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Maria Rosell i Medall
Alcaldessa de Sant Sadurní

“
“

la meva voluntat sempre és la d’ajudar, 
a tothom, sempre des d’una situació de 
justícia social i d’igualtat d’oportunitats 
per a totes les persones. Dic que sí a un 
Sant Sadurní que es pensi en positiu. 

Sant Sadurní és un poble tranquil, però viu i actiu, amb uns veïns 
i veïnes que  estimem  el poble i disfrutem de la calma pened-
esenca de què gaudim. En aquests nou mesos des que vaig 
assumir l’alcal-
dia he pogut viure de molt a prop les situacions que moltes 
famílies de la vila heu volgut compartir amb mi. M’entusiasma 
servir de primera mà el meu poble i parlar amb tots vosaltres 
perquè la meva voluntat sempre és la d’ajudar, a tothom, sempre 
des d’una situació de justícia social i d’igualtat d’oportunitats per 
a totes les persones. Dic que sí a un Sant Sadurní que es pensi 
en positiu. 

Sí a les persones, perquè el benestar dels sadurninencs i les 
sadurninenques és la meva prioritat. Per això en els darrers 
mesos hem incrementat les ajudes a les persones més desafa-
vorides, de manera particular en cooperació amb les entitats que 
es dediquen a proporcionar assistència i cobertura social. També 
hem fet plans d’ocupació per ajudar a les persones desocupades 
perquè puguin realitzar una feina comunitària i estem preparant 
un circuit inclusiu perquè les persones amb necessitats especials 
puguin fer esport a la natura, amb camins adaptats. I hem cele-
brat la 1ª Festa de l’Esport, per premiar a totes les associacions, 
entitats i esportistes de la vila el seu esforç i èxits. 

Sí a les inversions que ajuden a la qualitat de vida al poble. En 
aquest sentit, hem reforçat les escoles millorant-ne la clima-
tització, com s’ha fet a l’Espurna i ara es farà al Casal Municipal 
de la gent gran. En breu s’iniciaran les obres del camí de Mas 
Asperó, s’ha arranjat la carretera de Can Benet, i farem una mitja-
na al carrer Alacant. Estem preparant la reforma dels vestidors 
del camp de futbol i plantegem posar-ne per persones amb dis-
capacitat i per als àrbitres. A més, ja s’està preparant el projecte 
per a fer una rotonda al cinturó de ronda, davant del cementiri, 
per millorar la seguretat i la mobilitat en aquesta carretera i 
resoldrem el revolt pronunciat de la carretera que ens uneix amb 
Vilafranca.

Sí a l’emprenedoria i al creixement econòmic que impulsem des 
de Sant Sadurní. És satisfactori assenyalar que el poble està 
aconseguint incrementar les visites que rep i les vendes que 
genera la nostra indústria. El CIC Fassina suma cada cop més vi-
sitants i el sector del cava ha venut més ampolles durant el 
2014. Cal seguir apostant pel comerç local, el Turisme i promo-
cionar Sant Sadurní al món com a Capital del Cava. La implicació 
de tot el teixit social, empresarial i associatiu és important per 
créixer i avançar.

Com a alcaldessa dic que sí a tots aquests moviments a fi del bé 
que genera al poble. Aquests només són uns quants projectes 
que hem fet en aquests pocs mesos des que CiU i ERC vam sig-
nar un pacte perquè la vila tingués un govern estable. Seguirem 
treballant intensament per aconseguir el màxim d’ajudes i suport 
per part d’altres administracions i per augmentar la qualitat de 
vida de Sant Sadurní.

Vull afrontar el futur amb un somriure i penso que amb la suma 
de tots, amb propostes positives, avançarem com a persones, 
com a poble i com a país.  

Sí a un Sant Sadurní de tots



pressupost 
municipal 
per al 2015 de 
14,8 Milions d’€

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia va aprovar a principis de febrer la 
proposta de pressupost per al 2015 de 14.810.155 euros, que suposa 
un increment d’una mica més de 310 mil euros - un 2,2% - en relació al 
consolidat del 2014. 
Tant el pressupost de l’Ajuntament com els dels diversos patronats muni-
cipals - a excepció del de la fundació Parera - experimenten un augment 
sobre el de l’any passat. Els dos socis de govern, CiU i ERC, van donar-hi 
suport, mentre l’oposició, PSC i el PP, van votar-hi en contra.
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El regidor d’Hisenda, Josep 
Maria Ribas, va expressar 
la voluntat del govern de 
mantenir i en alguns casos 
ampliar els actuals serveis 
municipals, amb un incre-
ment de pressupost motivat 
per la concessió d’algunes 
subvencions i la reducció 
dels interessos del deute.
Durant la seva intervenció, va 
repassar els augments dels 
ingressos a diversos patro-
nats, com els de Ràdio Sant 
Sadurní, de l’Escola de Músi-
ca o el de Turisme. En relació 
al Patronat d’Assistència So-
cial, va subratlllar l’augment 
del cost del personal pel nou 
conveni de treballadors i el 
criteri de prudència adoptat a 
l’hora de calcular els ingres-
sos. Una de les partides que 
més es van destacar van els 
256.000 euros - gairebé la 
meitat provinent de la Dipu-
tació - que es destinaran a in-
serció laboral i que permetrà 
contractar durant sis mesos a 
una vintena de treballadors. 
Es va recalcar també l’aug-
ment en partides com les de 
promoció econòmica, acció 
social o el manteniment del 
compromís amb el Tercer 
Món, destinant-hi l’1% del 
pressupost. Pel que fa a in-
versions, en aquest 2015

s’abordaran millores a les 
instal.lacions de la Casa dels 
Avis, un projecte de coberta 
al cementiri o la construc-
ció d’una mitgera al carrer 
Alacant.

El regidor d’Hisenda va 
tancar la seva intervenció 
recordant la reducció del 
deute municipal en més de 4 
milions d’euros durant aquest 
mandat, situant l’índex d’en-
deutament de l’Ajuntament 
en el 35,15%.

Des de CiU, Josep Subirana 
va incidir en algunes de les 
principals apostes de l’actual 
govern en el pressupost 
2015, destacant l’augment
en partides com la de promo-

ció econòmica i l’ocupació 
local, i va recordar la conge-
lació de les ordenances fis-
cals, així com la possibilitat 
de comptar amb diverses
subvencions i la baixa d’in-
teressos i amortitzacions 
per poder quadrar a l’alça el 
pressupost municipal.

L’oposició vota en contra
Tant el PP com el PSC van vo-
tar en contra de la proposta 
de pressupost i van coinci-
dir a lamentar la manca de 
debat i d’esperit de consens 
del govern amb la resta de 
forces del consistori per tal 
de confegir-lo. Carles Jimén-
ez, va reclamar més promoció 
econòmica, reinserció laboral 
i seguretat ciutadana, i va 
titllar el pressupost d’”anti-
social”, amb la reducció de 
l’aportació a Creu Roja. El 
portaveu popular va mostrar
la seva preocupació per la 
situació de la via pública, en 
aspectes com la neteja, el 
clavegueram o les fonts muni-
cipals, i va demanar també 
austeritat en la despesa cor-
rent i majors esforços en 
polítiques socials i en turis-
me. Va acusar el govern de

deixar de banda a les famílies 
i va criticar que es retirés la 
partida de gestió externa del 
mercat municipal, així com 
de la mala gestió amb el cos 
de la policia local. Pel que fa 
al PSC, Susanna Mérida va 
ser molt crítica especialment 
amb CiU, a qui va acusar de 
renunciar a incorporar les 
demandes que havia formulat 
en els anys anteriors quan 
ocupava l’oposició. Els socia-
listes van qüestionar deci-
sions de l’actual govern com 
la reducció de l’aportació a 
entitats com Creu Roja, les 
partides en promoció social 
o econòmica, el manteniment 
de la partida del Casal d’Estiu 
o l’augment en comunicació. 
Mérida va acusar CiU de no 
tenir projecte polític o bé que 
hi havia renunciat per a asso-
lir l’alcaldia. El grup socialista 
va mostrar-se favorable a les 
aportaciones realitzades a les 
escoles bressol i l’Escola de 
Música o el projecte al Casal 
d’Avis municipal, però va 
expressar la seva oposició al 
canvi d’estructura de la plan-
tilla de la policia o el canvi de 
política en relació als préstecs 
per a afrontar les inversions.

pressupost municipal 
Total 2015 14.810.155  €  
 
Ajuntament 
   
Patronat Assistència Social 
 
Patronat Parera   
 
Patronat Ràdio Sant Sadurní 
 
Patronat Turisme  
 
Patronat Escola Música

12.865.564 € 
 

 1.659.016 € 
 

1.510 € 
 

42.060 € 
 

444.745 € 

318.672 €

PRINCIPALS INVERSIONS 2015 
 
Inversions informàtica 
   
Teulada habitatge Pompeu Fabra
 
Inversions Benestar Social 
 
Passera Casa dels Avis
 
Instal.lacions Casa dels Avis
  
Inversions Via Pública 
 
Coberta cementiri

13.200 € 
 

20.000 € 
 

13.642 € 
 

13.500 € 
 

24.000 € 
 

57.545 € 
 

11.070 €
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Impostos Directes (6.745.554 €)

Impostos Indirectes (109.840 €)

Taxes, Preus Públics i altres ingressos ( 3.945.808 €)
Transferències Corrents (3.796.451 €)
Passius financers (175.000 €)  

Despeses de Personal (7.164.331 €)

Despeses de Béns Corrents i Serveis (5.595.278 €)

Despeses Financeres (139.705 €)
Transferències Corrents (615.555 €)
Inversions Reals ( 166.600 €)
Passius Financers (1.039.619 €)

> PRESSUPOST PER ÀREES - PRINCIPALS PARTIDES

EDUCACIÓ 1.286.455,23 €

DEUTE 1.173.735,06 €

ESPORTS 1.147.441,20 €

SEGURETAT 1.117.309,34 €

MEDI AMBIENT 1.096.892,02 €

ACCIÓ SOCIAL 887.421,37 €

ADMINISTRACIÓ GENERAL 844.856,41 €

VIA PÚBLICA 770.608,64 €

CULTURA 545.205,13 €

URBANISME 536.775,27 €

NETEJA VIÀRIA 535.681,70 €

ADMINISTRACIÓ FINANCERA 526.425,81 €

ÒRGANS DE GOVERN I ALCALDIA 322.131,97 €

De cada 100 euros de despesa corrent, 
es destinen:

20,3 € servei recollida brossa i deixalleria

10,7 € Energia elèctrica

7,6 € neteja 

6,4 € manteniment via pública

5,2 € gas, aigua i carburant

4,3 € lloguers i rentings edificis i serveis

4 € bus urbà

3 € festes populars

Capítol 1: Personal
Capítol 2: Béns 
corrents i serveis
Altres capítols

Impostos Directes
45,5%

Taxes i altres 
ingressos
26,6%

Transferències 
corrents
25,6%

Passius financers
1,18 %

Impostos indirectes
0,7 %

Despeses personal
48,3%

Béns corrents i 
serveis
37,7%

Passius 
financers

7 %

Transferències 
corrents
4,15 %

Inversions reals
1,1 %Despeses financeres

0,9 %
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Conveni amb la generalitat per a eliminar 
punts negres de la circulació 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i 
l’alcaldessa de Sant Sadurní, Maria Rosell, van signar 
a finals de febrer un conveni en matèria de carreteres, 
que recull la millora i traspàs d’un tram de la C-243a i 
l’execució de diverses actuacions a la BV-2244 i a la 
BP-2427. Aquestes actuacions tenen com a objecti-
us principals millorar la mobilitat, la seguretat viària i 
l’adequació paisatgística. 

Millora i traspàs d’un tram de la C-243a: El con-
veni recull el traspàs de la Generalitat a l’Ajuntament 
d’un tram d’uns 700 metres de la comarcal C-243a 
a l’entrada sud del municipi venint de Vilafranca del 
Penedès, perquè s’integri en la xarxa municipal. En el 
marc d’aquest traspàs, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat executarà obres per a eliminar un revolt 
pronunciat que hi ha actualment en aquest àmbit, per 
mitjà de la construcció d’una petita variant de traçat 
que permeti millorar la comoditat i la seguretat en 
la conducció. Es preveu que l’obra es liciti i executi 
durant aquest any, amb un pressupost de 295.000 
euros.

Rotonda a la BV-2244: La Generalitat redactarà el 
projecte constructiu de millora de l’encreuament de 
la carretera BV-2244 amb el cementiri municipal i el 
carrer de Can Codorniu. El projecte consistirà en la 
construcció d’una rotonda per a millorar la seguretat i 
la fluïdesa en un punt que registra força trànsit.

Millora de l’interior de diverses rotondes: L’Ajun-
tament, en coordinació amb el Departament, portarà 
a terme treballs d’adequació i millora de l’interior de 
dues rotondes a la BP-2427, al costat de la sortida de 
l’autopista AP-7, i de la rotonda de l’inici de la variant 
de Sant Sadurní venint de Vilafranca.

Obres al vial d’accés a 
l’Espurna i a mas asperó
Aquest mes de març han finalitzat les obres d’arranjament del 
vial d’accés a l’escola bressol l’Espurna. Amb la urbanització 
d’aquest camí es posa punt i final a un camí de terra que 
generava molts invconvenients i molèsties, especialment als 
usuaris del centre, com a conseqüència de la pols o del fang 
quan plovia.

També és a punt d’iniciar-se l’actuació de millora definitiva de 
l’accés a Mas Asperó, una altra de les demandes que des de fa 
anys reclamen els veins de la zona. Les darreres subvencions 
concedides per la Diputació de Barcelona han permès desen-
callar i executar aquestes dues actuacions.

Precisament fa escassos dies el president de la Diputació Salva-
dor Esteve, acompanyat pel Diputat de Turisme Ramon Riera, 
van visitar Sant Sadurní i després de la recepció institucional a 
l’Ajuntament van visitar les darreres obres realitzades i algunes 
que estan a punt de fer-ho com l’arranjament de Mas Asperó.
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Pilones de seguretat 
a la plaça Joan 
Casanovas 
Amb aquesta actuació s’ha reforçat la 
seguretat a la zona infantil de la plaça i es 
millora la convivència entre els usuaris de la 
plaça i veïns amb el pas de vehicles que ac-
cedeixen a la zona dels baixos i l’aparcament 
subterrani. Les pilones també alerten del 
doble nivell i els esglaons situats als laterals 
de la plaça.

segona fase de reasfaltat a diversos 
carrers de la vila 
A finals del passat mes de gener es va portar a terme la segona fase de 
reasfaltat de carrers de la vila, completant l’actuació que s’havia iniciat 
l’estiu passat. Les obres a realitzar comprenien el reasfaltat i la reparació 
de la calçada de diversos vials del municipi com el carrers Anselm Clavé, 
Sant Pere, Mercè Cabestany i Josep Rovira, el passeig Can Codorniu i al 
camí de les Casetes, la plaça Pont Romà i Baríton Maties Ferret.

Les obres es van adjudicar a l’empresa PABASA, amb un pressupost de 
69.000 euros. El regidor de Via Pública, Josep Maria Ribas, apuntava que 
“és la segona vegada en aquesta legislatura que destinem una part de la 
inversió a l’arranjament de la via pública, concretament al reasfaltat dels 
carrers. Hi va haver una primera inversió al 2014, valorada aproximada-
ment en uns 100.000 euros, i en aquest 2015, gràcies a que el pressupost 
ja ho contemplava, fem una segona part d’aquests reasfaltats i incidim en 
uns carrers que estaven molt deteriorats”.

millores a l’accés de can benet
També han finalitzat les obres de condicionament i arranjament 
de l’accés a Can Benet realitzades als darrers mesos i que han 
consistit bàsicament en la construcció de cunetes de formigó 
per reconduir les aigües, l’estabilització del drenatge i la for-
mació de nous talussos, així com l’asfaltat d’un tram duns 200 
metres i la col.locació de baranes de seguretat ecològiques.

Renovació dels lavabos de la zona infantil 
de l’escola jacint verdaguer
A principis d’any van enllestir-se les obres de renovació dels 
lavabos de la zona infantil de l’Escola Jacint Verdaguer, amb nou 
enrajolat, pintat i subs-titució de mobiliari i sanitaris. 
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“Estem molt satisfets de l’any 2014, en 
relació a les persones que ens han visitat, 
i això obeeix a una estratègia que ens vam 
marcar des del principi de l’obertura del 
Centre d’Interpretació del Cava, que fos un 
espai en el qual es dinamitzessin moltes 
coses al voltant del món de la cultura del 
cava i que fos un espai que treballés en 
xarxa, permetent la participació d’altres 
agents del sector turístic i comercial de 
Sant Sadurní”, apunta Jep Bargalló, regidor 
de Turisme. 

“Estem parlant d’un equipament sui 
generis, amb una estructura singular, atès 
que La Fassina és el la seu del Patronat de 
Turisme i Comerç i és, per tant, oficina de 
turisme com a servei d’acollida als visitants; 
és el Centre d’Interpretació del Cava com 
a espai museístic que continua sumant vis-
itants; i és un espai polivalent on hi passen 
moltes coses vinculades al món del cava i 
al territori”, subratlla Capellades. 

“A part, és des d’on s’organitzen activitats 
com el Cavatast o des d’on es coordina 
l’acció de promoció comercial amb Som 
Sant Sadurní. Volíem que fos un centre 
neuràlgic, un espai de dinamització i estem 
complint aquestes funcions”, afegeix. Cal 
destacar també el bon funcionament 
de les activitats combinades, mitjançant 
paquets que permeten sumar esforços 
amb l’oferta turística privada. 

Jep Bargalló assenyala que “Durant el 
2014 hem creat fins a 12 productes 
combinats de visita al CIC més visites a 
alguna cava i en algun cas amb oferta 
gastronòmica o ruta amb bicicleta. Això 
fa que tinguem una oferta més diversifi-
cada i que es materialitzi la col·laboració 

pública-privada, d’una forma molt efectiva i 
impensable no fa gaires anys”.

Botiga del CIC, senyalització 
i promoció de marca turística
Una de les novetats d’aquest 2015 serà 
la posada en marxa de la botiga del 
Centre d’Interpretació del Cava. Bargalló 
destaca també com a principals objectius 
d’aquests anys la implementació de se-
nyalització turística per a vianants, que 

permetrà trobar tots els recursos turístics
amb més facilitat i que es complemen-
tarà més endavant amb la senyalització 
perimetral i d’equipaments; una millora 
de la comunicació i l’atenció, per mitjà del 
desenvolupament d’una aplicació per a 
mòbils i la instal·lació d’una pantalla tàctil 
al vidre de la recepció de l’oficina de tu-
risme, que oferirà informació les 24 hores 
del dia, consolidant la marca Sant Sadurní.

De cara al 2015 mantindrem els mateixos objectius 
de treball en xarxa, de dinamització, participació, 
espai obert i de qualitat turística i el que posarem en 
marxa aviat és la botiga del Centre d’Interpretació del 
Cava. Volem que el final de recorregut, a banda de la 
degustació, tingui un espai comercial per endur-se un 
record de l’experiència cava i l’experiència Sant Sadurní 
i que això pugui revertir també en els ingressos propis 
de La Fassina

Jep Bargalló, regidor de Comerç i Turisme

La marca turística 
Sant Sadurní 
prEn nous impulsos 
al 2015

“

”

25.200 persones van passar per les instal·lacions de La 
Fassina de Can Guineu de Sant Sadurní d’Anoia durant el 
2014, un 10% més que l’any anterior. D’aquestes, 7.960 
han visitat l’espai museístic del Centre d’Interpretació 
del Cava -uns 650 més que al 2013. Durant el 2014 els 
diversos espais de La Fassina han acollit prop de 50 ac-
tivitats molt diverses, com les representacions de l’espec-
tacle Renéixer de la companyia Teatro de los Sentidos, la 
participació en festivals com el Decanta, el Vinyasons, el 
Festival Most de Cinema o el Congrés d’Enoturisme. 
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Premi de novel·la curta Celler de Lletres

La biblioteca municipal celebra  
el seu 16è aniversari 
La biblioteca municipal celebrarà a l’abril el seu 16è 
aniversari i ho farà de nou amb el lliurament de premis 
del concurs literari infantil, el dia 24. 

Enguany han participat els alumnes de 4rt de primària de les 
escoles de Sant Sadurní i el tema de la redacció és “La meva 
recepta preferida”. Els nens i les nenes han escrit una recepta 
culinària real, que es pugui cuinar i menjar, tant si és fred o 
calent o de qualsevol època de l’any. La jornada es clourà al 
vespre amb una actuació musical per a adults.  El 22 d’abril, 
revetlla de Sant Jordi, l’equipament acollirà també la presen-
tació del llibre “Marxarà el circ”, del poeta sadurninenc Xavier 
Zambrano.

Setmana de l’autisme
Durant el mes d’abril la biblioteca també impulsarà diverses 
activitats amb motiu de la Setmana de l’autisme, amb una xerra-
da amb l’il·lustrador Miguel Gallardo, autor de “María y yo”, on 
explica unes vacances amb la seva filla autista i del qual se n’ha 
fet també un documental. Es portaran a terme, en col·laboració 
amb el Centre Vilarnau, uns tallers inclusius, i una sessió d’hora 
del conte especial, amb “Frederick”.

Parades per Sant Jordi
 
Fins al 20 d’abril, floristeries, llibreries i aquelles entitats de Sant Sadurní d’Anoia 
que vulguin sol·licitar una parada per vendre roses o llibres a la plaça de l’Ajunta-
ment el dia de Sant Jordi, poden presentar una sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ci-
utadana, a la planta baixa de l’Ajuntament o bé al Servei de Cultura, ubicat al Casal 
d’Entitats, al carrer Marc Mir, 15.

El termini màxim per fer la sol·licitud és el dia 17 d’abril. 
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En el marc del projecte “Biblioteques amb DO”, una iniciativa del Servei 
de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu dina-
mitzar l’espai bibliotecari del territori i com els bons vins, crear-se la seva 
pròpia denominació d’origen, neix el Premi de Novel·la Curta Celler de 
Lletres, una convocatòria de certamen literari organitzada per la Bibliote-
ca Municipal Ramon Bosch de Noya.

Per prendre part al concurs cal ser major d’edat i presentar abans del dia 
30 de juny de 2015 una novel·la inèdita, escrita en català, d’entre 80 i 
100 pàgines amb una trama íntimament relacionada amb el món del vi 
o del cava. Les obres s’han de trametre a la Biblioteca Municipal Ramon 
Bosch de Noya, al carrer Sant Pere 36.

El premi consistirà en l’edició de l’obra guanyadora sota el segell de l’E-
ditorial Meteora, 25 exemplars del llibre editat i un lot de productes de 
la població.

El veredicte es farà públic durant el mes d’octubre de 2015 i el jurat 
estarà format per membres del Club de lectura Celler de Lletres, de la 
Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya i de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.

Podeu consultar les bases del premi literari al web www.santsadurni.cat.
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Ja fa dos anys que la regidoria de 
Cultura va presentar el Cultura tot 
l’any amb l’objectiu d’ampliar i enfor-
tir la programació cultural de la vila. 
Una programació cultural de qualitat, en 
què hi tenen cabuda totes les disciplines 
artístiques i dóna la veu a nous agents 
culturals locals. Durant aquest temps han 
format part de la programació propos-
tes musicals emergents com Painomi o 
Renaldo & Clara, projectes consolidats 
com el de Cesk Freixas, Víctor Nin i Toni 
Mena, properes com les de Joan Garrobé 
amb Música infidel, Valentí Querol amb 
Amalgama Ensemble, Pep Picas amb 
Marremangu, d’intercanvi cultural com 
els Xeremiers (Illes Balears) i Romayne 
Wheeler (Mèxic), de cambra de la mà 
de Sílvia Sogas i Isaac Romagosa i de 
l’Orquestra de Cambra del Penedès, entre 
d’altres. En la vessant més familiar les 
titelles dels Micro Troupe i del Príncep 
Totilau, la pallassa Pepa, el concert amb 
Muntmy o el taller de Los Herrerita Circ 
a les golfes. El cicle també ha permès 
gaudir amb documentals i propostes 
audiovisuals, històriques com les xerrades 
de Carles Querol, les rutes nocturnes de 
Joan Rosell, exposicions. I ha servit de 
plataforma per a iniciatives locals, com el 
Fusió d’Arts del grup Tast de Paraules o 
la Sardana representativa de la Festa dels 
Barris gràcies al Foment Sardanista.

Amb el mateix esperit a l’abril s’ofer-
irà una cita amb el jazz de la mà d’Eva 
Fernández group i al maig, el Cultura tot 
l’any arriba a l’alumnat de secundària. 
De la mà de Pau Llonch, raper català, 
s’impartiran uns tallers de rap i rima a 
joves estudiants de les escoles i instituts 
de Sant Sadurní d’Anoia amb l’objectiu 
de potenciar l’escriptura i creativitat dels 
joves a través de la cultura.

 

 

El Cultura tot l’any 
continua amb força

17 d’abril a les 22:30h 
Eva Fernández Group 
a les Caves Pere Ventura
La jove promesa del jazz català Eva 
Fernández es presenta a Sant Sa-
durní, acompanyada per David Pastor, 
José Luis Guart, Miquel Àngel Cordero 
i Toni Pagès.

A partir del 7 d’abril i fins el 17 de juliol 
estarà obert el termini per sol·licitar les 
beques per a estudis del curs 2015-
2016. Qualsevol persona empadronada a 
Sant Sadurní d’Anoia amb una antiguitat 
mínima de dos anys i que hagi superat el 
segon curs de batxillerat, cursos de Grau 
mitjà o superior o d’accés a la universitat 
per majors de 25 anys, pot presentar 
el seu projecte al Servei de Cultura de 
l’Ajuntament i optar a una beca per cursar 
una formació a l’estranger, una especial-
ització o un màster. L’aportació econòmic 
a per repartir serà de  6.000 euros.

Del 4 a l’11 de juny Festa dels Barris 
La Festa dels Barris, una de les més antigues i tradicionals de Sant Sadurní,  s’iniciarà 
enguany el 4 de juny i es prolongarà fins al dia 11, conservant l’ordre de celebració 
dels barris: Ajuntament, Sant Antoni, Montserrat, Església, Diputació, Cavallers i Raval. 

La regidoria de Cultura anima als veïns i veïns a col·laborar amb les comissions orga-
nitzadores dels Barris per mantenir la tradició d’una de les festes més arrelades del 
nostre municipi.
 
Comissió de Festes
T’agraden les festes del poble? Vols formar part de la comissió organitza-
dora i dir la teva? posa’t en contacte amb el Servei de Cultura i t’informar-
em dels dies de reunió. Servei de Cultura: Casal d’Entitats, carrer Marc Mir, 
15; tel. 938184224; a/e cultura@santsadurni.cat.

torna el Festival de Poesia a les caves 
 
El festival de Poesia a les Caves, que arriba a la seva vuitena edició, torna el proper mes 
de maig. Organitzat pel poeta sadurninenc Santi Borrell amb el suport de la regidoria 
de Cultura comptarà en aquesta ocasió amb la col·laboració de les caves Juvé & Camps, 
Giró i Giró, Mestres i Pere Ventura – aquesta darrera ho farà per primera vegada .

El festival es portarà a terme a terme els divendres 8, 15, 22 i 29 de maig amb el 
seu format tradicional, amb sessions que començaran a 2/4 d’11 de la nit i que 
comptaran amb la participació de tres o quatre poetes. Abans de l’inici, les caves ofe-
riran una visita a les seves instal·lacions.

Noves beques de la 
Fundació Parera
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A finals de gener es va 
dur a terme al barri Sant 
Llorenç una sessió de 
participació ciutadana per 
avaluar i fixar un programa 
d’accions i mesures per a 
millorar diversos aspectes 
del veïnat. 

La jornada va comptar amb la 
presència d’una quinzena de 
veïns, que van poder traslladar 
les seves demandes a l’alcal-
dessa, Maria Rosell, la regidora 
d’Acció Social Àngels Canals 
i Josep Maria Ribas, regidor 
d’Hisenda i Via Pública. Aques-
ta sessió donava continuïtat a 
una trobada celebrada amb els 
veïns el passat mes de setem-
bre i en què ja es va començar 
a treballar en aquest pla de 
desenvolupament comunitari.

Algunes de les principals de-
mandes plantejades pels veïns 
van ser la millora i el manteni-
ment dels espais verds, el mo-
biliari urbà, així com corregir 
alguns dèficits de convivència, 
en qüestions com la recollida 
de la brossa porta a porta o 
la manca de civisme d’alguns 
propietaris de gossos.

La sessió va servir també per 
constituir un grup de treball 
per tal d’impulsar actuacions 

en l’àmbit de la participació i 
per sectors com els infants o 
la gent gran. 

En les properes setmanes ja 
es visualitzaran algunes de les 
intervencions plantejades pels 
veïns, com la renovació d’al-
guns jocs de la zona infantil, 

la col.locació d’una tanca de 
seguretat o l’arranjament de 
parterres i millora de l’ar-
brat. La regidoria d’Acció 
Social també des de fa unes 
setmanes compta amb una 
dinamitzadora que una tarda a 
la setmana ofereix activitats i 
tallers per als més menuts.

Un altre dels pilars important 

Aquest procés transforma-
dor ha estat l’embrió de la 
recuperació de l’associació de 
veïns del barri Sant Llorenç 
que, entre d’altres, va liderar la 
celebració de nou de la Festa 
Major.

joRNADES DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA AL BARRI SANT LLORENÇ

MILLORES ALS ESPAIS VERDS I LA ZONA INFANTIL
Un dels primers compromisos adquirits ha estat la millora i arranjament de la zona 
infantil. Ja s’han iniciat les tasques per a instal.lar nous jocs i un tancat de seguretat. 
També s’iniciarà en breu la millora de zones verdes. 

Si vols participar i dir-hi la teva vine al grup de treball del barri Sant Llorenç. Pots 
contactar-hi per e-mail a barrisantllorens@gmail.com o per telèfon al 659551787. El 
grup de treball celebrarà una nova reunió a la plaça el proper 13 d’abril a les 19:15 
hores. 
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Amb l’arribada de l’abril es torna a commemorar una nova 
edició de la Setmana de la Gent Gran. Enguany aquesta 
cita celebra el centenari d’una festivitat que, en tots a-
quests anys, només ha deixat de celebrar-se una vegada.

La Setmana de la Gent Gran s’iniciarà el dilluns de Pasqua amb el 
tradicional dinar de germanor, que enguany es portarà a terme al 
Celler Gran de can Codorniu. Al llarg d’aquella setmana s’orga-
nitzaran diverses activitats culturals i lúdiques, entre les quals hi 
destaquen la passarel.la de moda del dimecres 8 d’abril. 

Aquesta iniciativa, que compta amb el suport de diversos 
comerços i establiments de la vila, va resultar tot un èxit l’any 
passat i enguany repetirà al pati exterior de la Fassina de can 
Guineu. La setmana inclourà d’altres activitats complementàries, 
com l’exposició itinerant ’100 anys d’història, 100 anys de 
vida’, amb documents cedits per La Caixa, o una gimcana, entre 
d’altres. La regidoria d’Acció Social i la Comissió de la Gent Gran 
conviden a tota la gent gran a sumar-s’hi i participar activament 
d’aquest programa d’activitats.

Programa Setmana de la Gent Gran 2015
Dilluns 6 d’abril
12h Missa amb la Coral Sant Sadurní
12:30h Petita mostra dels treballs fets per la gent gran de la 
Casa dels Avis
14h Obertura de La Sala. Mostra de l’exposició 100 anys 
d’història, 100 anys de vida
14:30h Dinar de germanor al Celler Gran de Can Codorniu i 
concert líric.

Dimarts 7 d’abril
18h Cinefòrum amb la pel.lícula Una canción para Marion. Al 
Casal d’entitats

Dimecres 8 d’abril
17h II Passarel·la de moda. Al pati exterior del CIC Fassina

Dijous 9 d’abril
18h Ballada de sardanes amb la Cobla Maricel. A la plaça de 
l’Església

Divendres 10 d’abril
17:30h Concert amb l’Escola de Música Municipal i bufada 
d’espelmes. A la plaça de l’Ajuntament.

cent anys de LA SETMANA DE LA GENT GRAN

Intercanvi amb la 
gent gran de tona
Aquest mes de març Sant Sadurní va rebre la visita 
d’un grup de gent gran - una seixantena de persones 
- de la localitat de Tona, a la comarca de l’Osona. La 
comitiva va estar acompanyada per l’alcalde de Tona, 
Josep Salom, i la regidora de Cultura, Lourdes Boneu. 

La iniciativa surgeix de la voluntat de fomentar un 
intercanvi entre els col.lectius de gent gran dels dos 
municipis. 

Durant la seva estada a la capital del cava, la gent 
gran del Casal d’Avis municipal van exercir d’amfitri-
ons i van ensenyar-los les instal.lacions, així com una 
visita al Centre d’interpretació del Cava i unes caves 
de la vila. La jornada es va completar amb un dinar, 
en què també hi va ser present l’alcaldessa de Sant 
Sadurní, Maria Rosell. A finals d’aquest 2015 està 
previst que usuaris del Casal Municipal i de la Casa 
dels Avis retornin la visita a Tona.
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L’Ajuntament fa 
una aportació 
extraordinària 
a Càritas 

Mossèn Nino Rodríguez va explicar que, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Barcelona i per tal de racionalitzar la 
distribució d’aliments, que fins ara es feia 
des de les diferents parròquies de l’arxi-
prestat de Barcelona, han unit esforços 
per optimitzar recursos i centralitzar la 
distribució d’aliments.  D’aquesta manera 

els usuaris de les diferents parròquies són 
derivats per Serveis Socials de Barcelona, 
que els donen dia i hora per la recollida 
als punts que té assignats cada família, 
que alhora pot escollir entre un gran ven-
tall d’aliments en funció de les seves ne-
cessitats. Aquest sistema dignifica l’usuari 
d’aquest servei, ja que li estalvia les cues 

i li dóna opció a escollir aquells aliments 
que necessita, sempre acompanyat per un 
voluntari de la seva parròquia.

Amb aquest esperit de col·laboració, l’any 
2014 l’Ajuntament de San Sadurní ha fet 
una aportació extraordinària a Caritas Sant 
Sadurní de 4.437 euros.

Càritas Sant Sadurní i els Serveis So-
cials de l’Ajuntament, encapçalats per 
la regidora del servei, Àngels Canals, 
van desplaçar-se a principis d’any a 
Barcelona per conèixer de primera mà 
el model de gestió i distribució d’ali-
ments que utilitza l’arxiprestat de Sant 
Josep Oriol, ubicat al carrer Urgell de 
Barcelona.

PRIMER ANIVERSARI DEL CASAL 
MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

Aquestes setmanes s’ha commemorat el primer aniversari del Casal de 
la Gent Gran del Passeig de can Ferrer des que a principis de 2014 
passés a mans de l’Ajuntament. Més de 200 persones s’han inscrit ja al 
registre d’usuaris del Casal, que funciona de dilluns a divendres de 10 
a 12:45 hores i de 15 a 19:45 hores.

S’ha establert una quota única de 10 euros/anys per als usuaris per 
a poder gaudir de l’equipament i els seus serveis. I pel que fa a les 
activitats dirigides, s’ha fixat una quota trimestral per a activitats com 
la gimnàstica 26 euros (2 hores setmana), ball 20 euros (1,5 hores 
setmana), coral 20 euros (1,5 hores setmana), anglès 15 euros (1,15 
hores setmana o manualitats 27 euros (2 hores setmana). Així mateix 
també s’organitzen periòdicament sortides i excursions, així com activi-
tats lúdiques i celebracions.

Durant l’any passat l’equipament, on també s’hi troba la Creu Roja, va 
registrar més de 27.000 usos.

Activitats informatives 
contra la pobresa 
energètica 
La regidoria d’Acció Social, amb el suport d’Eco-
serveis, associació sense ànim de lucre, oferirà 
durant el mes d’abril una sèrie de tallers i activi-
tats formatives per a assessorar la ciutadania en 
general sobre la factura de la llum i mesures per 
a fomentar un control i estalvi energètic. 

Un dels principals objectius és informar els veïns 
i veïnes perquè coneguin realment què cinlou el 
pagament de la llum i com optimitzar els rebuts.

També s’incidirà en algunes llars que pateixen 
pobresa energètica amb una monitorització i 
seguiment dels consums.

El Casal estrena imatge
Durant aquests dies es renovarà la rotulació del Casal 
d’Avis municipal, així com tota la cartelleria i material grà-
fic,i amb el nou logo que a partir d’ara identificarà aquest 
servei
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MARIA ROSELL
CANDIDATA CIU
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1. Ha estat un mandat diferent, molts canvis en pocs anys, tots 
lícits, però poc compresos. Jo com a cap de CiU, estic contenta 
de la feina feta aquests últims 4 anys. He treballat sempre pel 
benestar de totes les persones i del poble. He mirat de ser justa 
en totes les decisions que he pres, malgrat no siguin compar- 
tides per tothom, com és normal.

2. Estic orgullosa de Sant Sadurní i la seva gent, vull tornar a ser 
l’alcaldessa ja que en aquests mesos que fa que ho soc, encara 
hi ha molts projectes que s’han de fer, d’altres s’han d’acabar
i d’altres projectar, per aconseguir el municipi de qualitat que 
volem els qui estimem Sant Sadurní.

3. Pisos tutelats per persones amb diversitats funcionals. Habi- 
tatges amb serveis per persones a partir de 65 anys. Espai per 
fer activitats, musica i tallers per joves fins a 20 anys.

4.Procuro prendre les decisions més complicades amb una 
reflexió profunda. Si cal, demano parer a persones que em 
mereixen confiança. Assumeixo la responsabilitat de les meves 
decisions.

5. Aconseguir autorització perquè Sant Sadurní sigui poble 
Turístic, posant elements al·legòrics al cava i embellint tot el mu-

nicipi. La zona esportiva del camp de futbol, seguir fent accessi- 
bles els carrers i places. Treballar conjuntament amb l’Ateneu per 
arreglar el pavelló.

6. Ser l’alcaldessa i seguir treballant per totes les persones del 
meu municipi, amb totes les meves forces, per aconseguir el Sant 
Sadurní que tothom volem, tal i com he fet durant tots els anys 
que porto a l’ajuntament.

7. Més diversitat d’opinions, arribant a acords i consensos. Si ho 
aprofitem i som capaços de treballar conjuntament, ens ajudarà a 
aconseguir un Sant Sadurní per a tothom.

8. Pla de treball conjunt amb la junta de l’Ateneu i Ajuntament 
per fer un espai lúdic, cultural i social, per a tot el municipi.

9. Justícia social, Inclusiu, sostenible, solidari, adaptat a les 
necessitats de les persones, associacions i empreses. Amb una 
promoció econòmica forta, treballant al costat de les empreses i 
les persones, facilitar llocs de treball, apostant pel comerç local, 
turisme, fent de Sant Sadurní la capital
mundial del cava.

10. Fem un Sant Sadurní viu, actiu, 
socialment just i amb qualitat de vida. 
Treballem per i amb les persones.

Aquest 2015 fins a sis formacions polítiques 
es presenten a les eleccions municipals a Sant 
Sadurní. A les quatre agrupacions que tradicional-
ment tenen representació a nivell local - CiU, PSC, 
ERC i PP - s’hi sumen en aquests comicis dues que 
ho faran per primera vegada, la CUP i IC-Verds.

Hem realitzat un qüestionari als caps de llista de 
les sis candidatures que es presenten a les elec-
cions municipals del proper 24 de maig, en què 
valoren la situació del municipi i apunten algunes 
de les propostes i projectes per a la vila que for-
maran part del seu programa electoral.

CAMÍ DE LES 
ELECCIONS 
MUNICIPALS

Qüestionari als candidats
1. Valori el mandat 2011-2015 a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
2. Per què es presenta com a candidat/a a les eleccions municipals del 2015?
3. Quins dos projectes o iniciatives li agradaria impulsar si accedeix al govern de Sant Sadurní? 
4. Què no repetiria o farà en relació als darrers anys si accedeix al govern?
5. Quins serveis, projectes o equipaments municipals milloraria o renovaria?
6. Quines són les seves aspiracions pel que fa a resultats en les properes eleccions municipals? 
7. Què suposarà l’entrada de nous grups polítics a l’Ajuntament?
8. Què s’ha de fer amb l’Ateneu Agrícola?
9. Quin és el model de vila que defensa per Sant Sadurní?
10. Tres paraules que definiran el seu programa i projecte per Sant Sadurní

“Vull tornar a ser l’alcaldessa per 
aconseguir el municipi de qualitat que volem 

els qui estimem Sant Sadurní”
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1. A nivell polític ha estat molt intens tan 
a nivell local com de país. Hem treballat 
de valent per a tenir un Ajuntament amb 
capacitat d’acció i d’inversió i reducció de 
deute públic al mateix temps. 
Les normatives estatals implantades per el 
PP no ha ajudat gens a fer-ho possible. 
Així hem arribat a complir el 75% del nostre programa que ens 
presentàvem el 2011. 

2. Perquè tinc il·lusió per continuar treballant pel poble que 
estimo, perquè per experiència em sento capacitat i sobre tot 
perquè tinc la confiança d’un equip sòlid que sap treballar en 
benefici de tots. 

3. En tenim més de dos, destacar la promoció i desenvolupa- 
ment cultural gràcies al nou Centre Cultural de la Plaça Nova i la 
promoció econòmica del nostre poble a traves de l’enfortiment 
de l’espai Nexes de servei als emprenedors i del Patronat de 
turisme i comerç de Sant Sadurní. 

4. L’excés de confiança. 

5. Tots els serveis es poden millorar, amb ajuda dels tècnics, del 
personal i dels convilatans que en fan ús. Cal pensar-ho entre 
tots perquè és de tots, aquí hi ha la clau de la millora. 

6. La nostra aspiració és que ERC sigui la força més votada en 
aquestes eleccions, tenim l’equip per poder-ho ser, això serà una 
garantia per Sant Sadurni i pel país, ja que els ajuntaments seran 
un peça fonamental per arribar a la nostra llibertat. 

7. En principi el vot estarà més repartit, crec que tots els partits 
que es presenten a Sant Sadurní tindran representació al consis- 
tori, el que vol dir que serem més plurals i a l’hora de fer aliances 
intervindran més actors. Nosaltres prioritzarem programa i país. 

8. Amb l’Ateneu ens hem d’agafar de la mà per aconseguir que 
sigui un referent a nivell cultural i esportiu del nostre poble, s’ha 
d’anar a trucar a totes les portes de les Administracions per 
poder condicionar el teatre i pavelló que Sant Sadurní es mereix, 
fins i tot el model ha de ser de cogestió. Ja estem treballant en el 
tema, des d’ERC sempre hem tingut sensibilitat per l’Ateneu. 

9. Nosaltres tenim clar el nostre compromís per aconseguir una 
vila pròspera econòmicament, orgullosa de la seva identitat, 
sostenible i respectuosa, socialment justa, culta i lliure on els 
ciutadans participin i s’impliquin en la millora de la seva comuni- 
tat. Arrelada al territori i a un paisatge excepcionals i motor d’una 
nació lliure. 

10. Persones, Poble, País 

1. Aquest mandat ha tingut un inici il·lusionador i de progrés, on 
el PSC hem demostrat la nostra responsabilitat, lleialtat i compro-
mís amb la ciutadania, desenvolupant més del 75% del nostre 
programa. Però ha tingut un final decebedor amb CIU i ERC, on 
han prevalgut els interessos de partit i les polítiques d’aparador.

2. Perquè el PSC tenim un projecte de creixement econòmic i 
promoció de les persones sòlid, seriós i ambiciós, tenim el millor 
equip humà, i ara tinc l’experiència, la maduresa, les ganes i 
la il·lusió de liderar aquesta transformació que necessita Sant 
Sadurní d’Anoia.  

3. Crearem una àrea d’estratègies de ciutat que aglutini tots els 
recursos de l’Ajuntament per millorar la competetitivitat turística i 
la promoció econòmica de la vila, Desenvoluparem un pla global 
d’inversions en equipaments, Inclourem en aquest pla d’inver-
sions els vestidors del camp de futbol, la finalització del Centre 
Cultural i l’Ateneu (teatre i pavelló). 

4. Dedicaré més temps, energies, i paciència per trobar la 
col·laboració de tots els grups municipals en els projectes que 
considero que són globals i de futur per al municipi. 

5. Cal fer un pla d’inversions global que permeti el desenvolupa-
ment simultani i per fases dels vestidors del camp de futbol, del 
Centre Cultural de la plaça Nova, i de l’Ateneu (pavelló i teatre). 
També cal millorar el servei de manteniment i neteja perquè sigui 
més eficient.

6. Quan un partit es presenta ho fa perquè està convençut que 
té el millor equip i les millors propostes de progrés per a la 
ciutadania i per a la vila. El PSC aspirem a treure els resultats que 
ens permetin desenvolupar aquest projecte de futur.

7. D’una banda significa una millor representativitat dels inter-
essos dels veïns/es de la vila, i això és positiu. Per altra banda, 
pot dificultar la formació de governs estables, ja que faran falta 
coalicions de més partits per assolir la majoria necessària per 
a governar. La pròpia experiència viscuda fa que vegi aquesta 
opció com a negativa per al desenvolupament de projectes im-
portants per a Sant Sadurní d’Anoia.

8. L’entitat no pot assumir en aquests moments amb recursos 
propis la millora que necessiten les seves instal·lacions. Per això, 
l’Ajuntament ha d’assumir la titularitat de les instal·lacions, a 
través d’un conveni temporal amb l’entitat, que permeti la res-
titució d’aquest patrimoni de Sant Sadurní, i permeti l’ampliació 
d’usos a tota la ciutadania. 

9. Volem un Sant Sadurní de progrés i prosperitat per a tothom, 
que faci valdre la nostra singularitat, i que no renunciï mai a la 
solidaritat i la justícia social entre els 
membres d’aquesta comunitat.

10. Creixement econòmic. Promoció de 
les persones. Pla global d’inversions.

SUSANNA MÉRIDA
CANDIDATA PSC

“Tenim un projecte de creixement 
econòmic i promoció de les persones 

sòlid, seriós i ambiciós, tenim
el millor equip humà”

“La nostra aspiració és ser la força més 
votada, tenim l’equip per poder-ho ser, 

això serà una garantia per 
Sant Sadurni i pel país”

JOSEP MARIA RIBAS
CANDIDAT ERC
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1. Tres anys tres alcaldes, aquest és el resum d’aquesta legis-
latura on l’afany de poder de CIU i ERC ha deixat passar el tren 
per posar Sant Sadurní al món. Han abandonat les famílies i els 
sadurninencs més necessitats. Han retallat un 50% l’ajuda a 
Creu Roja. A més, no han fet res per promocionar el turisme com 
a motor de creació de llocs de treball.

2. Porto 4 anys com a regidor-portaveu treballant colze a colze 
amb la Dolors Montserrat, He après moltíssim d’ella i continua-
rà estant i treballant colze a colze amb mi i amb la vila.  Em 
presento perquè m’importen i molt els problemes reals de Sant 
Sadurní i els seus veïns. M’agrada escoltar. La junta local del PP 
i jo mateix pensem que per la meva experiència com a regidor, 
i advocat de professió, estic preparat per encapçalar la llista i 
treballar amb empeny, esforç, il·lusió per recuperar Sant Sadurní.

3. Carrers i places nets i segurs. No ens podem permetre que el 
poble continuï estant brut i fet un fàstic. Fer de Sant Sadurní la 
capital mundial del cava. Només convertint-lo en municipi turístic 
aconseguirem crear nous llocs de treball. Amb la salut no s’hi 
juga. Volem el CAP obert 24 hores.

4. No m’agraden les punyalades traperes que hem vist en 
aquesta legislatura de tres anys, tres alcaldes. No crec en la 
política de despatxos, els polítics hem d’estar al carrer per veure 
els problemes reals.

5. Una nova casa dels avis i centre de dia. Hem de cuidar a 
qui ens cuida. Un alberg per joves a Can Ferrer del Mas. Volem 
apropar als joves el potencial turístic de la nostra vila. Només 
apostant pel turisme crearem llocs de treball. Crear un espai 
que aglutini tots els serveis pels infants i els joves a les antigues 
escoles de la Plaça Nova.

6. Si volem un CAP obert 24 hores, fer de Sant Sadurní la capital 
mundial del cava, carrers nets i segurs i estar al costat de les 
famílies i els veïns que més ho necessiten, el Partit Popular ha 
d’estar representat a l’Ajuntament.

7. La participació política és important però no ens podem obli-
dar que podem fer un Ajuntament de molts partits i ingo-
vernable. Sant Sadurní necessita que la gestionin amb eficàcia, 
responsabilitat i des del realisme.

8. El Partit Popular estem al costat de les entitats de la vila i 
l’Ateneu és una d’elles. Contribueix a la difusió de la cultura i 
a la promoció de l’esport. Sempre estarem al costat d’aquelles 
entitats que treballin per Sant Sadurní i la seva gent.

9. Un model de vila turística amb carrers nets i sense rates, on 
es pugui passejar tranquil i amb policia de barri que vetlli per la 
nostra seguretat, on la salut estigui oberta les 24 hores del dia i 
en què els veïns siguin el més important.

10. Turisme, carrers i famílies.

carles jiménez
candidat PP

“Carrers i places nets i segurs. Fer de Sant 
Sadurní la Capital Mundial del Cava. Només 

convertint Sant Sadurní en municipi turístic 
aconseguirem crear nous llocs de treball”

1. Desencisador i irresponsable. Va començar com una oportuni-
tat de canvi, amb un pacte d’esquerres i la primera dona com al-
caldessa, i ha acabat amb el trencament d’acords, desconfiances 
i bel·ligeràncies entre els grups polítics i un clima d’inestabilitat i 
preocupació ciutadana totalment innecessari.

2. Bàsicament per indignació i por a les conseqüències d’aquest 
sistema capitalista neoliberal que cada vegada ens deixa més 
pobres i indefensos contra el capital. I per responsabilitat, perquè 
canviar-ho depèn de tots i cadascun de nosaltres i jo vull canvi-
ar-ho.

3. Tenim molts projectes però si hem de triar dos per sobre de la 
resta: d’una banda una tarifació social sensible a la nova realitat 
familiar i econòmica. I la creació d’espais d’oferta lúdica i cultu-
ral, constant i transversal, no pot ser que Sant Sadurní no disposi 
d’un cinema, un teatre o una sala de concerts.

4. Ni trencar pactes consolidats de govern per motius partidistes 
i aliens a la voluntat i als interessos de la majoria de veïns i 
veïnes, ni entrar “a sac” a l’ajuntament a canviar i arreglar tot de 
cop sense escoltar els treballadors. Encara que és necessari, s’ha 
de fer amb tacte, serenitat i precisió.

5. Moltes són les coses que s’han de millorar: fer un projecte 
urbanístic nou, racional i amb projecció de futur. Crear espais 
polivalents d’oci i cultura per a tots i totes. Revisar i corregir les 
deficiències de serveis com la policia o la brigada. I amb urgèn-
cia, arreglar els vestidors del camp de futbol. 

6. Som conscients que comencem de zero i amb pocs recursos, 
però tenim moltes ganes i molta il·lusió. Confiem en aconseguir 
la representació suficient per dur a terme els nostres projectes.

7. Una millora de la qualitat democràtica de la vila. L’augment de 
l’oferta política possibilita una representació més directa i fidel de 
la ciutadania. I augmenta el nombre de combinacions possibles a 
l’hora de crear noves  sinèrgies. I una gran oportunitat ja que els 
nous partits som d’esquerres.

8. Indiscutiblement recuperar-lo com a patrimoni cultural i asso-
ciatiu del nostre poble i utilitzar-lo com a centre motor de l’activi-
tat cultural i lúdica.

9. Un Sant Sadurní per la promoció i la diversificació de l’activitat 
econòmica mediambiental i socialment sostenible, i amb plena 
ocupació. Un Sant Sadurní verd per viure i conviure amb dignitat, 
igualtat i justícia social. I un Sant Sadurní democràtic, responsa-
ble, participatiu i transparent.

10. Just, responsable i democràtic.

rafa berlanga
candidat ICV-EUiA 

“Alguns dels nostres projectes: una tarifació 
social sensible a la realitat familiar i 

econòmica. I la creació d’espais d’oferta lúdica 
i cultural, no pot ser que no disposem d’un 
cinema, un teatre o una sala de concerts”
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Uns usuaris 
molt estimats
L’Escola Municipal de Música de Sant 
Sadurní col·labora amb diferents entitats i 
organismes locals. Des dels seus inicis, un 
dels llocs habituals ha estat la Casa dels 
Avis.

Cada any, quan s’acosten les dates de de 
Nadal, els alumnes d’iniciació els porten 
unes Nadales que els residents i usua-
ris gaudeixen molt, creant un clima poc 
habitual en aquests espais i fent aflorar 
sentiments i sensacions molt agradables i 
convenients per a tots. A més dels petits, 
també acostumen a participar altres alum-
nes de diferents instruments. L’experiència 
sempre es valora molt positivament per 
ambdues parts fins al punt d’haver-ho 
convertit en un costum i formar part del 
currículum de l’escola.

Tanmateix, i des de fa dos anys, s’ha 
establert un altre tipus d’activitat. Hem  
adaptat les classes que s’ofereixen a l’e-
scola de “l’Edat d’or” per gent encara

més gran i sovint amb problemes de 
mobilitat, de manera que un o dos cops a 
l’any es realitza un taller obert i participa-
tiu, en què els avis són el subjecte actiu. 
Ritme, cançons i moviment, i a través de 
la música, els permeten treballar amb ele-
ments que els ajuden en la coordinació, la 
memòria, els reflexos i altres beneficis que 
són especialment importants en aquest 
període vital.

No només són els alumnes i professors de 
l’escola qui ofereixen experiències musi-
cals als avis, ells també corresponen 

amb la confecció de diferents detalls 
pels participants de la Marató de pianos 
que cada any organitza el nostre centre 
educatiu, objectes que sempre són molt 
apreciats.
Així doncs, aquests dos organismes no 
només estan prop físicament, de fet a dos 
carrers de distància, sinó que a més ho 
estan en esperit i il·lusió. Desitgem que 
continuï per molts anys. 

Jeanette Porter
Directora Escola de Música Municipal

1. El que ha passat durant el darrer mandat 
és difícilment comprensible. En quatre anys 
Sant Sadurní haurà tingut tres alcaldes i això 
diu molt poc a favor dels tres partits implicats 
(PSC,ERC i CiU) que demostren no tenir cap projecte polític a 
llarg termini per al poble. 

2. La CUP ratificarà el seu candidat o candidata en assemblea 
oberta el dia 28 de març. Per nosaltres no és tant important la 
persona que encapçala la llista com el projecte polític col·lectiu 
que vol representar i això és el que intentarem transmetre.
 
3. Un dels projectes que ens fa més il·lusió presentar és el viver 
de cellers que serveixi per iniciar nous projectes vitivinícoles, que 
permeti facilitar eines al jovent que es vol iniciar en aquest sector 
i que sigui un element de dinamització de l’economia local i 
comarcal. D’altra banda impulsarem decididament iniciatives que 
permetin obrir nous espais de participació i democràcia directa a 
Sant Sadurní.

4. El que en cap cas farà la CUP per exemple serà penjar la 
bandera espanyola a l’ajuntament com han fet PSC, ERC i CiU. 
Tampoc faríem segons quines obres públiques ni aplicaríem les 
retallades laborals que han patit els treballadors municipals.

5. Entenem que Sant Sadurní té greus mancances pel que fa a 
equipaments. Trobem a faltar un centre cívic o un auditori muni-
cipal. Creiem que la biblioteca s’ha quedat petita i que cal buscar 
un espai més ampli on també s’hi pugui ubicar l’arxiu municipal. 
Trobem a faltar també una sala d’estudi i un casal de joves.

6. Com que la CUP no s’havia presentat mai, entenem que hem 
de ser humils i per tant l’objectiu ha de ser entrar per primera 
vegada.  Al marge dels resultats que fem seguirem treballant pel 
poble estiguem o no a l’ajuntament.

7. D’entrada el que representarà segur és una major pluralitat al 
ple i per tant un ajuntament molt més representatiu de la realitat 
social del poble. Nosaltres esperem que suposi una majoria d’es-
querres i independentista.

8. Hi ha d’haver un diàleg sincer entre l’ajuntament i un entitat 
tant important com l’Ateneu. Si hi ha predisposició per les dues 
bandes des de la CUP voldríem que l’antic teatre de l’Ateneu es 
converteixi en l’auditori/teatre municipal de Sant Sadurní.

9. Defensem un model de vila inclusiva, participativa i social-
ment justa. Cal treballar per reduir les desigualtats i per frenar 
les emergències socials que existeixen. Significa, per tant, entrar 
a fons en qüestions com l’habitatge o la pobresa energètica. 
També defensem un model de poble radicalment democràtic 

10. radicalitat democràtica, justícia social i construcció nacional 
dels Països Catalans.

(candidat pendent 
de ratificació) CUP

“Volem crear un viver de cellers que 
serveixi iniciar nous projectes vitivinícoles, 
que permeti facilitar eines al jovent que es 

vol iniciar en aquest sector i que sigui un 
element de dinamització de l’economia 

local i comarcal”
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L’horari del Casal d’Estiu serà de 9 a 13 hores 
i de 15 a 17 hores - el 24 de juliol l’horari serà 
de 9 a 13 hores, amb servei de menjador fins a 
les 15 hores. 

Els nascuts entre el 2008 i el 2011 faran el 
casal a l’escola La Pau, mentre els nascuts entre 
el 2001 i el 2007 realitzaran les activitats a 
l’edifici d’infantil i primària de l’Institut-Escola 
Jacint Verdaguer. Es recorda als pares i mares 
que el Casal d’Estiu municipal ofereix servei de 
menjador, així com d’acollida, de 7.45 h a 9 h.
 

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran a l’Índex del 20 al 29 
d’abril, on s’haurà d’entregar tota la documenta-
ció en horari de dilluns a divendres, de 16 a 20 
hores. 

El full de sol·licitud d’inscripció, juntament amb 
tota la informació, es podrà demanar a l’Índex 
de dilluns a divendres, de 16 a 20 h o descarre-
gar-lo des del web municipal www.santsadurni.
cat (apartat casal d’estiu).

Inscripcions al Casal d’Estiu del 20 al 29 d’abril

PREUS casal d’estiu 2015

· Per persona: 158 € 
* Si es tracta de dos germans, la tarifa 
per a cadascun serà de 134 €
* Si es tracta de tres germans, la tarifa 
per a cadascun serà de 120 €

· Menjador: 126 € per persona (tots els 
dies); 6,80 € al dia si és ocasional 
· Acollida: 35 € per persona (tots els 
dies); 2,50 € al dia si és ocasional 

La regidoria de Joventut posa en marxa al 
2015 una nova edició del Casal d’Estiu, 
adreçat a infants i joves nascuts de l’any 
2001 al 2011, i que es portarà a terme del 
25 de juny al 24 de juliol. 

APUNTA’T A LA GARANTIA JUVENIL
La Garantia Juvenil és una iniciativa Europea de lluita contra l’atur 
juvenil per garantir que tots els joves menors de 25 anys, tant si 
estan inscrits en el serveis públics d’ocupació com si no, rebin una 
oferta concreta (de feina, de formació o de període de pràctiques) 
en un període de temps de 4 mesos des que va acabar la formació o 
es va iniciar el període a l’atur. Consulta tots els requisits a l’Índex o 
a www.santsadurni.cat 

ASSESSORIA ACADÈMICA I LABORAL
Es tracta d’un servei d’informació, orientació, assessorament i acom-
panyament acadèmic i professional que pretén donar una resposta 
individualitzada a cada necessitat particular mitjançant un itinerari 
personal que permeti resoldre els dubtes i inquietuds relacionats 
amb el futur acadèmic i professional de les persones joves i/o a les 
seves famílies. Totalment gratuït. Dirigit a joves residents a la comar-
ca de l’Alt Penedès que tinguin entre 16 i 30 anys, preferentment.
Lloc: Consell Comarcal de l’Alt Penedès
C. D’Hermenegild Clascar, 1-3. Vilafranca del Penedès
93 890 00 00 - ext.112 (Joventut)
Horari d’atenció: dijous de 17 a 19h, amb cita prèvia i espai d’auto-
consulta. Reserva dia i hora a l’Índex

FESESTIU 15
Amb aquest nom, la Regidoria de Joventut, presenta la 
proposta d’activitats per aquest estiu adreçada a joves 
de 13 a 18 anys i que es realitzaran entre finals de juny 
i juliol. La proposta d’activitats serà molt variada i es dis-
senyarà tenint en compte les valoracions de l’any passat 
i les propostes que els mateixos joves facin arribar a les 
dinamitzadores de l’Índex. Tallers, activitats lúdiques i ex-
cursions donaran forma al Fesestiu 15. Les inscripcions es 
podran fer a l’Índex durant el mes de juny.

INFORMACIÓ  I INSCRIPCIONS
Índex
C. Pompeu Fabra, 34 
Tel. 93 891 33 20
index@santsadurni.cat
Horari d’atenció: 
dilluns a divendres: de 17h a 20 h 
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Aquestes són les dates del cicle i dels espectacles de l’Istiu 2015 
que, com és habItual, començaran a les 22:30h i comptaran amb 
servei de bar:

· Dijous 2 de juliol: La Senyoreta Descalça (Música-funk, 
reggae i electrònica).

· Dimecres 8 de juliol: Cercle de Percussió (Música-per-
cussió). Us proposem una nit de música diferent: un concert parti-
cipatiu fet per vosaltres mateixos i conduït per l’Àngel Pereira (caldrà 
inscripció prèvia) i obert a tot el públic que ho vulgui escoltar. De-
maneu més informació sobre com participar-hi a l’Índex.

· Dijous 9 de juliol: Cia. Improvisto’s Show amb Fin-
guer Light (Espectacle de malabars de llum i foc)

· Dimecres 15 de juliol: Slim Bay Seals (Blues)

· Dijous 16 de juliol: Bonobos (Música patxanga carinyosa)

Cicle d’espectacles 
2015 de l’Istiu 
de l’Índex

BONOBOS

Amb l’arribada de l’estiu, del bon temps i de la calor, 
la Regidoria de Joventut organitza L’Istiu 2015, el 
cicle d’espectacles a l’aire lliure adreçat a la gent 
jove del municipi que té lloc al pati de l’Índex durant 
diverses nits entre setmana del mes de juliol i que 
enguany és la seva vint-i-setena edició.

El programa inclourà propostes musicals de diversos 
estils, però també espectacles de circ o de percussió.

ASSESSORIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL 
És un servei d’informació, orientació, assessora-
ment i acompanyament en mobilitat internacion-
al amb el qual es vol donar una resposta individ-
ualitzada a les necessitats de cada jove. 

Dirigit a joves residents a la comarca de l’Alt 
Penedès que tinguin entre 16 i 30 anys, pref-
erentment. Tant individual com grupal, per a 
persones joves, grups i entitats juvenils.
Lloc: Consell Comarcal de l’Alt Penedès
C. D’Hermenegild Clascar, 1-3. Vilafran-
ca del Penedès 93 890 00 00 - ext.112 
(Joventut)
Horari d’atenció: dijous de 17 a 19h, amb cita 
prèvia i espai d’autoconsulta. Reserva dia i hora 
a l’Índex.

El Servei de Joventut ha editat uns nous 
materials informatius (cartells i tríptics) sota 
la marca “Indexjove” on es pot trobar infor-
mació de projectes i serveis que ofereix la 
regidoria als joves, de les xarxes socials de 
l’Índex  i les dades generals de contacte.  
També s’ha dissenyat una sèrie de cinc 
materials específics de “No Molestar” que 
es poden recollir a l’Índex o durant l’hora 
del pati als centres de secundària de Sant 
Sadurní.

Aquests nous materials actualitzen la 
imatge gràfica i també els continguts del 
servei. D’altra banda també s’està treballant 
amb la creació d’un web de la regidoria de 
Joventut, amb una imatge fresca i juvenil 
alhora que sigui una eina útil i interactiva 

per als joves.

NOUS MATERIALS 
INFORMATIUS INDEXJOVE 
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Una desena de comparses i més de mig miler de persones van participar a la rua 
de Carnaval de Sant Sadurní. 
Trobaràs més fotografies del Carnaval 2015 a www.flickr.com/santsadurni 
També ens pots seguir a Instagram a www.instagram.com/santsadurni
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Desprès que l’escola El Carme aconseguís 
situar-se entre els deu millors projectes de 
robòtica del món a l’edició del 2014, en-
guany el centre va aconseguir els premis 
a Millor Presentació i Inspiració a la First 
Lego League 2015. En aquesta ocasió 
l’escola va presentar 3 equips a concurs, 
amb un total de 30 alumnes encapçalats 
per la professora Montse Vilella.

L’equip REC de robòtica del centre sadur-
ninenc va presentar un projecte consistent 
en una taula d’ordinadors. El segon grup, 
el REC Júnior, un caminador per a nens 
petits en què es reforçava la seguretat i 
el tercer equip un braçalet de colors per 
a infants per a facilitar l’aprenentatge de 
l’orientació en l’espai i dels conceptes 
dreta i esquerra.

La First Lego League és una competició 
en què hi participen més de 200.000 jo-
ves de 10 a 16 anys, de 60 països de tot 
el món. Cada any la competició gira en-
torn una temàtica, que en aquesta ocasió 
ha estat el món educatiu. Cada grup havia 
de preparar un projecte per millorar-ne 
alguna vessant i finalment presentar-lo, 
posant en valor el treball en equip. 

ElS equips de robòtica de l’escola el carme 
tornen a brillar

A finals de 2014 l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès van signar 
un conveni de col·laboració per tal que 
l’Ajuntament pugui actuar com a oficina 
comarcal d’Habitatge i Borsa Social de 
Lloguer.

El PILH està ubicat al carrer Sant Antoni 
21 baixos, just davant de l’Ajuntament, i 
ha assumit les funcions d’informació, a-
tenció i derivació de la ciutadania en totes 
les matèries relacionades amb habitatge, 
com ara l’assessorament en el deute hipo-

tecari dels lloguers i altres problemàtiques 
generades a causa de l’impagament o 
pèrdua de l’habitatge habitual. 

El servei també funciona com a borsa 
d’habitatge de lloguer, exercint com a 
intermediari entre propietaris que vulguin 
llogar el seu pis i persones que necessitin 
un habitatge. 

S’ocuparà de localitzar habitatges buits 
per fer-los entrar en el mercat de lloguer 
i treballa conjuntament amb els Serveis 

Socials i de Consum de l’Ajuntament per 
tal de millorar l’atenció a les persones. 

Com que el PILH està inclòs dins el Servei 
d’Habitatge de la Generalitat de Catalu-
nya, col·labora amb ADIGSA en la gestió 
dels pisos de protecció oficial i du a terme 
les inscripcions al Registre de sol·licitants 
d’aquests habitatges.

L’horari d’atenció personalitzada és 
dilluns, dimarts, dijous i divendres, 
d’11 del matí a 2 del migdia.

Nou Punt 
d’informació 
local d’Habitatge
L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
ha posat en marxa el Punt d’infor-
mació local d’habitatge (PILH), un 
servei que actua com a delegació 
del Servei Comarcal d’Habitatge amb 
l’objectiu d’apropar-se a la ciutada-
nia i facilitar les gestions en aquesta 
matèria. 
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un pam i 
dos dits i 
cinc anys
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11 abril
caves montesquius
A les 18 i a les 20:30 hores

Venda d’entrades 
anticipades al 
restaurant de l’Ateneu
Preu 10 euros

estrena de Los Amantes de Teruel

Los amantes de Teruel suposa una agosarada i espectacular aposta 
de la companyia Un pam i dos dits. Obra de Jordi Bermejo i amb la 
direcció de Francesc Cuéllar, qui participarà també com a actor al 
costat de Mar Alsius, Maria Ramon i Hodei Arrastoa.

La companyia teatral Un pam i dos 
dits celebra aquest 2015 el seu 
5è aniversari. En aquest temps, el 
grup sadurninenc ha experimentat 
un profund procés de maduració i 
evolució des que al 2010 es posessin 
en marxa. La seva estrena oficial als es-
cenaris va arribar de la mà de “Persones”, 
que els va fer guanyar el segon premi als 
Premis Ateneu 2012 en la categoria de 
les arts escèniques. Al 2013 va presentar 
“Guerra de lleons”, una introducció a la 
tragèdia pura i l’estiu de 2014 van tornar 
a posar-se al públic a la butxaca amb la ir-
reverent “Estults” i ”Una mica de llibertat, 
si us plau”.

A més de produir i representar obres 
teatrals, Un pam i dos dits s’ha embarcat 
en projectes culturals com Entreactum, un 
concurs de peces teatrals breus, o PAM!, 
impulsant la creació de nous espectacles. 
El grup s’ha endinsat de ple en el teixit 
social sadurninenc, participant a activitats 
com la Festa de la Fil.loxera o la Nit Em-
presarial entre d’altres. Actualment l’equip 
d’Un pam i dos dits el formen Francesc 
Cuéllar, Maria Ramon, Jordi Águila, Maria 
Font i Héctor Maturana. Ivan Heredia, qui 
actualment s’ha llençat al món musical,  va 
participar inicialment en la formació de la 
companyia. “Quatre dels components 
inicials ens coneixem a través del grup 
de teatre Els Festucs, és en aquest 
moment quan decidim unir-nos per 
crear i interpretar la nostra pròpia i 
inexperta obra. No obstant, no és fins 
que neix “Persones” que el grup es 
consolida amb cinc membres i moltes 
ganes de passar-ho bé fent allò que 
més ens agrada, gaudir del teatre”, 
apunta Maria Ramon. Des de la seva pri-
mera aposta, Un pam i dos dits ha gaudit 
d’un gran recolzament del municipi, tant

a nivell associatiu com de públic. “Sem-
pre hem fet ple, la gent ens va fer 
confiança un primer cop i el bo és que 
l’han mantingut, és a dir, l’important 
no és que vinguin, sinó que tornin. 
I ho fan. I tots de manera positiva, 
sempre hem rebut bons comentaris, 
bones crítiques que ens han fet sentir 
estimats i tirar endavant amb ganes”, 
comenta Francesc Cuéllar.

“L’evolució dels membres que inte-
gren la companyia ha estat condicio-
nada per les ganes constants de 
seguir innovant i sorprenent”afegeix 
Jordi Águila. ”Un paper important cap a 
la professionalització del grup també 
ha estat el desenvolupament personal 
d’habilitats curriculars que es rela-
cionen amb el món del teatre. Dins 
del grup hi ha estudiants de múltiples 
disciplines, des de les arts gràfiques, 
fotografia o les arts escèniques, pas-
sant per la publicitat, el màrqueting i 
l’enginyeria” diu Maturana.

El dissabte 11 d’abril, la companyia reapa-
reix amb una altra arriscada i trencadora 
proposta, un adaptació de “Los Amantes
de Teruel”. “El mateix espectacle és 
ben diferent”, avança Cuéllar, “amb ball,
cant, música en directe – amb uns 
músics sadurninencs genials -  i una 
contemporaneïtat de la posada en
escena en oposició al text clàssic que

apropa al públic aquest preciós text 
del Jordi Bermejo. Aquest espectacle 
es representarà al País Basc, a Teruel, 
a Zaragoza. Durant un temps, aques-
ta serà la nostra preocupació. Però 
ja tenim el proper text preparat i la 
idea és poder-lo representar també a 
Sant Sadurní”. Un pam i dos dits, que té 
un acord amb l’Ateneu Agrícola per col.
laborar a la renovació tècnica de la sala 
d’actes, considera fonamental que Sant 
Sadurní compti amb un equipament en 
condicions per a la dinamització cultural.

“Un auditori municipal seria genial, 
però nosaltres sempre hem dit que 
fins i tot una petita sala serviria per 
evitar que les iniciatives culturals 
acabin sent només idees i no es portin 
mai a la pràctica. Cal un espai, que 
a diferència del Celler de la Fassina, 
permeti un ús obert per part de tot 
aquell que ho requereixi. Un espai 
on s’hi pugui fer teatre és indispen-
sable”, diu Font, “així com la constant 
implicació de la regidoria de Cultura 
en propostes de nova creació. I ja no 
només per a nosaltres, sinó per la 
resta de grups i companyies de teatre 
del poble i per tota aquella gent que 
té en la cultura una de les seves pas-
sions”.
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Quan hem arribat al gener hem vist que durant uns mesos 
heu estat treballant molt i arreglant el pati mediterrani 
per fer-lo més gran i tenir més espais per jugar. Ens agrada 
molt la pista perquè és molt gran i podem jugar tots junts. 
Ens agrada que hi hagi arbres però que n’hagin tret uns 
quants perquè així no ens fem mal. La font ens va molt bé 
perquè abans havíem d’anar a la classe a beure aigua. Les 
escales ens van bé per arribar a la zona de bosc. Al sorral 
hi podem fer castells de sorra. Podem jugar amb la imagi-
nació a inventar-nos aventures, a futbol, al sorral amb els 
cubells i les pales, a mini golf, fem veure que una pedra gran 
és un tió i el piquem amb pals, a pilla-pilla, a mirar llibres. 
Ens agraden les fustes que semblen bancs perquè hi podem 
seure a esmorzar

”

“

Els nens i nenes de 2on A i B 
Escola La Pau

Fa poques setmanes van finalitzar les obres de remodelació del pati posterior de l’es-
cola La Pau. Amb aquesta actuació s’ha aconseguit dignificar i millorar aquest zona de 
l’escola, convertint-la en un espai molt més polivalent i funcional.  

El pati compta ara amb una pista per a la pràctica esportiva i jocs de pilota, a més 
d’una zona de sorra per als alumnes més petits del centre, que es completarà amb al-
guns elements de joc. També s’ha revitalitzat l’espai verd de bosc mediterrani que fins 
ara ocupava bona part del pati. Mitjançant estructures de fusta s’ha donat continuïtat a 
tota aquesta zona i s’han habilitat esglaons per salvar els desnivells i facilitar l’accés i 
el joc dels alumnes. 

L’escola La Pau “estrena” pati exterior

properes activitats de l’escola de música
Durant aquest mes de març, l’Escola de Música muni-
cipal ha completat un intens mes d’activitats, amb la 
participació al lliurament de Premis Sambori a la Fassi-
na de Can Guineu, el concert de Primavera i la setmana 
d’audicions que s’ha celebrat aquests dies al centre.

El proper mes d’abril, l’Escola participarà a la Setmana 
Cultural organitzant jornades de portes obertes, tallers 
i diverses actuacions sorpresa, a més d’un concert al 
pati exterior de La Fassina la tarda de Sant Jordi. 

El 29 d’abril prendran part a la tradicional Cantata de 
les escoles de primària de Sant Sadurní. Pel que fa al 
maig, el dia 9 està programada la 5a Marató de pianos 
i el dia 30 una Trobada de Big Bands i Combos de 
Sant Sadurní, jornada intensa que es celebrarà a la 
plaça de l’Ajuntament.
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renovació del web municipal
Durant el segon trimestre del 2015 està previst que entri en fun-
cionament el nou web municipal de l’Ajuntament www.santsadur-
ni.cat. Aquests mesos s’està treballant en un nou portal municipal 
en què s’ha renovat completament la imatge i s’incorporen noves 
funcionalitats que permetran una major interacció i diàleg amb 
els usuaris i veïns i veïnes que la visitin. L’objectiu és reforçar el 
web com a espai de consulta i cerca d’informació de Sant Sadur-
ní i de promoció del municipi i potenciar-lo com a eina de gestió i 
comunicació amb l’Ajuntament. 

El nou web inclourà una secció de propostes que complementarà 
l’agenda, així com un espai multimèdia per a les xarxes socials 
i les galeries d’imatges de Flickr i Instagram. S’actualitza també 
l’organització dels menús per tal de fer-los més àgils i intuitius, 
així com la informació d’interès i dels serveis municipals. El canvi 
del portal municipal vindrà acompanyat també de la creació de 
webs per a serveis com Joventut, Promoció Econòmica i Ràdio 
Sant Sadurní.
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El regidor de Promoció Econòmica, Josep Subirana i el 
president de l’ADEG, Jordi Solé, van ser els encarregats 
de donar la benvinguda a aquesta jornada que va oferir 
les ponències sobre innovació a càrrec de Carlota Roset. 
La directora de l’àrea d’innovació de Bodegas Torres va 
descobrir algunes claus i sistemes per a implementar 
la innovació en els processos de creació empresarial. 
També hi va prendre part el doctor enginyer industrial i 
professor de la UPC, Carles Riba, que va incidir durant la 
seva intervenció sobre la necessitat de impulsar un nou 
model energètic que permeti el creixement econòmic 
i assegurar el futur de la nostra societat. Diverses 
empreses del territori també van acostar les seves es-
tratègies i projectes en matèria d’innovació.

La cloenda de la jornada va comptar amb Anna Cols, 
vicepresidenta de l’ADEG; i l’alcaldessa Maria Rosell, 
qui va subratllar la tasca que es desenvolupa des del 
servei de Promoció Econòmica  de l’Ajuntament de Sant 
Sadurní per a la dinamització empresarial i l’emprene-
doria. La jornada va comptar amb el patrocini de Banc 
de Sabadell i Mútua Penedès, i la col.laboració d’entitats 
com Som Sant Sadurní, Diputació de Barcelona, ACCIÓ i 
els Ajuntaments de Gelida i Torrelavit.

Cada vegada més el futur de qualsevol organització 
passa per la innovació. La globalització que domina 
en els darrers anys obliga a ser innovador, s’ha 
convertit en la clau per aconseguir una economia 
competitiva. Al centre de serveis a les empreses hi 
apostem fermament, com una de les vies per al de-
senvolupament del nostre territori. A les empreses 
i emprenedors els facilitem i acostem eines per a 
potenciar la seva creativitat a través de l’estratè-
gia i la innovació i poder donar resposta als canvis 
constants del mercat

‘‘
‘‘

josep subirana - regidor de promoció econòmica

Jornada sobre estratègies de la innovació a 
l’escola de viticultura i enologia d’Espiells

Una vuitantena de persones van 
assistir a la jornada sobre es-
tratègies i praxi de la innovació 
organitzada a principis de març 
per la regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de 
Sant Sadurní i l’ADEG (Associació 
d’empresaris del Garraf, Alt i Baix 
Penedès) a l’Escola de viticul-
tura i enologia Mercè Rossell i 
Domènech. 

La sessió va comptar amb presenta-
cions dels processos i metodologies 
aplicades per diverses empreses de 
sectors com l’agrícola, l’energètic 
o les solucions informàtiques i de 
noves tecnologies. 



Una legislatura marcada per la crisi econòmica que ens ha dut 
a aplicar aquella màxima de ”no allargar més el braç que la 
màniga”, tenint molta cura en la gestió de la despesa i al mateix 
temps poder invertir en les necessitats urgents. Hem governat i 
hem prioritzat. Així, els tancaments d’aquesta legislatura sempre 
han estat amb romanents positius, tot i que no sempre els 
hem pogut invertir degut a les noves normatives estatals. Hem 
rebaixat l’endeutament, passant de 9 milions a principi de legi-
slatura a 5 milions a l’actualitat, el que representa una rebaixa 
del 45 %. S’han dedicat en aquesta legislatura 621.000 euros 
en plans d’ocupació, donant feina durant 6 mesos a més de 60 
persones. Tal com vàrem dir s’ha rebaixat la quota de la casa 
dels avis (no tot el que voldríem), i fent-nos càrrec del casal 
dels avis que Caixa Penedès va deixar de subvencionar, fent una 
aposta per la gent gran del nostre municipi.

S’ha acabat i posat en marxa la primera i segona fase del Centre 
d’interpretació del Cava. S’ha elaborat i començat a implantar el 
Pla de Màrqueting i competitivitat turística que, juntament amb 
el viver d’empreses donen força a la promoció econòmica del 
nostre municipi. Hem apostat per la Cultura i Educació, Amb el 
model del Casal d’Estiu, amb un cicle de Cultura Tot l’any, amb 
biblioteques amb D.O., hem potenciat l’Índex jove, les escoles 
bressol. En l’apartat d’inversions, s’ha posat en marxa el centre 
cultural de la plaça Nova que esperem que la propera legislatura 
sigui una realitat. S’han urbanitzat els carrers de Can Catassús, 
s’ha fet la renovació de la plaça d’Espiells, la construcció d’un 
nou pati de cicle inicial de l’escola la Pau, l’obertura del car-
reró del pàrquing del Centre, la construcció de la nova piscina 
d’estiu, el vial d’accés a l’escola bressol l’Espurna, el projecte 
intermunicipal del camí del riu, i millores en diversos espais 
públics i places especialment en zones infantils. Properament 
donaran inici les obres de la mitjana del carrer Alacant, el camí 
de Mas Aspero, tot gràcies a la tasca de buscar subvencions i 
sense demanar cap crèdit. Encara ens queda molta feina a fer 
si volem una societat més pròspera, culta, lliure i justa, feina 
que haurem de fer entre tots i no solament a Sant Sadurní, si no 
que també al país. Aquest any hi ha dues comtesses electorals, 
el proper maig amb les eleccions municipals i al setembre amb 
les eleccions plebiscitàries del nostre país. En els dos esdeveni-
ments els ajuntaments seran una peça cabdal, per això quants 
més consistoris independentistes hi hagi, més a prop tindrem el 
nostre objectiu que no es cap altre que la nostra llibertat.

El más antisocial de los presupuestos

El pasado mes de enero el gobierno de Sant Sadurní formado 
por CiU y ERC aprobó el presupuesto municipal, a nuestro juicio, 
más antisocial de los que hemos conocido hasta ahora. CiU y 
ERC han presentado un presupuesto completamente alejado de 
las necesidades del municipio y de nuestros vecinos. En época 
de crisis como la que estamos pasando actualmente tenemos 
que ayudar a los vecinos que más lo necesitan y destinar una 
gran parte del presupuesto municipal a gasto social. No lo ha 
considerado así el gobierno municipal, que tan sólo ha decidi-
do dedicar el 27,8%. Sonroja compararlo con lo que dedica el 
Gobierno de España a esta materia: el 53,9% de la totalidad del 
presupuesto. 

Es obvio, que para el equipo de gobierno municipal las priori-
dades son otras. Por eso han decidido recortar el presupuesto 
destinado a Cruz Roja en un 50%.  No entendemos tampo-
co que tengan previsto recaudar la ingente cantidad de 
818.025,39 euros por el impuesto de vehículos, ni que sigamos 
teniendo que pagar una tasa de aprovechamiento de las aceras. 
¿Para qué van a utilizar todo el dinero recaudado? Desde luego 
no revierten el dinero recaudado en vía pública. Sigue igual de 
sucia y con centenares de barreras arquitectónicas. Ese dinero 
vemos que tampoco va a ir destinado a otros temas importantes 
para el municipio como la promoción de la 3ª Edad, ni tampoco 
a reinserción social, partidas que han recortado. Imaginamos lo 
destinarán a la construcción de la biblioteca de la plaça Nova, a 
la que van a dedicar 3 millones de euros. No es el momento de 
dedicar ese dinero a una biblioteca, cuando ya hay una en Sant 
Sadurní. Desde el Partido Popular pensamos que es el momento 
de bonificar el IBI a familias, comercio e industria. Que debemos 
trabajar para la promoción del turismo enológico en Sant Sadur-
ní. Ése tiene que ser el verdadero motor económico del munici-
pio y el mejor eje para crear puestos de trabajo. Sólo esto dará 
el impulso verdadero que nuestros comercios necesitan. 

Además, queremos un municipio seguro, que no escatime en 
policías. Queremos, además, un gobierno municipal que se ocu-
pe de manera definitiva de la limpieza en nuestras calles y de 
sanear el sistema de alcantarillado. Sant Sadurní tiene, también, 
presupuesto suficiente para dejar de ser una carrera de obstá-
culos con centenares de barreras arquitectónicas.

Lamentablemente, parece que sólo el Partido Popular está al 
lado de las personas.

Estem al final de la legislatura 2011-2015 i toca fer balanç

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@carlesjimenezm / @dolorsmm locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

@ErcSantSadurnierc@santsadurni.cat

ppsantsadurni@gmail.com
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meridals@santsadurni.cat

www.susannamerida.cat

facebook.com/susanna.merida

@susannamerida www.ciu.cat/santsadurni

@ciusantsadurni

ciu.santsadurni@gmail.com
canalsva@santsadurni.cat

En aquests pocs mesos de govern d’ERC i CIU hi ha dues coses 
que han quedat prou clares: que qui marcava la línia directiva 
i el seny de l’anterior govern érem el Grup Municipal Socialista 
i que CIU no té cap projecte de futur. En el curt mandat de 
l’alcaldessa Maria Rosell, hem vist disbauxa i precipitació en les 
actuacions realitzades per CIU i ERC, embolics i mentides entre 
els socis de govern, i arbitrarietat i tics dictatorials de l’Alcaldes-
sa de CIU. Per a mostra un botó. CIU i ERC inicien una “prova 
pilot”, per a controlar l’aparcament a la zona de la Fundació 
Parera, que han hagut de paralitzar a mitja actuació perquè no 
s’havien contemplat els inconvenients i necessitats del sistema. 
Sense cap tipus de sensibilitat, s’informa una família que ha 
d’abandonar el seu negoci en pocs dies i, quan es comprova 
l’impacte social de la mesura, CIU i ERC a corre-cuita anuncien 
un concurs públic que no tenien cap intenció de fer prèviament. 
Es porta a terme una costosa obra de teatre, la contractació de 
la qual no respecta els procediments administratius que exigeix 
la normativa, i per manca de planificació, finalitza amb una nul·la 
repercussió de promoció econòmica per a la vila. L’alcaldessa, 
superada per la responsabilitat del càrrec, arbitràriament deci-
deix arxivar un expedient disciplinari. Això li suposa l’acusació 
per escrit de tracte discriminatori del 73% de la plantilla de 
treballadors administratius de l’edifici consistorial. També li su-
posa la reprovació del ple municipal -inclòs ERC- i la revisió de 
la seva decisió, ja que el màxim representant jurídic de l’Ajunta-
ment confirma que no s’ajusta a la legalitat. 

Per altra banda, ara que CIU ha tingut la possibilitat d’incorporar 
en les ordenances fiscals i pressupostos del 2015 les propos-
tes realitzades quan estava a l’oposició, no ha incorporat ni una 
de sola! Tot al contrari, CIU i ERC han reduït un 48% el pressu-
post de la Creu Roja!!!

El PSC hem demostrat la nostra eficiència en la gestió dels 
recursos públics. Hem reduït el deute de l’Ajuntament en 3,5M 
d’euros, hem garantit els serveis locals (malgrat les retallades 
de la Generalitat), hem millorat els existents (com la Casa dels 
Avis o la zona Esportiva) i hem creat nous serveis, com Nexes. 
El PSC tenim un projecte de progrés i de creixement econòmic 
seriós i ambiciós. I ara, més que mai, estem preparats per assu-
mir el repte de transformar Sant Sadurní d’Anoia!
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tenim un projecte seriós i ambiciós Balanç de la feina feta

Aquest és el darrer “Casa de la Vila” d’aquest mandat. Seria  
gairebé obligat, doncs, mirar de fer alguna mena de balanç de la 
feina feta, sense perdre de vista que la nostra formació política 
ha estat al govern des de fa aproximadament nou mesos.
Nou mesos és un temps curt , però des de CiU l’hem viscut 
de manera intensa, treballant de manera col.laborativa amb la 
ciutadania,  en la   construcció d’una vila que esdevingui un 
veritable espai de convivència, inclusiu, on tothom tingui igualtat 
d’oportunitats i on es pugui garantir la qualitat de vida,  que 
ofereixi  benestar individual i col.lectiu alhora. Sant Sadurní és 
un poble actiu en matèria d’inclusió social, pel que fa al foment i 
l’impuls de bones pràctiques en l’àmbit d’atenció a les persones, 
que en tot cas té un àmbit transversal. Així, per citar-ne alguna, 
des del govern hem reforçat l’aportació municipal destinada a la 
compra d’aliments per aquelles persones en situació de vulne-
rabilitat social, hem fet un pla d’ocupació, adreçat a 4 aturats 
de llarga durada que han treballat a la via pública. Hem destinat 
24.000 euros a millores de l’equipament i mobiliari de la Casa 
dels Avis, per d’assegurar i mantenir la qualitat del servei el 
benestar dels residents, hem habilitat 2 WC’s per discapacitats 
a la piscina municipal, hem atorgat beques per infants i adults 
per risc d’exclusió en la pràctica esportiva. En el terreny de la 
promoció econòmica, també hem treballat en l’horitzó  que ens 
vam marcar: estar al servei de les persones, optimitzant recursos 
i creant futur per els nostres conciutadans. Així, en aquesta línia 
podem destacar el suport a les persones en atur, establint per 
les persones en aquesta situació l’exempció en el pagament de 
la llicència ambiental tant en aquelles activitats de nova creació, 
com en canvis de nom o reobertures d’activitats, quan els titulars 
han estat en situació d’atur. També  ens hem acollit al Programa 
de suport al foment de l’ocupació local i de suport a la reacti-
vació econòmica de la Diputació de Barcelona  i el resultat és 
que s’han elaborat els projectes que serviran per contractar a 6 
persones en el marc d’aquests Plans d’Ocupació. S’organitzen, 
a més, activitats de formació, es col·labora amb entitats empre-
sarials i es visiten centres que tenen per objectiu la promoció 
econòmica. Podríem seguir en d’altres àmbits de govern com via 
pública, en la seguretat o en educació, per citar-ne alguns, però 
en tot cas, en totes i cada una de les actuacions procurem cercar 
la millor manera d’oferir un servei públic amb la millor eficiència 
per fer front a les problemàtiques i necessitats de les persones 
de Sant Sadurní.



mare de la festa de la fil.loxera i Reina  en l’art de les ombres

Nascuda al 1949, Mercè Gost és reconeguda internacionalment 
per la seva investigació en el món de les ombres aplicades a 
diverses disciplines artístiques. Ha esdevingut també referent de 
la vida cultural a Sant Sadurní i va ser, entre d’altres, artífex de la 
Festa de la Fil.loxera. Tenia una extensa trajectòria i havia viatjat 
per tot el món presentant els seus espectacles. Era cofundadora 
de la companyia La Cònica Lacònica, creada junt amb Alba Zapa-
ter el 1995, companyia que va desfer-se el 2010. Darrerament 
treballava sota el nom de La Cònica. 

El 2011 va estrenar al festival internacional de teatre de titelles 
de Palma de Mallorca i a Belo Horizonte (Brasil) l’obra ’Sota 
mínims’. 

El setembre del 2013 el va presentar al Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes a Charlevile Mézières. Des del 1995 
Gost va revolucionar el panorama del teatre d’ombres, que 
mesclava amb d’altres llenguatges, amb obres com Ombres 
d’objectes trobats’ (1995), feta amb materials abandonats, 
’Ombres de vidre’ (1997), ’Trànsfugues’ (1999, premi Serra 
d’Or 2000, que van marcar una època, segons recorda la revista 
Putxinel·li. Després vindrien apostes com ’La passatgera’, premia-
da a Lleida. Va crear espectacles amb altres artistes com ’Entre 
l’ombra i la llum’ amb l’escultora Mireia Clotet, ’Demà tots a l’om-
bra’, concert-acció amb els músics Joan Sanmartí i Àngel Pereira, 
i ’Sombras de la China’, de Joan Manuel Serrat. El 2002 al Grec 
van presentar el musical ’Les copines d’Helena en el Bulevar del 
crim’ i l’òpera ’Venus and Adonis’ de John Blow dins del Festival 
d’Òpera de Butxaca (2002), entre moltes altres creacions.

Al voltant de 500 persones es van reunir a 
finals de gener a la Fassina de Can Guineu 
per retre-li un homenatge pòstum a Mercè 
Gost. Familiars, amics i molts veïns de 
Sant Sadurní van assistir a un senzill però 
emotiu acte de comiat celebrat a un celler 
Gran a les fosques, en què es va recordar la 
seva vida i trajectòria a través de la lectura 
de textos, vídeos, fotografies, música, llums 
i ombres. 

Els principals exponents del folclore i bestiari lo-
cal, com els gegants o els elements de la Festa 
de la Fil.loxera, van ser exposats durant l’acte 
al pati exterior de La Fassina. L’homenatge va 
finalitzar a la plaça de l’Església, on la Fil.loxera 
gran i els Diables Se M’n Refum van oferir una 
petita exhibició de foc acompanyats pel grup 
Tabalots.

La mort de la Mercè és una pèrdua molt gran, per Sant 
Sadurní, per una generació molt llarga, per la cul-
tura i per la tradició de la vila. Era una persona que 
transmetia ganes de fer coses.

tenia una mica de màgia, era revolucionària, jove a la 
transició i tenia molta energia i moltes ganes de re-
cuperar valors, de ser lliure i que com a país pogués-
sim tornar a recuperar part d’una identitat que ens 
havien prohibit; tota aquesta empenta la va portar a 
treballar molt per la vila. 

Ella, el Jaume i molta gent jove que van arrossegar 
van crear la primera Fil·loxera. podríem dir que són 
el pare i la mare de La Fil·loxera com a bèstia i de la 
Festa de La Fil·loxera després. 

“

“MONTSE MEDALL, REGIDORA DE CULTURA

ADÉU a MERCÈ GOST


