 
Una altra de les novetats d’enguany serà que la preinscripció es podrà fer via online des del web municipal.

El termini de preinscripcions serà del 16 al 24 d’abril i les sol·licituds i documentació es podrà fer arribar per dues vies: 

-Al web indexjove.cat
Des de les 9 h del dia 16 d’abril fins a les 20 h del dia 24 d’abril.

-A l’Índex (carrer Pompeu Fabra, 34)
Matins: de dimarts a divendres de 9 a 14 h. Tardes: dilluns i dimecres de 16 a 20 h.

Caldrà omplir un sol formulari de sol·licitud d’inscripció per família. Places limitades.  
 
La programació contempla el Casal d’Estiu infantil. El servei comptarà amb opció de menjador i servei d’acollida, tant diari 
com ocasional. Com és habitual, s’oferiran descomptes si s’inscriuen dos o més germans.
 
En paral.lel, el Servei de Joventut proposarà també durant el mes de juliol el Fesestiu, un cicle d’activitats, tallers i sortides 
adreçada a joves de 13 a 18 anys.
 
A continuació podeu consultar els preus i condicions:

 Casal d’Estiu infantil 
Per persona: 190 €
Si es tracta de dos germans, la tarifa per a cadascun serà de 160 € 
Si es tracta de tres germans, la tarifa per a cadascun serà de 145 €
Menjador: 144 € per persona (tots els dies, excepte sortides) 
Menjador ocasional: 6,80 € per persona/dia
Acollida: 40 € per persona (tots els dies)
Acollida ocasional: 2,50 € per persona/dia

 Lloc on es farà el Casal
Escola la Pau. Els nascuts entre els anys 2013 i 2016
Institut-Escola Jacint Verdaguer (edifici d’infantil i primària). 
Els nascuts entre els anys 2006 i 2012

FESESTIU
Import activitat:
 
a) Activitats modalitat 1.......5,00 € 
b) Activitats modalitat 2.....10,00 € 
c) Activitats modalitat 3......15,00 € 
d) Activitats modalitat 4.....20,00 € 
e) Activitats modalitat 5.....25,00 € 
f) Activitats modalitat 6......30,00 €
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La Rua de Carnaval de Sant Sadurní va comptar 
enguany amb la participació de set comparses. 
L’edició 2020 presentava canvi al recorregut, 
passant pel carrer Raval, i final a la plaça de 
l’Ajuntament amb música i food trucks fins la 
mitjanit. 

Astronautes, autos de xoc, La Casa de Papel, 
Grease, dracs o llaminadures van ser les dis-
fresses escollides pels grups que van donar 
gruix a la rua, acompanyats per d’altres grups, 
famílies i veïns i veïnes que no van deixar es-

capar l’oportunitat per disfressar-se, o no, i sor-
tir al carrer a gaudir de la festa.

Cada agrupació va fer el seu ball de lluïment 
i posteriorment se’ls va lliurar un diploma i 
un detall per part de la regidoria de Cultura.  

La reina Carnestoltes, de l’IE Jacint Verdaguer, 
va pronunciar el pregó des del balcó de l’Ajun-
tament i posteriorment va donar el testimoni al 
barri Sant Llorenç, que assumirà el regnat de la 
propera edició de Carnaval.

CAR
NA
VAL

 2020





Per tercer any consecutiu l’escola Vedruna Sant Sadurní 
accedirà a la final estatal del torneig de robòtica First Lego 
League, que provisionalment, havia de celebrar-se el 28 i 29 
de març a Tenerife.

El centre ha presentat un total de tres equips a les diverses 
fases locals de la competició, tot i que encara hi ha dos grups 
que no han entrat en competició. L´equip dels VERC´S va 
aixecar a La Salle, a Barcelona, el premi al Comportament del 
Robot i el primer Premi al Guanyador del Torneig, en una cita 
que va reunir una trentena d´equips d´arreu de Catalunya.

Aquests premis recompensen l’aposta que l’escola fa per 
aquesta disciplina des de ja fa vuit anys, amb reconeixe-
ments ininterromputs gràcies a l’esforç del personal docent, 

dels monitors, dels col·laboradors i, sobre tot, de l’actitud i el 
treball de les noies i dels nois que hi participen. L’equip de 
robòtica ha obert un compte bancari per tal de rebre aporta-
cions i ajuts per afrontar el viatge i l’estada a les Canàries per 
participar a la fase final del certamen. 

La First Lego League és un torneig que se celebra a nivell 
mundial (més de 90 països) entre equips de joves de 10 a 
16 anys i que consisteix en una competició en tres fronts: un 
torneig de robòtica amb material de la marca Lego en el que 
es resolen reptes mecànics i de programació, un projecte 
científic/tecnològic que els joves desenvolupen, presenten i 
defensen davant un tribunal i una exposició dels valors ad-
quirits gràcies al treball en equip.

L’ escola Vedruna 
es classifica per 
tercer any consecutiu 
per la final estatal 
First Lego League 
de robòtica

L’escola bressol L’Espurna, amb  
la col·laboració d’usuàries de 
la Casa dels Avis, han impulsat 
aquest 2020 un projecte inter-
generacional

L’escola bressol L’Espurna ha iniciat 
aquest any un projecte intergenera-
cional de col.laboració amb persones 
grans de la Casa dels Avis. Amb la 
voluntat d’afrontar nous reptes i 
emprendre iniciatives motivadores, 
l’equip educatiu del centre va iniciar 
converses amb la direcció de la Casa 
dels Avis i que ha fructificat en el pro-
jecte “Les àvies de l’Espurna”.

La Joana Sánchez, la Rosa Isart i la 
Maria Llupià es van oferir com a  
voluntàries d’aquesta prova pilot, 
i des de fa algunes setmanes han 
començat a compartir una bona es-
tona al centre, acompanyades dels 
petits alumnes, per explicar-los con-
tes, ensenyar a cuinar i un taller de 
cuina.
 
Un cop al mes, habitualment els 
dimarts o els dimecres, cadascu-
na d’elles visita l’escola. En una ex-
periència intergeneracional amb una 

gran càrrega humana, interactuen 
amb els infants establint diàlegs i 
compartint moments que els perme-
ten recuperar al rol d’àvies. 
Els beneficis d’aquesta activitat  
són diversos i neixen gràcies a la 
complicitat que es crea entre les 
dues generacions a través de les mi-
rades, els gestos i els somriures. Per 
una banda els infants amplien el seu 
coneixement i la seva percepció de la 
vellesa. No només són una referència 
adulta, sinó que també hi estableixen 
vincles emocionals que s’enforteixen 
cada setmana.

Durant aquestes setmanes, la  
Joana, la Maria i la Rosa han acostat 
històries infantils, han ensenyat als 
més menuts què es pot fer amb fil i 
agulla, jugant amb botons i figures de 
Goma Eva, i també elaborant bom-
bons de xocolata.

La intenció és que aquesta experièn-
cia s’ampliï ben aviat a l’Escola bres-
sol municipal La Fil·loxereta, quan 
es compti amb més persones grans  
voluntàries disposades a partici-
par-hi.

Les més grans de la classe

Un dels equips de robòtica guanya 
el primer premi a una de les fases 
locals celebrada  a Barcelona
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Aquest curs 2019-2020 es realitzaran 67 ses-
sions d’activitats a través del projecte de l’Índex 
als IES. 

S’ofereix als centres educatius de secundària 
uns recursos de xerrades i tallers per tractar 
temes d’interès general, com ara: salut, orient-
ació acadèmica, interculturalitat, mobilitat inter-
nacional, habitatge i sensibilitat i educació viària.

Aquests recursos s’ofereixen a través de la 
Regidoria de Joventut, de la Guia Educativa 
de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i del 
Catàleg d’Activitats (de suport als IES) de l’Ofici-
na Jove de l’Alt Penedès.

10è aniversari  
Escola de 
Música

Continuant amb els actes de celebració del desè aniversari de l’escola 
de música municipal, fa algunes setmanes el centre va organitzar un 
parell d’activitats molt interessants. D’una banda un concert a càrrec 
de la popular Dàmaris Gelabert, adreçat als més menuts de l’escola i 
que va tenir lloc al celler de la Fassina de Can Guineu.

I poc dies després, a la sala d’actes, es va oferir la conferència “Psico-
logia i neurociència de la música”, a càrrec de Marc Serra.

Activitats als 
Instituts de 
Secundària
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El govern de l’Ajuntament de Sant  
Sadurní d’Anoia va celebrar la tradi-
cional trobada de final d’any amb els i 
les periodistes dels mitjans de comu-
nicació comarcals, en què es va fer un 
repàs de les principals accions dutes  
a terme durant l’any 2019 i es va ex-
plicar alguns dels principals projectes 
de cara a l’any vinent.

La roda de premsa es va dur a terme 
al Centre Cultural encapçalada per 
l’alcalde, Josep Maria Ribas, i el  
primer tinent d’alcalde, Ton Amat, en 
nom de la resta de regidores i regidors del  
govern. Tots dos van començar posant 
èmfasi en el fet que la majoria de per-
sones del nou govern són noves i  
que aquest inici de mandat ha estat 
d’adaptació i intens treball per fer-se 
seus els projectes ja iniciats i tirar-ne 
endavant de nous.

Josep Maria Ribas va esmentar breu-
ment el fet que el Ple va aprovar les Or-
denances Fiscals per al 2020, les quals 
han incrementat només l’IPC en algun 
Impost com l’IBI i l’IAE; va recordar que 
la regidoria de Cultura “ha editat un pro-
grama per Fires i Festes amb un nou for-
mat i contingut i molt més col·laboratiu, 
que tindrà continuïtat els propers anys”; i 
va avançar la reobertura  del vas petit de 
la piscina, “les quals han topat amb molts 
problemes per detectar l’origen de les fil-
tracions d’aigua, fet que les ha endarrerit 
molt”.

Educació, Via pública i Urbanisme

L’Alcalde també va accentuar la tas-
ca que s’està duent a terme des de la 
regidoria d’Educació per acabar amb 
la segregació escolar, un tema que 
preocupa molt el govern: “El regidor  
d’Educació està en contacte amb el 
Departament d’Ensenyament de la  
Generalitat perquè aquest problema 
l’hem d’arreglar des de la base, des del 
moment en què els pares i mares escul-

len l’escola; s’intentarà que tots els cen-
tres tinguin el mateix nombre de places i 
que no siguin ampliables, que voldrà dir 
que totes les escoles tindran els mateixos 
alumnes per curs”. Ribas va explicar que 
també s’està prioritzant les inversions a 
l’escola La Pau amb la intenció de re-
vertir les dinàmiques que la fan un dels 
centres amb  més segregació escolar.

Durant l’any 2020, i amb el suport de 
l’Associació Catalana de Municipis, 
es remodelaran diversos parcs in-
fantils de la vila i també els patis d’al-
gunes escoles, entre elles La Pau: onze  
actuacions amb un import total de 
190.000€.

Altres projectes per al 2020 són la 
urbanització del Ps. Santa Eulàlia, 
l’únic carrer del municipi pendent  
d’urbanitzar i la segona fase de les 
obres al Centre Cultural, que acollirà 
l’arxiu i l’Escola d’Adults; una inversió 
de Fons europeus (FEDER) per canviar 
la il·luminació de la via pública i fer-la 
més sostenible; la remodelació de la 
part baixa de la Rambla Generalitat, on 
s’hi ubicarà la parada d’autobusos i de 
taxis, per incrementar la seguretat de 
vianants i passatgers; i la remodelació 
dels vestuaris del camp de futbol, que 
és l’obra més costosa pel que fa a la 
inversió. Les obres per ampliar el ce-
mentiri en una vuitantena de nínxols i 
la remodelació de zones com la plaça 
del Pont Romà per evitar inundacions 
en moments de fortes pluges són dues 
altres inversions previstes per al 2020.

Voluntat de canvi de dinàmiques: 
Turisme i Recursos Humans

El primer Tinent d’Alcalde i regidor 
de Recursos Humans, Noves Tecnol-
ogies, Promoció Turística i Comerç, 
Ton Amat, va reiterar que el fet que 
la majoria de regidors i regidores de 
l’equip de govern siguin nous aporta 
beneficis i algun obstacle “Som gent 

que venim amb ganes, amb ganes de 
canviar coses, de canviar dinàmiques, 
de motivar el personal que treballa a la 
casa, el que passa és que els que ja te-
nen l’experiència saben com sortejar les 
coses més ràpidament i els que venim de 
nou veiem que les coses no són tan fàcils 
com aparenten. Però una de les coses 
que ens hem proposat com a govern és 
muscular la part central d’aquesta casa 
perquè la màquina funcioni molt millor”. 
 
També va destacar la voluntat d’iniciar 
la inversió des del minut zero, malgrat 
que moltes de les obres previstes són 
de gran envergadura i requereixen el 
seu temps.

També va assenyalar els canvis exitosos 
que s’han implantat aquest 2019 en el 
Cavatast, “amb la voluntat que el visitant 
de la fira marxi amb bones sensacions i 
gaudeixi de l’espai i dels tastos de cava i 
gastronomia; uns canvis que han estat 
possibles gràcies a l’esforç de tot l’equip 
de Turisme”.

I un darrer projecte turístic en marxa: 
la remodelació museística del CIC Fassi-
na, que es realitzarà amb fons FEDER 
i que esperen tenir llesta pel proper  
Cavatast, amb la voluntat també de 
continuar donant vida a l’edifici de La 
Fassina, on cada vegada s’hi duen a 
terme més activitats.

El regidor també va fer un apunt sobre 
el projecte d’extensió de WIFI a totes 
les places del municipi, una inversió 
que compta amb fons europeus.

Pel que fa a la regidoria de Recursos 
Humans, va manifestar que “treballem 
intensament amb la voluntat de desen-
callar i tirar endavant temes que estan 
pendents des de fa força temps, una tas-
ca complexa i que requereix bona entesa i 
treballar discretament i amb calma”.
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Francesc Cuéllar (1993) es va graduar en art dràmatic 
per l’Institut del Teatre de Barcelona. Impulsor de la 
companyia local de teatre Un pam i dos dits

Va debutar a la televisió l’any 2012 amb la sèrie Kubala, 
Moreno i Manchon.

Es va estrenar al cinema al 2014 amb Born, de Claudio 
Zulian i l’any següent protagonitza l’òpera prima d’Ale-
jandro Mira, Antonio cumple 50. 

Actualment és un dels protagonistes de la sèrie diària 
Mercado Central, de La 1 de TVE.

Què suposa tornar a casa després d’un cert temps i amb 
una proposta teatral sota el braç?

No negaré que és una mica estrany, perquè després del dar-
rer espectacle amb Un pam i dos dits vam decidir que no 
tornaríem a muntar res més fins que les condicions de pod-
er fer teatre aquí no canviessin. Ara arribo amb la companyia 
que comparteixo amb l’Alejandro Curiel i l’Anna Maruny. Ens 
van trucar i em fa feliç venir. Potser és que les coses estan 
començant a canviar.

Com han estat aquests darrers anys d’anar-te fent camí 
en aquest món de la interpretació?

Una bona amiga meva, la Maria Ramon, diu que tot el que 
puja ràpid baixa ràpid. Ha estat un camí difícil, lent, s’està 
coent a foc lent. A Barcelona començo a participar en di-
versos projectes i, de mica en mica, el focus d’interès es va 
desplaçant cap a Madrid. S’ha de dir que aquí hi ha molt po-
ques produccions i en canvi a Madrid està passant tot. 

Per què?

Per una banda ha influït, crec, tots aquests anys de retal-
lades, la merda del 155, arrenquen molt pocs projectes aquí, 
TV3 ha deixat de produir, fa una sèrie diària i poca cosa més. 
Catalunya està molt tocada i a Madrid hi ha la feina. Però 
no perdem l’esperança i hem de confiar que produccions 
com aquesta, Livealone, la puguem portar a molts llocs i co-
marques de Catalunya.

Tot s’està centralitzant allà i seria molt bo que la perifèria 
comencés a revifar una mica.

Realment és tan complicat fer-se un lloc en el món de 
la interpretació, que arribin oportunitats i tenir con-
tinuïtat?

Sí, perquè de cop ha començat a imperar uns altres criteris a 
l’hora d’escollir-te per a un paper. És més important quants 
seguidors tens a twitter o instagram que la teva qualitat. 
Per sort, amb l’Alejandro ens agrada crear i ens muntem els 
nostres projectes quan ningú ens truca. No sé ben bé si és 
per una qüestió de supervivència o per plaer.  A veure, és 
evident que volem menjar d’això que fem i que ho hem de 
dignificar, però crec que tenim la sort que nosaltres no ens 
estem de braços plegats esperant a les oportunitats, si no 
que les generem.

Fa uns nou mesos que t’has instal.lat a Madrid per moti-
us professionals. Com està anant l’experiència allà?

Molt bé, és un altre món. Fins ara estava fent molt teatre i, 
de cop, entrar a l’audiovisual és un altre ritme, uns horaris 
diferents, i arribar a una altra ciutat on comences a conèixer 
molta gent, la veritat és que està sent una experiència radi-
calment nova.

E N T R E V I S T A :  Francesc Cuéllar
“Sembla que importa més quants seguidors tens a Instagram 
que la teva qualitat”

Fa poques setmanes el jove actor, director i dramaturg  
sadurninenc Francesc Cuèllar tornava a Sant Sadurní per 
presentar l’obra Livealone, a l’estrena del cicle Fassina’t que 
fins al maig (segons està previst) portarà, cada mes, un es-
pectacle teatral al celler de la Fassina de Can Guineu.

Després d’uns anys compaginant teatre, cinema i televisió a 
casa nostra, des de fa uns mesos s’ha instal·lat a Madrid de 
la mà de Germán, el personatge que interpreta a la sèrie de 
La 1 de TVE Mercado Central.



Vas donar-hi voltes a aquesta opor-
tunitat de marxar?

Estic en un moment en què no miro 
massa cap al futur. Estic molt centrat en 
aquesta feina a la sèrie. És una diària i 
sempre tens la incertesa de com anirà, 
si s’anirà allargant o de cop s’acaba, són 
produccions sense data de finalització.

Què suposa tornar a casa després 
d’un cert temps i amb una proposta 
teatral sota el braç?

No negaré que és una mica estrany, 
perquè després del darrer espectacle 
amb Un pam i dos dits vam decidir que 
no tornaríem a muntar res més fins 
que les condicions de poder fer teatre 
aquí no canviessin. Ara arribo amb la 
companyia que comparteixo amb l’Ale-
jandro Curiel i l’Anna Maruny. Ens van 
trucar i em fa feliç venir. Potser és que 
les coses estan començant a canviar.

Com han estat aquests darrers anys 
d’anar-te fent camí en aquest món 
de la interpretació?

Una bona amiga meva, la Maria Ra-
mon, diu que tot el que puja ràpid 
baixa ràpid. Ha estat un camí difícil, 
lent, s’està coent a foc lent. A Barcelona 
començo a participar en diversos pro-
jectes i, de mica en mica, el focus d’in-
terès es va desplaçant cap a Madrid. 
S’ha de dir que aquí hi ha molt poques 
produccions i en canvi a Madrid està 
passant tot. 

Per què?

Per una banda ha influït, crec, tots 
aquests anys de retallades, la merda 
del 155, arrenquen molt pocs projectes 
aquí, TV3 ha deixat de produir, fa una 
sèrie diària i poca cosa més. Catalun-
ya està molt tocada i a Madrid hi ha la 
feina. Però no perdem l’esperança i 

hem de confiar que produccions com 
aquesta, Livealone, la puguem portar a 
molts llocs i comarques de Catalunya.

Tot s’està centralitzant allà i seria molt 
bo que la perifèria comencés a revifar 
una mica.

Realment és tan complicat fer-se un 
lloc en el món de la interpretació, 
que arribin oportunitats i tenir con-
tinuïtat?

Sí, perquè de cop ha començat a im-
perar uns altres criteris a l’hora d’escol-
lir-te per a un paper. És més important 
quants seguidors tens a twitter o insta-
gram que la teva qualitat. Per sort, amb 
l’Alejandro ens agrada crear i ens mun-
tem els nostres projectes quan ningú 
ens truca. No sé ben bé si és per una 
qüestió de supervivència o per plaer.  
A veure, és evident que volem menjar 
d’això que fem i que ho hem de dig-
nificar, però crec que tenim la sort que 
nosaltres no ens estem de braços ple-
gats esperant a les oportunitats si no 
que les generem.

Fa uns nou mesos que t’has instal·lat 
a Madrid per motius professionals. 
Com està anant l’experiència allà?

Molt bé, és un altre món. Fins ara es-
tava fent molt teatre i, de cop, entrar 
a l’audiovisual és un altre ritme, uns  
horaris diferents, i arribar a una altra 
ciutat on comences a conèixer molta 
gent, la veritat és que està sent una ex-
periència radicalment nova.

Vas donar-hi voltes a aquesta opor-
tunitat de marxar?

Estic en un moment en què no miro 
massa cap al futur. Estic molt centrat en 
aquesta feina a la sèrie. És una diària i 
sempre tens la incertesa de com anirà, 
si s’anirà allargant o de cop s’acaba, són 

produccions sense data de finalització.

Moltes vegades he pensat “i quan s’ac-
abi, torno? em quedo?” He decidit no 
decidir-ho. En una ciutat nova coneixes 
gent, institucions, contactes, em queda 
molt context per descobrir.

S’estan estrenant produccions cada 
mes. Hi ha una certa proporcionalitat 
també, allà hi ha molta més indústria, 
més televisions públiques i privades 
que aquí. I a nivell econòmic, doncs 
veus que els diners també estan allà. 
La sèrie és de Diagonal TV, una produc-
tora catalana, però es fa a Madrid.

Entre els escenaris, el teatre, el cinema, 
la televisió, en quin àmbit t’hi trobes 
més còmode?

Ara a la sèrie hi ha un càsting molt di-
vers, des de gent que ha fet molt tea-
tre fins a actors i actrius amb un llarg 
recorregut en televisió i és molt curiós 
les maneres tan diferents que tenen 
de treballar. O fan un treball molt emo-
cional o molt tècnic. En el meu cas, pu-
jar a l’escenari, tenir contacte amb el 
públic, m’enganxa, m’hi trobo molt cò-
mode, és el que més m’apassiona i més 
“mono” em genera. Si em fessin escollir, 
triaria el teatre al 100%

La sèrie Mercado Central què  
suposa?

Per sort des dels 16 anys visc d’això. 
Però sí que la tele té un poder enorme 
i més amb una sèrie que et transpor-
ta cada dia als menjadors de molta 
gent. La gent no acaba estimant l’actor 
si no el seu personatge. Ara ja ho tinc 
una mica més assumit, però al principi 
quan m’aturaven pel carrer i em feien 
referència a situacions o capítols de la 
sèrie em xocava molt. S’acosten a mi 
però perquè volen el personatge que 
ells veuen a la televisió. Hi ha gent que 
ho sap diferenciar més, que és molt 
respectuosa amb tu i la teva feina i 
d’altres que són més intrusius amb el 
teu espai més privat. És curiós, ho visc 
com una feina més, a nivell intern no 
ha canviat res en relació al que venia 
fent fins ara però al meu voltant sí que 
hi ha una situació diferent, que és que 
et reconeixen pel carrer. Al principi la 
sensació que tenia era molt estranya. 

També modifica una mica la teva 
parcel·la pública. Jo vaig molt bé amb 
xandall, còmode, no em preocupa mas-
sa com vesteixi. Però ara, a vegades 
abans de sortir de casa m’hi fixo dues 
vegades amb el que porto. Ha modifi-
cat potser una mica alguns hàbits.

Moltes vegades he pensat  
   “i quan s’acabi, torno? 

em quedo?” 
He decidit no decidir-ho. 

En una ciutat nova coneixes 
gent, institucions, contactes, 

em queda molt context 
per descobrir.
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L’Oficina de Turisme renova el distintiu Biosphere 
al compromís per la sostenibilitat
L’Oficina de Turisme de Sant Sadurní 
ha renovat per tercer any consecutiu el 
certificat Biosphere, un distintiu que av-
ala el compromís del servei municipal 
per garantir la qualitat i la sostenibilitat 
turístiques.

L’acte de lliurament dels distintius va 
tenir lloc el 30 de gener, al VINSEUM, 
a Vilafranca del Penedès, en el marc de 
la presentació del Pla d’Accions 2020 
del Consorci de Promoció Turística 
del Penedès, encapçalat pel president 
del Consorci de Promoció Turística del 
Penedès, Ramon Riera, el president 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 

Xavier Lluch i la regidora de Promoció 
Turística de l’Ajuntament de Vilafranca, 
Dolors Rius.

La distinció l’atorguen la Diputació de 
Barcelona, la Cambra de Comerç de 
Barcelona i l’Institut de Turisme Re-
sponsable. Aquest reconeixement té 
com a objectiu estendre la cultura de 
la sostenibilitat turística i el respecte 
pel territori a les empreses i serveis 
turístics, i el Consorci de Promoció 
Turística del Penedès en coordina 
el seu impuls i desenvolupament al 
Penedès.

Mitjançant l’adhesió al compromís Bio-
sphere l’Oficina de Turisme de Sant 
Sadurní treballa sota els principis de 
garantia per un equilibri econòmic, 
sociocultural i mediambiental compro-
mès amb la sostenibilitat, per satisfer 
les necessitats actuals dels turistes i 
protegir i millorar les perspectives de 
futur.

Al final de l’acte es va desvetllar la 
nova imatge de marca d’Enoturisme 
Penedès, amb una proposta singular 
i divertida de Ladyssenyadora on es 
pot llegir “Penedès” amb les lletres “E” 
transformades en passades de vinya.

És un bon aparador per a tu?

A vegades comets l’error de pensar, si 
trio aquest treball m’anirà molt bé per 
aquest altre projecte al que vull arribar. 
Però en definitiva el que vols és trebal-
lar. Així que has d’intentar gaudir i cen-
trar-te en el que estàs fent en aquell 
moment.

Evidentment t’està veient molta gent 
i cada dia, sense dubtes estar en una 
sèrie com aquesta és un gran aparador, 
però intento viure-ho i assaborir-ho. 
Si vas més enllà és com si estiguessis 
sempre esperant el proper objectiu, 
el que vindrà demà passat, quan el 
que hauríem d’aconseguir és que allò 
que fas en cada moment et faci feliç i  
t’ompli. Per sort és el que m’està pas-
sant ara.

Un dia de treball, de rodatge de la 
sèrie, com és?

Em llevo a 2/4 de sis del matí, una dutxa, 
et recullen i et porten a plató. Esmorzo 
una mica i em vesteixo amb el vestuari 
que toqui, passes per maquillatge i per-
ruqueria i començar a rodar. 

Fem uns assajos i proves de text.  
Després repassem amb el director 
els moviments en el set i com anirà 
la seqüència, assagem amb càmera i 
gravem. Al ser una sèrie diària anem a 
un ritme frenètic. Gravem un capítol i 
mig al dia.

Els pares m’han comentat alguna vega-
da “hem vist alguns errors de raccord”, 
i és molt normal. En aquest tipus de 
sèries cada dia rodes unes 24 se-
qüències, és molt. Hi ha detalls que  
s’escapen necessàriament. I com ac-

tor, és un treball molt intens, en qües-
tions de minuts posa’t a plorar, ara riu, 
graves un capítol on t’estàs barallant 
amb un altre, després graves l’escena 
en la que ja t’has reconciliat i més tard 
tornes a un capítol en què encara estàs 
emprenyat amb l’altre personatge. 

Surts a les sis de la tarda, et canvies 
de roba, et desmaquilles, torno a casa 
i bereno. Estudio el guió amb les se-
qüències de l’endemà, sopes i te’n vas 
a dormir perquè abans de les sis del 
matí et tornes a llevar. No està mala-
ment. I quan arriba el cap de setmana 
tens dues opcions, o fas vida social o 
descanses. Jo escullo sortir i penso: ja 
descansaré, no sé, quan pugui.

Madrid no és mal lloc per fer vida 
social

És una perdició. No saps com però 
encadenes una cervesa i una altra, co-
mences amb tres amics i en poca esto-
na t’has ajuntat amb cinc més que no 
coneixes de res.

És una ciutat amb un esperit social 
molt potent. Aquí et dones el número 
de telèfon amb gent que coneixes d’un 
dia i no acostumes a trucar-te. Allà no, 
et truquen per sortir, per anar a do-
nar una volta. Hi ha una vida al carrer 
mot intensa, també el circuit cultural 
està molt bé, l’estic coneixent, noves 
relacions, noves coses a fer. M’està 
agradant.

La família està molt pendent de tu? 
Us heu de trucar o veure sovint?

Crec que és més un factor psicològic. 
Abans que estava a Barcelona fins i tot 
trigàvem més temps en veure’ns però 

penso que és una qüestió de la dis-
tància. Continuo venint molts caps de 
setmana per bolos i espectacles, però 
noto que hi ha més efusivitat i emotivi-
tat quan ens trobem. Però com també 
són molt fans de la sèrie, així que, en 
una certa manera, em tenen cada tarda 
a casa quan encenen la tele.

Livealone, de què tracta aquesta 
producció i què voleu explicar?

És una conferència escènica amb l’Ale-
jandro Curiel sobre la impossibilitat de 
viure a Barcelona sense veure’t obligat 
a compartir pis. Parlem de gentrificació, 
de la precarietat laboral… però hem in-
tentat explorar un terreny més poètic, 
del que significa una llar i que les per-
sones tinguem la necessitat de tenir el 
nostre espai, un espai propi. 

És un espectacle itinerant en el que 
fem de tot, interpretem, cantem. Inten-
tem fer-lo en espais que no siguin es-
trictament teatrals.

Tornes a Sant Sadurní i continuem 
sense teatre
 
Sí, però jo crec que ja està, no cal seguir 
insistint-hi. Les coses si han de passar 
ja vindran. No sé si Sant Sadurní està 
destinat a no tenir teatre. Sigui com 
sigui, em sembla bonic també adequar 
d’altres espais perquè hi succeeixin  
espectacles i coses diferents.  L’important 
és que s’obrin. Bona part de les queixes 
del passat tenia molt a veure amb això.  
Era molt difícil aconseguir que et  
deixessin La Fassina. I aquest és un 
espai meravellós, amb moltes possi-
bilitats i segur que aquest espectacle i 
d’altres quedaran molt bé.

 · ENTREVISTA ·

· TURISME ·
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Malgrat algunes afectacions de diversa consideració,  
l’episodi de vent i pluges que va afectar el territori a finals de 
gener va tenir un impacte lleu a Sant Sadurní.

L’efecte del vent i de l’aigua va provocar la caiguda  
d’alguns arbres, com a la plaça Nova, al carrer Montardit,  
carretera de Masquefa, el camí de Mas Asperó i a l’escola Jacint  
Verdaguer. L’Ajuntament va tancar per seguretat l’accés a 
la Plaça Nova, per tal d’avaluar la situació dels altres arbres  
existents a l’espai.
 
També es van produïr diversos despreniments de terra, com 
a la carretera de Can Benet de la Prua a Can Benet i als camins 
de Mas Asperó o de Cal Mota. Operaris municipals han estat 
treballant per tal que durant el dia d’avui quedin reparats.  
Així mateix es van registrat diversos talls en el subministra-
ment elèctric, afectant l’enllumenat elèctric i a unes desenes 
d’abonats. 

Pel que fa als serveis municipals, alguns equipaments,  
com el Casal d’Entitats, la Biblioteca municipal o l’Escola bres-
sol l’Espurna, van patir alguns contratemps per petites inun-
dacions.

La brigada i els serveis municipals van completar una  
intensa tasca amb tots els efectius possibles per tal de  
minimitzar les afectacions.

Pas lleu del  
temporal Glòria

· MEDI AMBIENT ·

L’Oficina de Turisme compta amb un nou material 
per promocionar i difondre turísticament el municipi. 

Es tracta d’un mapa plegat de butxaca, amb un pràctic for-
mat de 13,7 cms d’amplada i 16 d’alçada, i està pensat per 
donar a conèixer al visitant els principals serveis turístics, 
com ara el patrimoni, les visites a caves, els camins per la 
Capital del Cava, les festes i esdeveniments, així com els 
serveis de restauració, allotjament i activitats especialitza-
des d’oci.

Nou mapa turístic de Sant Sadurní

Aquest nou desplegable, més visual, permet reconèixer 
i localitzar les diferents edificacions característiques del 
municipi, com per exemple, la Casa de la Vila, l’església, les 
façanes modernistes de cal Calixtus, la casa Lluís Mestres 
o ca la Maria Sàbat, entre d’altres, per qui vulgui fer un 
recorregut al seu aire.

Altres dades d’interès també reflectides al nou plànol, a 
banda del patrimoni, són els serveis públics, com ara l’àrea 
per autocaravanes, el centre cultural o la zona esportiva.

Aquest material és de gran utilitat per informar als turistes 
de l’oferta d’oci existent i també per assistir a les fires i 
mostres on el Servei de Turisme participa aquest any, com 
el Mercat d’Escapades i el B-Travel a Barcelona.

També es repartirà el material als ajuntaments, oficines de 
turismes, allotjaments i espais visitables de la comarca i el 
territori.

Si voleu tenir el vostre exemplar, només cal que us 
adreceu a l’Oficina de Turisme de Sant Sadurní, 
al carrer Hospital, 23. És gratuït.
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Presentació del Projecte CUEME de cooperatives escolars
El Celler de La Fassina va acollir a finals del 2019 la Present-
ació del Projecte CUEME de Cooperatives escolars que estan 
desenvolupant els i les alumnes de 5è de l’Escola Sant Josep 
i de l’escola Vedruna-El Carme.

L’alcalde, Josep Maria Ribas, i la regidora de Promoció 
Econòmica, Meritxell Borràs, van lliurar simbòlicament el CIF 
a les diverses cooperatives i els van animar a treballar inten-
sament per aconseguir els seus objectius, a banda de fer-los 
tot un seguit de preguntes respecte a cada projecte.
 
 Es tracta d’una iniciativa, que ja es va dur a terme l’any passat, 
en què s’introdueix la cultura de l’emprenedoria mitjançant 
la simulació d’una cooperativa a les escoles, encapçalat per 
la Mancomunitat Penedès Garraf amb el suport de l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní per mitjà de Nexes.

El projecte fa un recorregut per tot el procés de crear una 
cooperativa, des del repartiment de tasques, creació dels es-
tatuts, així com la definició d’objectius i l’acompliment de tots 
els tràmits que s’han de dur a terme.

Dia de la dona 

Al llarg del mes de març, l’Ajuntament de Sant Sadurní, amb 
la col·laboració de la Taula per la Igualtat i diverses entitats, 
havia programat diverses activitats de sensibilització i reivin-
dicació del paper de la dona en la societat i la lluita per la 
igualtat de drets. 

A banda d’exposicions, el tradicional sopar de la dona i  
diverses projeccions cinematògràfiques, entre d’altres, el di-
umenge 8 de març es van dur a terme diverses activitats a la 
plaça de l’Ajuntament. 

Les regidores del consistori van fer conjuntament la lectu-
ra del Manifest del 8 de març i, a continuació, es va oferir  
diverses actuacions musicals i de ball, amb la participació, en-
tre d’altres, de Banjara, Pina Pintado o els timbalers Tabalots, 
a més del taller familiar “Vine a pintar el teu davantal”.

A finals de febrer s’aixecava el teló a una nova proposta 
de la biblioteca municipal, el “Cicle de talents locals”, amb 
una conferència a càrrec del psicòleg Joan Quintana i la 
pedagoga i educadora, Marta Cabré, que van reflexionar 
sobre la situació de l’educació a l’actualitat i com millorar 
la nostra relació com a societat amb els infants i els joves.  
Aquesta iniciativa programarà cada tercer dimecres de mes, 
a les 7 de la tarda, una sessió amb dues persones de la vila 
que, per la seva faceta privada, la seva experiència o la seva 
trajectòria professional, tenen elements en comú, a més de 
coneixements i coses per explicar i compartir.
 
Les properes cites previstes, a l’espera de com es desenvolu-
pin els esdeveniments en les properes setmanes, tindran la 
participació de: Isabel Vidal i Santi Vidal amb “Justícia i page-
sia”; Rut Araujo i Santitos Muñoz: “Literatura per a infants”; i 
Irene Caballero i Pina Pintado amb “Cinema i Música”.

El cicle dóna l’oportunitat a que la sessió adopti un format 
diferent a cada trobada, sigui amb una conferència, una xer-
rada, un concert, una presentació o un debat, entre d’altres.

En l’estrena, la regidora de Cultura, Marta Castellví, va do-
nar la benvinguda a les persones assistents, moltes de 
l’àmbit escolar i educatiu, que van omplir la sala d’actes de la  
biblioteca. 

Després de la seva intervenció, Joan Quintana i Marta Cabré 
van donar pas a algunes preguntes i comentaris del públic, i 
van tancar l’acte suggerint altres noms que puguin sumar-se 
al programa del cicle de talents locals.

Cicle talents locals de Sant Sadurní 

 · ACTUALITAT ·
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Impulsem Sant Sadurní
És l’hora de posa fil a l’agulla per tal que Sant Sadurní no es 
quedi enrere. J a ho dèiem fa uns dies en relació a les orde-
nances municipals, que s’havia d’apostar pels veïns i veïnes 
de Sant Sadurní amb una baixada exponencial dels impos-
tos i taxes municipals, apostant per la creació de nous llocs 
de treball, evitant el tancament de negocis i comerços de 
la Vila. També apostar per fomentar el mercat municipal, 
com eix dinamitzador del centre junt amb l’activitat que 
desenvolupa SOM Sant Sadurní.

Avui, aprofitem el Casa del Vila per tornar a posar de  
manifestar que creiem que hem de deixar de ser un Ajun-
tament recaptatori per ser un Ajuntament que es posi al 
costat de la iniciativa privada. No hi ha millor política social 
que crear llocs de treball. Amb les ordenances municipals 
teníem l’oportunitat de fer-ho, però com sempre deixem 
de banda allò que realment importa per la Vila i els veïns 
i veïnes.

No impulsarem Sant Sadurní si no es creu en la promoció 
econòmica de la Vila, fent un Sant Sadurní viu i actiu; on 
realment faci goig passejar pels carrers i les places, apos-
tant per facilitar al màxim l’apertura de nous comerços, 
locals i noves activitats que siguin motor de l’economia de 
la vila.

Hem de deixar de mirar al costat per mirar endavant i bus-
car el que ens fa diferents i especials. Creiem en un Sant 
Sadurní que sigui la veritable Capital del Cava, hi ha moltes 
capitals mundials, però l’única Capital Mundial del Cava és 
Sant Sadurní. Ens ho hem de creure i desenvolupar una 
estratègia transversal implicant a tots els veïns, a tots els 
comerciants, botiguers, cavistes i tots aquells que vulguin 
fer de Sant Sadurní un referent en el món del turisme 
enològic de qualitat.

Aquestes dues línies han de ser l’acció que s’ha de desen-
volupar i no portar a terme debats estèrils que no apor-
ten res per la vila. Aquesta és l’acció que porta el Grup  
Municipal Popular per tal d’impulsar Sant Sadurní sense 
deixar ningú enrere i només ho aconseguirem amb la com-
plicitat de tots i, en especial, fent un Sant Sadurní maco.

No podem acabar sense recordar que estem aquí per fer 
un Sant Sadurní millor, que només amb la concurrència 
de totes les sensibilitats, idees, suggeriments ho acon-
seguirem, per això ens posem a la vostra disposició com 
sadurninecs que som. Només junts podem aconseguir  
èxits conjunts. 

ppsantsadurni@gmail.com 

@carlesjimenezm

Moltes vegades hem utilitzat  aquest racó per denunciar 
les coses que des de el govern no es fan o no es fan bé, i 
ho continuarem fent. Però quan es fa bé s’ha de valorar.

No vull ser massa optimista però haig de reconèixer que 
els pressupostos ens agraden. Els pressupostos no són 
només diners, són declaracions d’intencions i voluntats 
polítiques. Això és el més ens agrada. Un canvi d’actitud 
més oberta i receptiva, una escolta activa i més efectiva 
que inclou pràcticament la totalitat dels nostres suggeri-
ments i propostes.

Sobretot ens agrada la voluntat d’incloure partides d’es-
tudis i treballs tècnics per valorar la possibilitat de tirar en-
davant projectes que fins ara semblaven impossibles.

L’estudi d’equitat dels serveis municipals per poder crear 
un sistema de tarifació Social i que tots els serveis estiguin 
a l’abast de tothom. 

La reestructuració del parc de la Rambla i la possibilitat 
d’encabir un auditori, tan necessari. 

O repensar la nova pista polivalent i cobrir una de les mol-
tes pistes inacabades i deixades que tenim a la vila, com 
les del Gat cendrer, les casetes de Castellblanc o el camp 
de futbol. I així optimitzar la inversió, actualitzant i millorant 
els equipaments.

Ens agrada que incloguin d’altres propostes, com la cinque-
na setmana del Casal d’Estiu, carpes per a les festes d’hiv-
ern, en memòria de les víctimes de Mauthausen, la barana 
del pont de la Vilarnau. També augmentar la partida per a 
la millora i manteniment de places, parcs, rotondes i la via 
pública en general.

Destacar la voluntat d’optimitzar el sistema de recollida se-
lectiva i l’aposta necessària pels cubells xipats.

Però no són els nostres pressupostos i no tot ens agra-
da. Entre d’altres, no ens agrada i sempre hem estat crítics 
amb la gestió de la Casa dels Avis a càrrec de l’empresa 
SUMAR, que ha comportat greuges comparatius en les 
condicions laborals, múltiples queixes, denúncies i reivin-
dicacions per part del col·lectiu de treballadores. I que a 
part del 8% dels beneficis que cobra cada any ara se li vol 
augmentar l’aportació.

Pressupostos, més que números.

santsadurni@iniciativa.cat

@ICVEUiASantSa

facebook.com/santsadurniencomu
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La cinquena setmana del  
Casal d’Estiu
En el ple municipal de febrer de 2019, la CUP de Sant Sa-
durní, responent a la necessitat que ens trasmetien les 
famílies usuàries del Casal d’Estiu, vam presentar una mo-
ció per demanar que s’ampliés aquest servei una cinquena 
setmana. Aquesta demanda venia motivada per la reivin-
dicació lògica de conciliació familiar que posava sobre la 
taula la problemàtica que el Casal d’Estiu acabava una set-
mana abans que la majoria de pares i mares comencessin 
les seves vacances d’estiu, amb les problemàtiques i cos-
tos que això comportava. 

El fet és que, malgrat aquesta demanda era evident i es de-
sprenia clarament de les enquestes fetes als pares i mares 
que tenia el mateix Ajuntament, la regidoria de Joventut, 
gestionada per ERC, es negava a instaurar aquesta cinque-
na setmana. Es va arribar a la situació que ERC va inten-
tar amagar les enquestes que tenia el mateix Ajuntament 
i dissimular aquesta necessitat per no haver de cedir a la 
proposta que fèiem des de la CUP i que, repetim, era una 
necessitat expressada des de fa temps per les famílies. Ens 
deien que no hi havia demanda i que no hi havia diners. 
Mentien. Quan les regidores de la CUP vam treure les es-
tadístiques al ple municipal, van arribar al punt de l’insult i 
la desqualificació en un dels plens més tensos que recor-
dem.

Un any després celebrem que s’acaba imposant la lògica 
i que la demanda de les famílies es farà realitat: el Casal 
d’Estiu tindrà una cinquena setmana, evidentment a preu 
públic, permetent a les famílies de classe treballadora una 
millor conciliació familiar aquests dies d’estiu en que els 
seus fills ja no tenen escola. Evita d’aquesta manera que 
aquestes famílies hagin de contractar cangurs durant 
aquesta setmana o que la tasca de cura dels infants recai-
gui de manera forçada a les espatlles dels seus avis i àvies, 
com passava fins ara.

La llàstima és que, si des dels partits del govern s’estigués 
més disposat a treballar conjuntament amb l’oposició, ac-
ceptant aquelles propostes que són positives pel conjunt 
de les persones de Sant Sadurní, no hauríem perdut un 
any i ens hauríem estalviat les desqualificacions i les men-
tides que les regidores de la CUP vam haver de suportar. 
En qualsevol cas, més val tard que mai.

cupsantsadurni@gmail.com

@CUPStSadurni

El passat mes de febrer, el govern d’ERC-Junts va presentar, 
per fi, una proposta de pressupost. Aquest arriba tard i a 
corre-cuita. Malgrat això, el PSC vam analitzar-lo amb de-
tall. D’entrada, incorporava algunes de les propostes que 
havíem defensat en el passat: un servei de casal d’estiu 
de 5 setmanes per millorar la conciliació laboral i familiar; 
una partida per iniciar el projecte de millora integral del 
camp de futbol, com sempre havíem defensat el PSC; o 
una proposta de millora de la gestió de la jardineria.
 
El PSC vam presentar 10 propostes alternatives, recollides 
en el nostre programa electoral, per a ser incorporades en 
el pressupost. Aquí teniu la resposta del govern: 
 
1. Pla d’acció urgent per a reactivar el mercat amb una 
dotació mínima de 15.000 €. No s’accepta, tot i que ampli-
aran la partida si és necessari.
2. Iniciar enguany el projecte de noves pistes de pàdel i 
tennis. S’accepta. Resten a l’espera que els tècnics de-
fineixin les característiques de l’espai.
3. Replantejament urgent de la neteja de places i carrers. 
Ens han entregat un informe amb l’estat actual del servei. 
Ens han d’explicar encara l’organització que proposen per 
millorar-lo.
4. Arranjament de l’aparcament del cementiri. S’accepta 
realitzar-lo entre el 2020-2021. 
5. Taula negociadora per definir el futur de l’Ateneu i El 
Centre. No accepten el calendari proposat (3 setmanes 
per a reunir-se amb les entitats i iniciar a principis d’abril 
la taula negociadora). El govern sol·licita 2 mesos per a re-
unir-se amb les entitats. 
6. Disposar de carpes adequades per a la celebració de 
festes. No s’accepta.
7. Busos nocturns per a joves en el Penedès Nord. El gov-
ern accepta iniciar les gestions. 
8. Un major ús del celler Gran de la Fassina per a actes 
culturals. S’accepta. Abans de l’estiu, es crearà un nou pro-
tocol d’actuacions permeses.
9. Replantada urgent d’arbres a la via pública. No s’accepta.
10. Augment de les subvencions a les associacions de 
veïns. Es crea una nova partida de 3.000 € per a col·laborar 
amb les associacions de forma directa.
 
Després d’analitzar els pros i contres d’aquest pressupost, 
el PSC vam fer un vot d’abstenció. Restarem atents al com-
pliment dels compromisos adquirits per part del govern.

10 propostes constructives!

www.susannamerida.cat

facebook.com/CUP Sant Sadurní

meridals@santsadurni.cat

@SusannaMerida

facebook.com/sadurnineja
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Un pressupostos per avui i pensant en 
el demà

Els pressupostos marquen el nostre dia a dia. En política local, 
també. Per aquest 2020, Sant Sadurní tindrà un pressupost 
que supera, per primera vegada, els 15 milions d’euros. Val a 
dir que la majoria de partides pressupostàries van destinades 
a despeses preestablertes, com les que fan referència a re-
cursos humans, als serveis municipals o a manteniment d’es-
pais públics i equipaments.

En qualsevol cas, l’aprovació dels pressupostos és un bon mo-
ment per recordar perquè ens vam presentar a les eleccions 
i per refermar el nostre compromís. I ho fem després d’uns 
mesos de treball intern a l’Ajuntament, que molt probable-
ment no heu vist, deixant de banda les temptacions de fer-se 
fotografies sense contingut.

Des de Junts volem incidir en cinc àmbits d’aquests pressupos-
tos. Primer de tot, el de la via pública, l’arranjament de carrers.  
 
En segon lloc, en el que va ser un dels nostres pilars per al 
mandat, l’aposta pels serveis socials i, en concret, l’habitat-
ge social. En tercer lloc, la necessària inversió en les equipa-
ments, com les escoles; i, en quart lloc, la cultura, amb l’objec-
tiu de dotar les noves regidories d’arxiu i patrimoni històric. 

Finalment, el cinquè pilar de la nostra acció recau en l’elab-
oració de projectes. Reiterem la necessitat de tenir un pla 
d’equipaments i, al mateix temps, començar a elaborar pro-
jectes que puguin fer realitat anhels que s’arrosseguen de fa 
massa temps, com els vestidors del camp de futbol, equipa-
ments culturals com un teatre o un auditori o intervencions 
en la via pública, com la Rambla de la Generalitat, la plaça del 
Pont Romà o el passatge Santa Eulàlia.

Cal afrontar amb decisió aquestes grans reptes, i donar-hi 
sortida. Ja fa unes setmanes que es va donar llum verda a 
la construcció de l’Arxiu Municipal i de l’Escola d’Adults, dos 
serveis municipals que viuen des de fa massa temps en una 
situació de provisionalitat. Eren projectes que estaven guar-
dats al calaix i que ja no hi són. Un cop posats en marxa ja 
tenim en estudi nous reptes pendents. No tots seran senzills 
ni es resoldran en quatre anys. Però som aquí per afron-
tar-los. Els posarem sobre la taula, sense urgències però, 
també, sense demores injustificables.

millorem@juntspersantsadurni 
www.juntspersantsadurni.cat

JuntsXStSadurni

Al ple del febrer es van aprovar el pressupost més alt dels últims 
anys a Sant Sadurní. 

Aquest és clau per poder dur a terme els compromisos  
adquirits amb la ciutadania a través del programa electoral. És per 
això que des d’Esquerra Republicana de Catalunya estem orgullosos  
d’haver aconseguit fer créixer el pressupost més d’un milió d’eu-
ros, situant-nos quasi en als 16 milions.

Aquest augment ens servirà per donar més i millor servei a les 
persones. Sant Sadurní Creix en cultura, que suposa el 7% del 
pressupost municipal. Creix en carrer, destinant-ne més d’1 milió 
d’euros a la neteja, manteniment i millora dels carrer. 

Creix en polítiques feministes, on tripliquem el seu pressupost i, 
entre d’altres accions, això suposarà punts liles a totes les festes 
de l’any. Creix en medi ambient, amb l’inici de la prova pilot a 250 
habitatges amb el porta a porta intel·ligent.  Creix en infància i 
joventut, aquest any el casal d’estiu serà de 5 setmanes, subven-
cionat en més del 50% per l’ajuntament. Creix en esport, amb  
l’inici de la construcció dels nous vestidors del camp de futbol. 
Creix en sostenibilitat, amb la instal·lació de pèrgoles solars a la 
piscina, fent ombra als banyistes i generant electricitat per l’auto-
consum d’aquest equipament.

Pel que fa a la participació ciutadana, continuarem donant espai 
de diàleg i treball a la ciutadania en els consells veïnals que tot just 
han començat la seva tasca aquest 2019 passat. També s’inclou 
capital per poder iniciar el procés participatiu de Can Guineu.
Aquests pressupostos ens acosten, encara més, als objectius re-
publicans com la justícia social, el respecte al medi ambient i la 
llibertat.

En el passat ple també vam presentar i aprovar una moció per 
donar suport als dos sadurninencs citats a declarar pel tall a  
la Jonquera  que reclamava sit and talk i als més de 1.000 repre-
saliats per la justícia espanyola, així com exigir la fi de la causa 
general contra l’independentisme.
No només fem que les coses passin a Sant Sadurní, també el país. 
L’inici de la mesa de negociació, tot i ser un petit pas, ha servit 
perquè l’estat espanyol reconegui que som davant d’un conflicte 
polític i que cal treballar políticament per trobar una solució de-
mocràtica.

No som ingenus, ni renunciem a res però no podem renunciar al 
diàleg. La determinació de la gent i la mobilització han de servir 
per obligar a l’estat a moure’s, són eines complementàries per 
avançar cap a una República Catalana independent.

El pressupost creix per donar més  
servei a les persones

locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/juntspersantsadurni

erc@santsadurni.cat

@ERCSantSadurni

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia
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