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El Cavatast, imparable més oberts i transparents
Des de fa 19 anys, a principis d’octubre Sant Sadurní es situa 
en primera línia de l’actualitat. El Cavatast és un esdeveni-
ment que no passa desapercebut, que genera expectació als 
mitjans i que cada cop atrau més visitants que busquen gaudir 
d’experiències úniques al voltant de la cultura del cava. No es 
tracta només d’una mostra de caves: la gastronomia i l’enotu-
risme, any rere any, van guanyant pes en el conjunt de l’oferta. 
Una oferta en la qual des de sempre hem prioritzat la qualitat 
per davant de la quantitat, convençuts que una oferta de qual-
itat sempre es veu recompensada per la valoració positiva dels 
visitants i, en conseqüència, per un nombre creixent d’aquests.

Hem d’aprofitar totes les sinergies que conflueixen en aquests 
dies d’una manera tan potent, i sabem que treballant tots 
junts tenim l’èxit assegurat. Així, la feina en conjunt d’expo-
sitors, Confraria del Cava, comerciants de Som Sant Sadurní i 
Ajuntament, amb la inestimable col·laboració dels patrocina-
dors, acaba donant els fruits desitjats. Durant tres dies els car-
rers de Sant Sadurní s’omplen de vida: als sadurninencs que 
surten de casa s’hi afegeixen els visitants que arriben de fora, 
i tots ells gaudeixen d’una amplíssima oferta. Degustacions de 
cava i gastronòmiques, activitats al CIC Fassina, activitats a les 
caves, excursions i visites, botigues al carrer, fira d’artesans, 
actuacions musicals, reina del cava...Tot contribueix que Sant 
Sadurní bulli d’activitat econòmica i cultural.

L’actual model de Cavatast és un model d’èxit, i aquests 19 
anys així ens ho demostren. Però sabem que amb el planteja-
ment actual ens queda poc més marge per al creixement. Si 
volem seguir creixent cal replantejar el model, i pensem que 
l’any que ve, coincidint amb la vintena edició de la mostra, 
pot ser un bon moment. Entre tots, i aprofitant l’experiència 
d’aquests 19 anys, hem de ser capaços de repensar el model 
per fer-lo millor, en qualitat i en quantitat. El passat diumenge 
4 d’octubre va acabar la dinovena edició del Cavatast, i l’en-
demà dilluns ja va començar la vintena edició; tenim molta 
feina per endavant, i moltes ganes de fer-la.

Quatre mesos de govern municipal, quatre mesos de molta 
feina, de moltes reunions que sovint no es veuen, però avui 
en portada podeu veure el resultat d’una part d’aquestes 
tasques: el nou web municipal. No es tracta només d’un rentat 
de cara per fer-lo més visual i atractiu. L’objectiu d’aquest 
nou web és acostar-lo als treballadors de l’ajuntament, a la 
ciutadania, a les entitats, és a dir, a tots vosaltres. Per fer un 
ajuntament més proper, molt més transparent, amb parets de 
vidre i moltes portes obertes amb un salt real cap a l’obertura 
de l’administració.

El web està dividit en quatre eixos: Ajuntament, on trobareu 
l’organització municipal, el govern, els plens, l’opinió dels 
grups municipals; Municipi, amb tota la informació de la nostra 
vila; Serveis, on es poden consultar les diferents regidories i 
serveis municipals; i Tràmits, en què s’ha agilitzat l’accés a la 
seu electrònica, espai des del qual es poden fer la gran majo-
ria de gestions on-line mitjançant el certificat digital, com per 
exemple demanar un certificat del padró, una llicència de gual, 
una sol·licitud d’obres, entrar instàncies, etc.

Tampoc podem oblidar la nova agenda. Amb un simple cop 
d’ull es poden veure totes les activitats que es fan a Sant 
Sadurní, tant les organitzades per l’ajuntament com les orga-
nitzades per les entitats i associacions del poble. Posem 
aquesta plataforma a la vostra disposició per fer difusió dels 
vostres actes i convocatòries amb fotografies, vídeos, enllaços, 
que automàticament s’incorporaran al Full d’Informació local.

En resum,  volem que la nova pàgina sigui un espai obert de 
comunicació i participació.  El nostre objectiu és facilitar les 
vostres gestions el màxim possible i en un futur pròxim poder 
realitzar les inscripcions dels diferents serveis de l’ajuntament 
a través del web. Però tot això no hauria estat possible sense 
la implicació, la predisposició i la bona feina dels professionals 
de l’ajuntament. Els quals “pateixen” canvis de regidors, de 
governs, cada quatre anys, però fan possible que Sant Sadurní, 
la nostra vila, no s’aturi i segueixi creixent i millorant cada dia.

JOSEP SUBIRANA
REGIDOR PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME I COMERÇ

MARIA SURIÀ
REGIDORA RRH, COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
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Amb l’inici de les competicions oficials 
de la nova temporada esportiva, els 
equips de futbol de la vila han pogut 
ja utilitzar els remodelats vestidors del 
camp de futbol municipal. 

L’actuació realitzada durant el mes 
d’agost i principis de setembre ha millo-
rat notablement l’estat dels mòduls, als 
quals s’hi han sumat dues noves estruc-
tures, una que servirà com a vestidors 
per als àrbitres i una altra que s’utilitza-
rà com a lavabo i que està adaptada a 

persones amb discapacitat. D’aques-
ta manera la instal·lació s’adequa a la 
normativa vigent, a més de millorar la 
seguretat i comoditat dels usuaris. 

A més de la col·locació d’aquests dos 
nous mòduls, també s’han renovat 
alguns elements del mobiliari dels vesti-
dors. La intervenció va consistir en una 
primera fase en la col·locació de nou 
paviment, així com la neteja i sanejament 
dels mòduls, repintat i reparació de les 
portes i finestres. També s’han condicio-

nat i remodelat els vestidors de la pista 
descoberta que es troba al costat del 
camp de futbol 7. La intervenció ha tin-
gut un cost d’uns 63.673 euros IVA in-
clòs, dels quals 20.000 provenen d’una 
subvenció aportada per la Fundació La 
Caixa. 

Des de l’Ajuntament es manté el ferm 
compromís d’abordar en breu la redacció 
d’un projecte per a la construcció d’uns 
vestidors d’obra i la remodelació definiti-
va d’aquesta instal·lació esportiva.

REMODELACIÓ DELS VESTIDORS 
DEL CAMP DE FUTBOL

finalitzen les 
obres del camí 
d’accés a más 
asperó
Durant el mes d’octubre s’han enllestit les 
obres de construcció del nou vial d’accés al 
nucli de Mas Asperó que van endegar-se a 
mitjans del mes de juliol. 

Aquesta era una demanda històrica dels veïns 
d’aquest veïnat que finalment ha vist la llum 
amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L’actuació ha permès donar una solució defi-
nitiva a aquest camí de pas, que ha estat pavi-
mentat amb un asfalt de capacitat antilliscant 
més alta per tal de reduir els efectes de les 
pendents força pronunciades que té aquesta 
via. A més, s’han construït uns nous vials de 
4,5 metres d’amplada. L’obra va ser adjudica-
da a l’empresa Tecnologia de Firmes SA per 
un import de 227.104,90 euros IVA inclòs. 
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Aquest estiu s’ha posat en marxa el nou servei de gestió dels 
parquímetres de la zona blava de Sant Sadurní, adjudicat a 
l’empresa Eysa. Tal com va avançar el regidor de Governa-
ció, Xavier Rojo, el canvi d’empresa adjudicatària suposarà un 
augment d’ingressos per mitjà del cànon que l’empresa aporta 
a l’Ajuntament i la implantació d’algunes millores, com la pos-
sibilitat de fer el pagament per mòbil.

Una de les principals novetats és la possibilitat de pagar la 
taxa i d’anul·lar les denúncies per mitjà d’una aplicació mòbil o 
amb targeta de crèdit sense contacte o contactless. Així, el nou 
sistema permet aparcar a la zona regulada sense la necessi-
tat d’acostar-se al parquímetre, incrementant així el temps 

d’estacionament sense desplaçar-se fins a la màquina, retirar el 
vehicle i pagar només pel temps real d’estacionament. També 
permet recuperar els diners del temps no utilitzat i rebre avi-
sos quan el tiquet està a punt de finalitzar. Fins i tot l’aplicació 
adverteix a l’usuari si s’ha rebut una denúncia per temps ex-
tingit, per tal de poder-la anul·lar al més aviat possible. Al web 
de l’empresa Eysa es pot obtenir informació més detallada 
sobre el funcionament i del nou sistema i com donar-se d’alta.
Els comerços podran utilitzar també l’aplicació per gestionar 
els vals de descompte als clients, els quals es podran escane-
jar amb el sistema lector QR i es sumaran al saldo disponible 
de cada usuari.

L’horari de pagament de la zona blava és de 
dilluns a divendres de 9:00 a 13:30h i de 16:30 
a 20:00h i els dissabtes de 09:00 a 14:00h. 
Els festius és gratuït.

Nou servei de 
gestió de les 
zones blaves

MILLORA DELS PASSOS DE VIANANTS
El departament de Via Pública ha inici-
at aquestes setmanes un pla per a re-
forçar i millorar la senyalització viària i 
augmentar la seguretat dels ciutadans. 
Així, s’han col·locat nous passos de 
vianants a vies on no n’hi havia, com 
el carrer Anselm Clavé, i també estan 
repintant d’altres més deteriorats. En 
paral·lel s’està treballant en l’arranja-
ment de voreres i s’estan incorporant 
noves actuacions per a accentuar la 
neteja dels carrers i espais públics. 

Des de l’Ajuntament es recorda que la 
col·laboració ciutadana és imprescindi-
ble per a mantenir net el nostre mu-
nicipi. El departament de Via Pública 
ofereix un servei gratuït de recollida de 
voluminosos i andròmines els dilluns i 
dimecres, només cal trucar prèviament 
al tel 93891 30 33 de 9 a 15 hores i 
indicar el punt de recollida.
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CONTINUA LA REHABILITACIÓ A 
LES ANTIGUES ESCOLES

COMENCEN LES OBRES A LA CARRETERA DE VILAFRANCA

Les obres d’arranjament i consolida-
ció de l’edifici de la plaça Nova van 
iniciar-se l’agost del 2014 amb els 
primers treballs de neteja i condicio-
nament. Durant aquest any llarg s’ha 
estat netejant l’edifici actual de totes 
aquelles intervencions i afegits que es van 
produir en el passat per tal de preservar 
la imatge original de l’immoble. S’han 
enderrocat els mòduls prefabricats que 
ocupen part del pati, en els porxos metàl.
lics s’han substituït els trams de forjat mal-
mesos i s’han reparat i consolidat també 
els murs existents, També s’ha millorat la 
impermeabilitat de l’edifici i s’ha renovat 
de  la xarxa de sanejament de l’edifici. A 
nivell extern, aquestes setmanes s’han 
intensificat els treballs de restauració de 
les façanes i la recuperació de les formes i 
volums originals de les antigues escoles. 
Properament també es treballarà en els 
fonaments de la part posterior de l’edifici. 
La previsió és que aquesta primera fase 
pugui finalitzar al llarg del primer terç del 
2016, per tal de deixar-lo a punt de cara 
a la següent fase que definirà els usos 
i el futur equipament que acolliran les 
antigues escoles.

Aquests dies s’han iniciat les obres de millora de la carretera 
comarcal C-243a entre Sant Sadurní i Vilafranca, que serviran 
per eliminar un revolt molt pronunciat a l’entrada del municipi. 
Els treballs s’han adjudicat a l’empresa pública Infraestructu-
res.cat per un import de 265.000 euros i tindran un termini 
d’execució de tres mesos. L’obra arrenca amb un considerable 
endarreriment -estava previst que s’iniciés al juliol- una vegada 
s’ha resolt l’acord amb el propietari del terreny, ja s’ha dut a 
terme el Cavatast i s’han completat les setmanes intenses de 
verema i el freqüènt trànsit de tractors per aquesta via.
 
Aquesta actuació afavorirà la seguretat i la comoditat en la 
conducció. La supressió d’aquest revolt es durà a terme 
mitjançant la construcció d’una petita variant de traçat, que 

tindrà 300 metres de longitud i comptarà amb 2 carrils de 
3,5 metres i vorals d’1,5 metres d’amplada cadascun. L’obra 
s’emmarca en un conveni que s’ha signat entre el departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i l’Ajuntament de 
Sant Sadurní per a la millora, i el traspàs del Departament al 
municipi d’un tram de la C-243a perquè s’integri a la xarxa ur-
bana, atès que ha perdut la seva funcionalitat com a carretera. 
El tram que es traspassarà, que s’inicia a la rotonda entre el 
carrer Sant Quintí i la rambla de la Generalitat i inclourà la 
variant projectada, té una longitud total d’uns 700 metres. 
Aquest acord en matèria de carreteres també inclou l’execució 
de diverses actuacions a la BV-224 i la BP-2427, que tenen 
com a objectius principals millorar la mobilitat, la seguretat 
viària i l’adequació de l’entorn.
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El Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf ha presentat recentment l’Anuari amb els 
indicadors socioeconòmics de les dues comarques i dels 
municipis de l’any 2014.

Unes dades més actualitzades, a 1 de gener de 2015, in-
diquen que Sant Sadurní compta amb 12.690 habitants, dels 
quals 6.235 són homes i 6.455 dones. El municipi continua 
registrant un lleu però constant creixement de població. La 
població estrangera, que suposa al voltant del 8% del total, 
prové essencialment de l'Àfrica (54%), Europa (19%) i Amèrica 
(19%).

L'edat mitjana de la població es situa al voltant dels 41 anys, 
inferior a la mitjana catalana. La distribució de la població per 
grups d'edat indica una població més rejovenida en els homes. 
Per grups d’edat, els habitants entre 15 i 64 anys de Sant 
Sadurní representen el 66,4%, la població de 0 a 14 anys el 
17,8% i els majors de 65 anys el 15,71%.

L'anàlisi del mercat de treball permet veure que la xifra 
d'assalariats durant el quart trimestre de 2014 era de 4.498 
persones, 25 més (+1%) que un any enrere. El 52% dels tre-
balladors per compte d'altri treballen al sector dels serveis i el 
44% ho fa a la indústria. La resta s'ocupa entre la construcció 
(3%) i l'agricultura (1%).

L'atur registrat a Sant Sadurní d'Anoia en el darrer trimestre 
de l'any 2014 es situava en 750 persones, fet que suposa una 
reducció de 95 persones (-11%) respecte del mateix període 
de l'any anterior. La taxa d'atur registrat en el període es mo-
via en l'11,49%, inferior a la comarcal (15,28%), a la catalana 
(14,72%) i a l'estatal (19,05%). El perfil de l'aturat al municipi 
ens indica que un 57% eren dones, mentre que, per edat, 

afecta en major mesura les persones d'entre 45 i 54 anys 
(27%). El sector econòmic que va generar un major volum de 
contractació l'any 2014 ha estat el dels serveis (62%), seguit 
de la indústria (24%), l'agricultura (11%) i la construcció (3%).

En un altre marc de dades, el nombre d'habitatges acabats a 
l'any 2014 a Sant Sadurní d'Anoia es va veure incrementat 
en relació al 2013, un any en què no es va registrar cap obra 
nova finalitzada. Així mateix, el nombre d'habitatges iniciats 
també es va incrementar, una tendència que s’ha vist conso-
lidada al 2015. L’any passat es comptabilitzaven un total de 
178 llicències d'obra sol·licitades, la major part de les quals 
menors. El parc de vehicles municipal també s’incrementava 
lleugerament fins a situar-se en les 8.588 unitats, amb una 
ràtio de 0,68 vehicles per habitant.

D’altres indicadors destacats a tenir en compte són, per 
exemple, la mitjana de viatgers en dia laborable a l’estació de 
rodalies, que al 2014 era de 2.480, amb un total de 76 trens 
per dia d’anada i tornada. En una comparativa creuada entre 
dades dels anys 2006 i 2014, cal apuntar també la reducció 
del volum de tones de residus municipals, passant d’un total 
de 4.223 al 2006 a 3.851 al 2014, tot i l’augment de po-
blació durant aquest període. 

També cal subratllar que, de tota la superfície municipal, un 
42,16% es destina a terres de conreu, un 28,3% és superfície 
fores-tal, un 3,5% de prats i pastures i el 25,94% restant es 
destina a d’altres usos, com les zones industrials i habitatges. 

Al 2014 el consum d’aigua per habitant va ser de 78,37 m3, 
de gas 4.827 (kwh) i d’electricitat 8.269 (kwh). Al 2013, el 
parc de vehicles a Sant Sadurní era de 8.588, una mitja de 
0,68 vehicles per habitant.

retrat socioeconòmic 
de sant sadurní
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La convocatòria de les eleccions 
catalanes del 27 de setembre i la 
dissolució, aquest estiu, del Parlament 
de Catalunya,  ha posat el punt i final 
a la dilatada trajectòria política de 
Dolors Montserrat i Culleré. Regidora 
a l’Ajuntament de Sant Sadurní al 1983, 
ha completat una llarga etapa com a 
diputada des de la tercera legislatura, al 
1988, amb 27 anys d’intensa vida parla-
mentària, durant els quals ha estat por-
taveu del Partit Popular dues vegades 
i vicepresidenta segona de la Mesa del 
Parlament entre 1999 i 2003.

Pregunta: Què suposa donar un pas 
al costat a la política, si és que un pot 
alguna vegada deixar de ser polític?
R: És difícil deixar-ho després de tants 
anys. Resulta complicat fer un punt i 
a part i decidir-te a no fer res més en 
aquest món de la política. I resulta més 
difícil segurament per a mi, que he 
dedicat els millors anys de la meva vida, 
des de la joventut, al servei públic i la 
política. A l’inici d’aquesta legislatura 
vaig prendre la decisió que seria la 
darrera, tot i que no pensava que 
s’avançaria el final. Ja veníem d’una que 
s’havia escurçat. Quan el president Mas 
va anunciar que el 27 de setembre hi 
hauria eleccions jo vaig mantenir el meu 
compromís i la meva decisió.

P: Va tenir la temptació abans o mo-
ments en què va plantejar-s’ho?
R: La veritat és que no, tot i que l’any 
95, quan vaig patir un càncer, vaig 
travessar fases molt complicades en què 
em sentia molt malament i el cos no res-
ponia. Però en certa manera vaig tenir 
la sort  que em van operar al gener, un 
mes que llavors no hi havia activitat par-
lamentària i el suport del meu entorn, 
l’oncòleg que m’animava i em deia que 

tirés endavant. Va ser complicat durant 
alguns mesos, complir amb les visites al 
territori, reunions. Segurament aquest ha 
estat el moment que vaig tenir dubtes 
per motius de salut. Però els tractaments 
i la política eren moltes vegades la injec-
ció per seguir lluitant i superar aquella 
situació.

P: Amb què es queda del seu pas pel 
Parlament de Catalunya?
R: He tingut grans companys de tots els 
partits de l’arc parlamentari, de tots els 
colors. M’emporto un gran record del 
treball fet a les comarques i els pobles i 
a nivell de partit segurament el resultat 
de 19 diputats en la passada legislatura. 
Ha estat un honor participar al Parla-
ment, ser vicepresidenta de la Mesa, Hi 
ha hagut moments molt especials, com 
haver estat la primera dona portaveu 
d’un grup parlamentari. He pogut també 
participar a una de les comissions que 
sempre m’havien fet més il·lusió que 
era la de Territori i Sostenibilitat, en-
capçalant la comissió. 

Pregunta: Cada vegada hi ha una ma-
jor paritat a la política, però a princi-
pis dels 80 el seu era un cas no gaire 
habitual?
R: Tota la raó. Encara a la legislatura de 
1988 crec que érem 11 diputades de 
135 escons, i una única consellera. Quan 

el meu grup em va adscriure cobria cinc 
comarques. Al principi visitava pobles o 
assistia a reunions i molts es sorprenien 
de veure una dona diputada i més quan 
els deia que representava, llavors encara, 
Alianza Popular. Però puc dir que sem-
pre he estat molt ben acollida i m’he 
sentit benvinguda a tot arreu.

P: Com va arribar la possibilitat de 
donar el pas de l’Ajuntament de Sant 
Sadurní al Parlament?
R: En la vida de les persones, per molt 
que planifiquis i intentis organitzar-te, 
tot dóna moltes voltes i pot canviar d’un 
dia per l’altre. L’any 87 em quedo fora 
de l’Ajuntament per uns pocs vots, tres 
em sembla, i vaig tenir un gran disgust 
perquè pensava que havia fet una bona 
tasca a l’oposició i que el votant ho 
valoraria. Em vaig refredar una mica amb 
això de la política i també, com que era 
època de verema a casa teníem molta 
feina amb els transports. Però vaig rebre 
una trucada del Jorge Fernández Díaz, 
ara ministre d’Interior, i em va convocar 
a una reunió a Vilafranca. Em planteja 
si volia acompanyar-lo a un congrés i 
allà m’escullen vicepresidenta del partit 
a Catalunya. La feina que vaig fer la 
devien valorar i el partit em proposa 
anar a la llista de les eleccions autonò-
miques de 1988. En un primer moment 
a mi em sobta molt i em preguntava què 

Al principi molts es sorprenien de veure una dona 
diputada i més quan els deia que representava, 

llavors encara, Alianza Popular. Però puc dir que 
sempre he estat molt ben acollida i m’he sentit 

benvinguda a tot arreu ”

“

Podeu escoltar l’entrevista completa a www.radiosantsadurni.ivoox.com

una vida al 
parlament
de catalunya 
entrevista a dolors montserrat i culleré
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hi feia jo en un Parlament. Per mi era 
molt gros i llunyà. Vaig consultar quin 
pes tindria jo en el futur grup i el paper 
que podria desenvolupar per al meu 
poble i la meva comarca. En una reunió 
a un hotel de Barcelona, on també m’hi 
van acompanyar diverses persones i 
empresaris de Sant Sadurní, vaig rebre 
molt suport i finalment acabaria entrant 
com a número 4 per Barcelona. Així va  
començar tot.

P: Molts anys en un terreny en què hi 
ha molta pressió, desgast, i en què 
s’han de fer molts sacrificis personals 
i familiars.
R: Haig d’agrair moltíssim el suport de 
tots els meus fills, sempre m’han fet 
costat i han respectat molt la tasca que 
jo creia que havia de fer. I especialment 
el suport del meu marit Jaume. I un 
puntal importantíssim en la meva vida 
ha estat la meva mare, m’emociono pen-
sant en ella. He tirat endavant malgrat 
tot i he sacrificat moltíssimes hores de 
la vida familiar. Era un continu, i per a 
mi més, perquè cobria cinc comarques.  
Una anècdota: jo estava molt emocion-
ada i il·lusionada pel casament del meu 
fill Jaume. Era la meva oportunitat de 
portar del braç un fill per casar-lo. La 
mateixa setmana que es casava m’arriba 
l’oferiment de presidir el partit i que es 
decidiria en un congrés, el mateix dia del 
casament. No sabia com m’ho faria. És 
gairebé insòlit que en un mateix dia et 
passi tot això. Corríem amb el cotxe des 
de Sitges, on es feia el Congrés, a Sant 
Sadurní, amb els nervis, el vestit, cap a 
l’església. Vaig patir moltíssim, trucades 
durant el casament des del congrés, 
perseguint-me perquè assistís després 
de les votacions. Durant el discurs com 
a presidenta ja no sabia si estava parlant 
als convidats del casament o on era 
realment. Tinc un llibre per explicar. Ara 
em podré dedicar més a la família, ja no 
tant als fills, més als néts. A banda de 
la política sempre he tingut dues grans 
passions: la canalla, els nens, i les flors. 
Potser tinc 150 torretes i aquests anys 
les he deixades una mica abandonades.

Segueix pendent del negoci 
R: No m’he desvinculat mai de la feina 
de casa perquè és la manera que un 
polític toqui de peus a terra. He volgut 
estar lligada al dia a dia, els treballadors, 
els pagaments, què suposa demanar un 
crèdit i també les polítiques socials que 
es fan des de les empreses. I també he 
continuat col·laborant amb el que he 
pogut amb les entitats i la cultura del 
meu poble, que és una cosa que sempre 
em recordava molt el meu pare. Tot això 
et dóna potser una dimensió diferent 
d’aquells polítics amb una gran formació

amb més estudis que jo, que després del 
batxillerat he fet la carrera de la vida. 
Però amb sentit comú, criteri, escoltant 
i amb voluntat de resoldre problemes 
pots fer una bona tasca. 

P: Com es viu el pes i la força que un 
polític pot tenir en un espai en què es 
decideixen i gestionen tants recursos 
com un Parlament?
R: El primer dia que vaig entrar al Parla-
ment gairebé em tremolaven les cames 
i jo em preguntava si aquí seria capaç 
d’aconseguir coses per al meu poble. En 
un ajuntament tot va més ràpid, un veí 
es queixa que hi ha una bombeta fosa 
al carrer, es canvia i problema resolt. 
De seguida vaig entendre les eines i els 
mecanismes de com es movia el Parla-
ment perquè les propostes poguessin 
anar avançant.

P: Quins projectes o iniciatives recorda 
especialment?
R: L’Eix Diagonal que connecta diverses 
comarques, acabar amb el greuge del 
preu del peatge de Martorell, millores 
que es van fer en la línia de Rodalies o 
la N-340, tot i que va molt lent i s’ha de 
dir que és la carretera de la vergo-
nya. La gratuïtat de l’autopista entre 
Sant Sadurní i Vilafranca també ha estat 
una fita que valoro molt. Hem deixat 
pendent la Vegueria del Penedès. Vam 
esforçar-nos per fer entendre primer a la 
nostra gent, a comarques com l’Anoia, 

de la importància

la importància d’aquest projecte. Espero 
que en breu pugui ser una realitat.

P: Dels seus fills, la Dolors també ha 
volgut entrar en política

R: Jo crec que és normal. No és que a 
casa la política estigui a totes les con-
verses. Som una família normal, dinem 
junts i parlem de tot. Estic orgullosa que 
un dels fills tingués aquest cuquet per 
la política. A ella sempre li vaig veure 
aquest tarannà, molts ens ho deien, però 
sempre li he recordat que no oblidi d’on 
és i del servei a les persones. Ser noble, 
escoltar, atendre la gent i ajudar-la, però 
també saber dir no quan no pots fer 
res per certes demandes.  A mi m’hau-
ria agradat fer la carrera de magisteri 
com totes les meves cosines germanes 
o la meva tieta de Cal Sàbat. Però el 
meu pare va posar molt d’èmfasi que 
treballés al negoci i va guanyar ell. La 
política per a mi ha estat una vocació.

P: S’hi veu reflectida en la trajectòria 
que està seguint la Dolors?
R: Compaginar aquesta vida política, la 
personal, amb el seu fill, és difícil. Per la 
seva posició i formació, i la confiança 
que li han donat, està assumint respon-
sabilitats, viatja molt. Li passa una mica 
el que em va succeir a mi, en un àmbit 
més internacional, i sí que m’hi veig 
reflectida. Ella diu que només seran uns 
anys. Jo també m’ho pensava.

m’hauria agradat fer magisteri com totes les 
meves cosines germanes o la tieta de Cal Sàbat. el meu 

pare va posar èmfasi que treballés al negoci 
familiar. La política per a mi ha estat una vocació

“
”
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Malgrat les previsions meteorològiques adverses, la 19a edició 
del Cavatast va mantenir els bons registres de visitants dels 
darrers anys i també una notable participació en les activitats 
enoturístiques proposades durant el cap de setmana. 
Les enquestes de satisfacció realitzades per una empresa 
especialitzada constaten un increment del públic que assisteix 
per primera vegada al Cavatast, que passen del 25% de l’any 
passat a més d’un 30% enguany, alhora que la intenció de 
despesa és, en termes globals, superior a la de l’edició ante-
rior. La procedència majoritària del públic és de la província 
de Barcelona, públic metropolità que es veuria incrementat en 
un10% respecte a l’any passat, mentre que els visitants de la 
comarca baixen lleugerament. 

També hi ha hagut un increment del públic que opta per dinar 
o sopar a la fira, que ha fet augmentar en deu punts en relació 
a l’any passat la despesa en els estands de gastronomia. 
aquesta tendència positiva també queda reflectida a la botiga 

del Cavatast, amb un augment de les vendes respecte a l’any 
passat i un total de 1.900 ampolles venudes.

7.000 taps solidaris

La copa gegant de dos metres d’alçada de la iniciativa Cork, 
que es va impulsar en paral·lel al Cavatast, va recollir durant la 
fira 7.000 taps solidaris, equivalents a 63 quilos, amb motiu 
de la campanya ‘El Corcho preserva lo bueno’. Fins a tres 
vegades es va omplir l’ampolla amb uns taps de suro que es 
reciclaran - juntament amb els que es recolliran al certament 
Salón de lo Vinos de Guía Peñín que es celebrarà a Madrid - i 
es transformaran en donatiu per als menjadors socials de 
Càritas.

A banda dels beneficis socials, la iniciativa Cork, promoguda 
per associacions i instituts del sector surer, treballa per pro-
mocionar el tap de suro i donar a conèixer els seus principals 

El cavatast manté 
les bones vibracions

L’acte d’inauguració va comp-
tar amb la presència del 
conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, a més del 
comunicador Llucià Ferrer, que 
als darrers anys està maridant 
programes televisius amb la 
gastronomia i el món del vi i 
el cava.

Les protestes dels treballadors 
per la renovació del conveni 
laboral del sector del cava van 
estar presents al llarg del cap de 
setmana.

Augment de visitants 
al 2on Cavashopping
Som Sant Sadurní va organitzar el primer cap de setmana d’octubre el 2n Cava Shopping day destinat a 
la promoció del comerç i empreses sadurninenques, coincidint amb el festiu local d’obertura comercial au-
toritzada en el marc del Cavatast i la Setmana del Cava i amb el suport de l’Ajuntament de Sant Sadurní. 

Enguany s’hi van sumar un total de trenta establiments de la vila, que van treure la botiga al carrer matí 
i tarda al llarg de l’eix comercial fins a la plaça de l’Ajuntament. L’entitat valora molt positivament aques-
ta iniciativa després de veure la satisfacció dels establiments participants que consolida aquest eix com 
l’espai del comerç durant el Cavatast.

Les botigues es van senyalitzar amb un Tap de Cava i una ampolla lluminosa i oferien un 10% de des-
compte als clients que presentaven el val del cava Shopping day, a banda d’un sorteig d’una targeta regal 
de 100 euros, música al carrer i dansa amb diverses actuacions.

Al llarg de tot el cap de setmana la tradicional mostra d’artesania, que enguany arribava a la seva setzena 
edició, es va ubicar novament a la plaça Nova, amb una cinquantena de paradistes, tallers i atraccions.
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La brigada intermunicipal del projecte 
Riu inclusiu, en què hi prenen part els 
ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia, 
Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, 
Sant Quintí de Mediona i Subirats, 
va iniciar a mitjans de setembre un 
programa d’actuacions a la capital 
del cava dirigides a millorar diversos 
espais naturals del municipi.

En concret l’actuació s’ha centrat en La 
Timba i el Parc del Lavernó, la passera 
del riu Anoia, la Miranda d’Espiells i la ri-
era del Lavernó. Aquesta brigada comp-
ta amb la coordinació de la cooperativa 
Nou Set, amb la supervisió dels serveis 

tècnics dels Ajuntaments i el suport de 
la Diputació de Barcelona. 

Durant prop d’un mes i mig els membres 
integrants d’aquesta brigada, han cen-
trat els seus esforços principalment en el 
desbrossament, la recollida de residus, 
la millora dels accessos i dels elements 
urbanístics, així com a la col·locació de 
senyalètica, entre d’altres. 

Les setmanes de treball es combinen 
també amb mòduls formatius i de millo-
ra de les habilitats i aptituds dels parti-
cipants. Aquesta iniciativa, que afavoreix 
la inserció laboral de persones en perill 

d’exclusió social, suposarà per a Sant 
Sadurní més de 1.200 hores dedicades 
a l’arranjament d’espais verds urbans. 

El projecte es prolongarà fins a mitjans 
de desembre, però la intenció dels 
ajuntaments participants és la de pror-
rogar mig any més aquesta iniciativa. 
Sant Sadurní és el municipi que lidera 
aquesta brigada intermunicipal, havent 
fet una aportació del doble que la resta 
de pobles que hi prenen part. 

L’equip de treball consta de cinc per-
sones, a més d’un coordinador, tres 
vehicles i dues desbrossadores.

Millora dels entorns 
naturals de la vila

Aquests dies està previst que finalitzin 
les obres d’instal·lació d’una bàscula 
a l’entrada principal de la deixalleria 
municipal, que permetrà millorar la 
gestió i el control de residus, alhora 
que en podran fer ús d’altres serveis 
municipals per a algunes de les seves 
tasques.

Per aquest motiu, des del servei de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant 
Sadurní es demana a la ciutadania de 
Sant Sadurní i especialment a comerços 
i constructores que durant aquests dies 
utilitzin el servei de la deixalleria només 
si és indispensable. Per a qualsevol 
dubte o aclariment us podeu posar en 
contacte amb el Servei de Medi Ambient, 
al telèfon 93 818 37 22 o mediambi-
ent@santsadurni.cat. O directament amb 
la Deixalleria, on l’educadora ambiental 
ajudarà i assessorarà els usuaris, trucant 
al telèfon 93 818 31 89.

S’instal·la una bàscula a 
la deixalleria municipal
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Participació darrers comicis electorals a Sant Sadurní

Municipals 2015
6.165 vots

65,54%

Europees
2014

5.010 vots

54,6%

Parlament
Catalunya

2012
6.878 vots

74,85%

Municipals 2011
5.504 vots

60,38%

Generals
2011

6.355 vots

69,8%

Parlament
Catalunya

2010
5.758 vots

64,08%

PARTICIPACIÓ RÈCORD
Sant Sadurní va registrar una extraordinària participació del 
81,83% a les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 
passat 27 de setembre, set punts més que al 2012. La capital del 
cava, que sempre registra participacions per sobre de la mitjana, 
va assolir un percentatge que no es veia des dels anys 80 de la 
dècada passada. Junts x Sí va aconseguir situar-se com a força més 
votada, superant el 50% dels vots, per davant del PSC, la CUP i 
Ciutadans.

La jornada va transcórrer amb total normalitat i només la subs-
titució del col.legi electoral de la biblioteca per l’edifici de l’Índex i 
la reordenació d’algunes meses van causar algunes confusions entre 
els votants. 

Resultats Eleccions al Parlament 2015
Sant Sadurní d’Anoia

Juntsxsi   3.942 vots 51,51%
PSC   922    12,07%
CUP   755   9,88%
C’s   715   9,36%
Catsiq es pot  616   8,06%
PP   404   5,29%
Unió   175   2,29%
PACMA   47   1%
Recortes0  32   0%

Participació 7.663 vots 81,83%
Vots en blanc 30 0,39%
Vots nuls 25 0,33%
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Enguany el maridatge s’ha dut a 
terme amb caves Blancher, orga-
nitzant activitats de tot tipus al 
voltant del seu producte estrella,
el Cava Brut Nature Reserva.  Per a 
l’ocasió també s’ha editat una eti-
queta especial i una placa de cava 
commemorativa. Durant aquests 
dies ja s’han organitzat activitats 
com una Hora del conte infantil, el 
club de lectura, així com el lliura-
ment del primer Premi de Novel·la 
curta Celler de Lletres. 

També s’ha pogut gaudir d’acti-
vitats de tast comentat, o exposi-
cions com la que acull la biblioteca 
amb el fons artístic de les caves 
Blancher que patrocinen aquesta 
edició. 

A finals de mes el cicle de Biblio-
teques amb DO culmina amb un 
taller artístic infantil sobre els ele-
ments del cava i dos concerts.

Per tercer any consecutiu, la 
biblioteca municipal s’ha sumat 
al projecte “Biblioteques amb 
DO”,  una iniciativa del Servei 
de Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya que dedica la seva 
atenció a les denominacions 
d’origen vitícoles catalanes, 
establint un maridatge de 
col·laboració entre la biblioteca 
de la Denominació d’Origen i un 
celler del territori.  

La barcelonina Marta Trillas s’ha endut 
amb “Manto Negre” la primera edició del 
Premi de Novel·la curta Celler de Lletres. 
La sala d’adults de la biblioteca va acollir 
l’acte en què es va donar a conèixer el 
veredicte del jurat. La guanyadora es va 
emportar un lot de productes de Sant 
Sadurní. Trillas, llicenciada en dret i que ja 
ha publicat anteriorment dos llibres, rebrà 
també 25 exemplars i la publicació de la 
seva obra per part de l’Editorial Meteora. 
Des de l’organització es va valorar molt 
positivament la qualitat dels sis treballs 
presentats al certamen, així com la varietat 
de gèneres i la diversitat creativa i d’enfo-
caments de les obres, sempre amb el món 
vitivinícola com a nucli temàtic. Aquest 
Premi de Novel·la curta Celler de Lletres té 
l’objectiu d’incentivar i fomentar la creació 
literària al voltant del del vi i el cava.

Nou cicle de Biblioteques amb DO

Desembre
Dia 4 18h  Presentació del llibre infantil “Amarg, dolç  
  i suau”, amb els autors: Marta Fos, Miquel  
  Cartró i la sadurninenca Mònica Pinyol
Dia 5    11h  Hora del conte familiar amb Anna Garcia
Dia 11  18h  Talleret de Nadal amb l’artista 
  sadurninenca Gemma Canal
Dia 11  19:15h  Club de lectura comentant “El plagi” de  
  Sílvia Romero

PROPERES ACTIVITATS DE LA BIBLIO
Novembre
Dia 6 18h  Hora del Conte: El somni de la iaia Ina, amb  
  Titelles Guinyol Didó
Dia 6 20h  Inauguració exposició “Tot recordant Miquel  
  Porter i Moix”
Dia 13  19:15h  Club de lectura Art i literatura, amb Glòria 
  Guilera comentant “L’obra” d’Èmile Zola
Dia 27  20h  Inauguració de l’exposició de fotografia de   
  Tona Romeu, obra nova
Dia 29  22h  Hora del conte golfa (pendent de confirmació)

marta trillas guanya el premi celler de lletres
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les fires i 
festes en 
imatges

La Festa de la Fil.loxera dels Avis va ser un any més el primer aperitiu 
d’unes Fires i Festes molt participades i que van comptar amb una notable 
afluència de públic en tots els actes programats

La moda dels “selfies” s’ha fet molt present 
en aquestes Fires i molts no han deixat 
escapar l’oportunitat de fotografiar-se, fins 
i tot al bell mig dels actes de foc

A la galeria de l’Ajuntament de Sant 
Sadurní a Flickr trobaràs aquestes i 
moltes altres fotografies d’aquestes 
Fires i Festes 2015 
www.flickr.com/santsadurni El Foment Sardanista, que enguany celebra el seu 70è aniversari, 

es va erigir en una de les entitats destacades d’aquestes Fires, 
protagonitzant el pregó. Les sardanes van estar molt presents 
durant aquests dies, fins i tot amb un espectacle “Retrats d’un 
sentiment”, que feia un recorregut per la història d’aquest ball

Les exposicions de Fires i Festes van comptar amb 
doble presència sadurninenca: la mostra de fotografies 
de Tona Romeu i les pintures i escultures d’Oriol Sàbat
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L’estrena del ball de gitanes, amb una actuació descarada i molt divertida, va 
ser un dels gran al·licients de la trobada de folklore popular, en una cercavila 
en què hi van participar també els gegants, gegantons i capgrossos, a més 
dels grups de panderetes i bastoners. La colla infantil dels Diables Se M’n 
Refum commemoren també aquest 2015 el seu desè aniversari

Deu anys després del seu primer concert a la vila, Anna Roig 
i l’Ombre de ton chien tornaven a casa per presentar el seu 
darrer disc amb una deliciosa actuació a la plaça de l’Església
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A finals de novembre arriba la tradicional cita amb la Festa Major de Sant Sadurní. La programació 
durant els propers dies acabarà d’agafar forma, però ja hi ha algunes propostes confirmades. La 
cercavila amb els grups de folklore local comptarà en aquesta ocasió amb la participació de les 
colles de Vilanova i la Geltrú, Sant Antoni de Vilamajor, Masquefa, a més d’”Aires Vileros” i els 
Xirimiers de Santa Margalida de Mallorca. Precisament enguany es celebrarà un intercanvi cultural 
amb aquest grup de ball mallorquí, que formen gairebé una vintena de balladors i més de deu 
músics.

Un concert de música clàssica o la novetat d’una jornada al carrer a càrrec de la Policia Local seran 
altres al·licients destacats d’aquesta Festa Major. En la programació no hi faltaran cites habitu-
als com el concert de grups locals o el concurs de pintura ràpida. També hi haurà un concert de 
rumba amb l’artista local El Chele o una exposició de les puntaires, entre d’altres. Per al divendres 
30 de novembre s’ha previst, a més, un espectacle infantil de la mà de Guillem Roma i la Camping 
Band Orquestra.

La regidoria de Cultura vol agrair una vegada més el suport de les entitats i els membres de la 
Comissió de Festes que fan possible l’organització i celebració del calendari festiu de Sant Sadurní

El grup “Aires Vileros” i els Xeremiers de Santa Margalida de 
Malllorca participaran en la propera edició de la Festa Major

Ultimant la programació de Festa Major

intensa diada nacional
Tot i unes tímides gotes a l’inici de 
la jornada, la Diada de Catalunya es 
va desenvolupar amb normalitat. El 
dia va arrencar amb la tradicional 
cercavila de cavalls. Al vespre, els 
timbalers Tabalots van ser els enca-
rregats de fer la lectura del Mani-
fest des del balcó de l’Ajuntament, 
abans de la tradicional cantada 
d’havaneres i rom cremat.

Molts van ser els sadurninencs que 
van voler participar a la manifestac-
ió de la Via Lliure convocada a 
Barcelona. La secció local de l’ANC 
va mobilitzar prop de 700 persones 
en un total de13 autobusos que van 
sortir des de la plaça del Pont Romà 
fins a la ciutat comtal.
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Dilluns
07-09h Notícies en Xarxa
11-13h El Mirador
13-14h Esports en Xarxa
14-15h Notícies en Xarxa 
15-16h La Caixa de Música
16-19h La tarda de La Xarxa
19-19:30h Notícies en xarxa 
20-21h Vinil Club (reemissió)

Dimarts
07-09h Notícies en Xarxa
11-13h El Mirador
13-14h Esports en Xarxa
14-15h Notícies en Xarxa
15-16h La Caixa de Música
16-17h La tarda de La Xarxa
17-20h Música al Cava amb Josep 
Renau
20-21h Xerrameques (Entrevista-ter-
túlia) amb Lluís Esteva
21-23h El racó dels gats (reemissió)

Dimecres
07-09h Notícies en Xarxa

11-13h El Mirador
13-14h Esports en Xarxa
14-15h Notícies en Xarxa edició migdia
15-16h La Caixa de Música
16-19h La tarda de La Xarxa
19-19:30h Notícies en xarxa 

Dijous
07-09h Notícies en Xarxa
11-13h El Mirador
13-14h Esports en Xarxa
14-15h Notícies en Xarxa edició migdia
15-16h La Caixa de Música
16-19h La tarda de La Xarxa
19-19:30h Notícies en xarxa edició 
vespre
20-22h El racó dels gats (reemissió)

Divendres
07-09h Notícies en Xarxa
11-13h El Mirador
13-14h Esports en Xarxa
14-15h Notícies en Xarxa 
15-16h La Caixa de Música
16-19h La tarda de La Xarxa

19-19:30h La Veu Jove
19:30h Notícies en xarxa 
20h Va de Rock amb Francesc Pedrola
22-23h Vinil Club (Música Disco) 
amb Toni Amate

Dissabte
10-12h El millor de la setmana 
d’El Mirador
14-15h Notícies en Xarxa
17-19h El racó dels gats amb Joan 
González
19:30h Retransmissions esportives
20:00h En joc

Diumenge
14-15h Notícies en Xarxa
20-22h En joc

*Plens Municipals: 
Darrer dimarts de mes 19:30h
*Parlem amb l’alcalde: 
Dimarts de ple municipal 11:30h
*Ronda política 
Primera setmana de mes 11:30 h

Ràdio Sant Sadurní ha presentat la nova temporada de tar-
dor-hivern, que incorpora algunes novetats, especialment 
en la seva oferta de propostes musicals. 

A més de la continuïtat de Vinil Club, de Toni Amate, que 
recupera la música disco dels 80 i 90 en format vinil, la nova 
graella estrena El Racó dels Gats, amb Joan González, que 
portarà la seva música de col·leccionistra. L’aposta pel rock 
d’avui i de sempre ens l’acostarà Francesc Pedrola amb Va de 
Rock els divendres a la tarda. Com no, els espais més veterans 
de l’emissora, com Música al Cava o Xerrameques continuaran 
sent algunes de la principals referències de la graella. La ràdio 
també compta amb La Veu Jove, espai juvenil que s’emet les 
tardes del divendres.

Ràdio Sant Sadurní torna a col·laborar estretament amb La 
Xarxa de Ràdios Locals, i una temporada més participarà acti-

vament acostant la realitat de la capital del cava i del territori 
als espais informatius i esportius, així com al magazine La 
Tarda. Els matins de dilluns a divendres, El Mirador recolli-
rà l’actualitat de la vila, entrevistes i interessants càpsules 
informatives i temàtiques. L’emissora municipal continua amb 
la seva aposta per l’hoquei patins, retransmetent la majoria 
dels partits del primer equip del Noia, i els plens municipals 
que, recordem, s’han traslladat al darrer dimarts de mes a les 
19:30 hores. Espais com Parlem amb l’alcaldessa o la ronda 
mensual amb els portaveus dels grups municipals després de 
cada ple seguiran en aquesta temporada de tardor 2015-16. 
La direcció de l’emissora recorda a tots aquells que els agradi 
el món de la ràdio que tenen les portes obertes per col·labo-
rar-hi, participar en qualsevol dels programes i, si s’animen, 
a dirigir el seu propi espai. Per contactar amb Ràdio Sant 
Sadurní podeu escriure a comunicacio@santsadurni o trucar al 
606 50 22 69.

Programació Ràdio Sant Sadurní Tardor-Hivern 2015-16

la Nova temporada de 
Ràdio sant sadurní
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una vida plena de reptes
Després d’escriure en un llibre Im posible la seva expe-
riència vital des que al 2012 l’entrada a un quiròfan per 
intervenir-se d’una hèrnia discal el deixés en una cadira de 
rodes, el sadurninenc Òscar Jiménez continua amb valentia 
marcant-se nous reptes personals en aquesta etapa de la 
seva vida.

Fa uns mesos va decidir-se a protagonitzar un desafiament 
important, cobrir el camí de Santiago des de Roncesvalles a 
la capital gallega. Va començar a moure’s per cercar suport, 
patrocinadors i empreses que l’ajudessin a comptar amb tot el 
material i la logística necessària per a fer front a l’aventura.  

Així, el passat mes de setembre l’Òscar va completar en una 
cadira de rodes adaptada els prop de 800 quilòmetres de 
recorregut, en una mica més de set dies. Un desafiament que li 
ha permès continuar donant visibilitat a les lesions medul·lars 
i recaptar fons, uns 4.000 euros, que es destinaran a les 
associacions Predif  i Aspaym, entitat que desenvolupa noves 
tècniques de rehabilitació per a persones amb lesió medul·lar.

Amb la força dels seus braços i molta, molta voluntat i esperit 
de sacrifici, va anar completant una mitjana de 100 quilò-
metres diaris sobre un model adaptat, que compta amb 10 
velocitats i un plat, similar a una bicicleta de muntanya.

Al costat del seu amic Carlos, que l’ha acompanyat muntat en 
bicicleta durant tot el seu recorregut i d’un equip d’enregis-
trament que elaborarà un documental d’aquesta experiència, 
l’Òscar ha gaudit al màxim d’una aventura única. 

“Els majors problemes realment me’ls he trobat amb l’accessi-
bilitat a moltes ciutats, de poder moure’m per alguns carrers, 
poder entrar a un bar o a algun restaurant. Els albergs eren 
tots adaptats, he conegut molt bona gent que ens ho han 
posat tot molt fàcil”. 

“Fer aquestes distàncies cada dia, sense parar, et desgasta 
físicament i també a nivell anímic.”, assegura l’Òscar. “Hem 
arribat a pujar ports de 1.500 metres. També canviar cada dia 
d’alberg, dormir a un lloc diferent, llevar-te d’hora per fer tot el 
recorregut previst, fa que no descansis com caldria. Però tenia 
gent al meu voltant que m’animava constantment i el meu cap 
em deia sempre que tirés endavant encara que els braços no 
responguessin. La ment ha estat moltes vegades el motor que 
ha fet moure la cadira”.

De l’experiència es queda, sobre tot, amb els moments com-
partits amb els seus companys de viatge, així com el reconei-
xement de moltes persones amb les quals es creuava i que es 
sorprenien de la seva determinació.

“La gent al·lucinava que fes al camí amb bici adaptada i que a 
més intentés cobrir la distància en només una setmana. M’a-
nimaven molt, em deien que era increïble el que feia, es volien 
fer fotos amb mi. Amb alguns pelegrins fins i tot ens enviàvem 
missatges i durant aquests dies es preocupaven per saber en 
quin punt estàvem del recorregut i com em trobava.  També 
molts mitjans de comunicació s’han fet ressò d’aquest repte i 
ha estat important per la causa de fer-ho visible”.

L’Óscar recorda especialment el moment en què s’acosta a 
Santiago i la tornada a casa. “Quan et queden pocs quilòme-
tres i veus a l’horitzó com es comença a divisar la catedral, 
vaig sentir moltes emocions, amb la satisfacció d’haver acom-
plert el meu repte. I va ser molt especial tornar a veure la meva 
filla, després d’aquests dies, i poder abraçar-me amb la meva 
família i la parella”, reconeix.

Quan es recuperi d’unes molèsties físiques, l’Òscar reprendrà 
la segona part del seu llibre autobiogràfic – el primer es va 
mantenir diverses setmanes al número 1 de vendes a Amazon 
-  i ja li ronda pel cap algun altre projecte per demostrar i 
demostrar-se que res és impossible.

Els metges em deien que m’ho prengués 
amb calma, que era un esforç important, i 

també evidentment la família estava preocupa-
da. Ara al novembre haig de tornar operar-me, 
així que no era fàcil. Però jo estava convençut i 

al final puc dir que hem completat el repte 
tal com teníem previst ”

“
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NOUs CURSOS I TALLERS AL CASAL 
MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
El Casal Municipal de la Gent Gran de Sant Sadurní ofereix 
des d’aquest mes d’octubre un ampli programa d’activi-
tats dirigides, tant de pagament com gratuïtes. El centre ha 
renovat algunes de les propostes que s’impartiran durant els 
propers mesos. Aquesta és la llista d’activitats de pagament, 
dirigides per talleristes professionals: 

· Gimnàstica: Dilluns i dimecres de 17:30 a 18:30 h 
26 euros trimestrals (2 hores/setmana) o 13 euros trimestrals 
(1 hora /setmana)

· Coral: Grup de cant coral dirigit. Dimecres de 16:30 a 
17:30 h 20 euros trimestrals

· Taller de treballs manuals: Dijous de 16:30 a 18:30 h 
27 euros trimestrals

· Anglès nivell bàsic: Dilluns de 10 a 11:10 h 
15 euros trimestrals

· Classes de ball en línia: Dimarts de 18 a 19:30 h 
20 euros trimestrals

Les activitats gratuïtes, per la seva banda, les realitzen perso-
nes voluntàries o través de l’Obra social La Caixa o amb el 
suport de Creu Roja: 

· Sessions de reiki i aprendre com meditar i relaxar-se: 
Dilluns de 16:30 a 18:30 h

· Anem a caminar / Grup suau: dimecres a les 18:30h. Grup 
lleuger: divendres a les 7 h.

· Grup de lectura: Dimarts de 16 a 17 h

· Escriure i riure: Dijous de 16 a 17 h

· Taller de sardanes: Dimecres de 10:15 a 11:15 h

· Cursos d’Informàtica: Iniciació a la informàtica; Crea i 

dissenya documents de text; Retoc fotogràfic i presentacions 
digitals; Incorpora Internet al teu dia a dia; Connecta’t a la 
xarxa (xarxes socials) Dimarts i dijous de 10:15 a 12:15 h

· Cursos de salut i benestar Dimarts de 10:15h a 12:15 h

Equipaments del Casal
 El casal disposa d’espais de lliure accés on les persones 
usuàries poden desenvolupar activitats sense monitoratge 
durant l’horari d’obertura de l’equipament: espai de jocs de 
taula, espai de lectura, Punt de trobada amb màquines ex-
penedores de cafè i refrescs, Sala de billar, espai tv

Serveis professionals
El casal posa també a disposició dels usuaris els següents 
serveis professionals:
- Perruqueria. Dóna servei cada dijous de 10 a 12.45 h i de 
15h a 19.45 h. Els preus varien segons la demanda de cada 
usuari/a.
- Barberia. Dóna servei cada dimecres de 15 a 19.45 h. El 
preu per als usuaris és de 5 euros /servei.
- Podologia. Dóna servei quinzenalment, els dilluns de 10 
a 12.45 h. El preu per a les persones usuàries és de 12,50 
euros/servei.

Casal municipal de la Gent Gran
Passeig Can Ferrer, 11
Telèfon: 
93 891 00 56
casal@santsadurni.cat

Horari: De dilluns a divendres
Matins de 10h a 12.45h
Tardes de 15h a 19.45h

Aquelles persones majors de 65 anys o amb parelles amb aquesta edat, i fins i tot encara que 
no s’hagi assolit l’edat, poden ser usuaris del Casal municipal de la Gent Gran amb una apor-
tació anual de tan sols 10 euros. 

Aprofitant l’inici de curs moltes persones grans del poble s’han registrat com a usuàries del 
casal. Amb aquestes noves incorporacions l’equipament ja compta amb més de 300 socis i 
sòcies. També s’han dissenyat uns carnets acreditatius d’usuari/ària per a totes les persones 
registrades.
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Coincidint amb la celebració del Ca-
vatast, l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia ha estrenat nou web muni-
cipal, que es pot continuar visitant a 
l’adreça habitual www.santsadurni.cat. 

El nou portal, que presenta un important 
canvi estètic i d’organització dels con-
tinguts, incorpora importants novetats, 
apostant per l’accessibilitat i una major 
interacció amb els ciutadans.

S’ha simplificat el menú d’accés i la 
navegació, reestructurant les seccions i 
ordenant la informació de l’Ajuntament, 
els serveis i equipaments municipals. 
També s’incorporen plenament les 
aplicacions i potencialitats de les noves 
tecnologies i les xarxes socials. Els 

usuaris podran, per exemple, adreçar-se 
a l’Ajuntament, sol·licitar una visita o fer 
una preinscripció mitjançant formularis 
online. També la portada incorpora una 
finestra d’Instagram per compartir con-
tingut i també s’ha habilitat un accés a 
l’agenda per a què les entitats i associ-
acions puguin fer difusió directa de les 
seves activitats. 

S’ha potenciat l’eina del cercador, situ-
ant-lo a la part alta del web i dotant-lo 
d’un motor de cerca més desenvolu-
pat.  També s’han reforçat els accessos 
directes, tant per a l’usuari que viu a 
Sant Sadurní com per a aquell que ens 
visita, de tal manera que amb un sol 
clic es pugui accedir a seccions com la 
de telèfons d’interès o els horaris del 

transport públic, així com a la informació 
bàsica dels serveis i la promoció turística 
de la vila. 

El nou web ha incorporat disseny 
responsive o adaptatiu, assegurant així 
una correcta visualització dels contin-
guts a tots els dispositius mòbils, tant 
telèfons com tauletes. 

Aquesta posada en marxa del nou web 
ve acompanyada per la renovació del 
portal de Ràdio Sant Sadurní, que queda 
integrat en el web municipal però que 
es pot visitar també des de www.radi-
osantsadurni.cat. També s’ha actualitzat 
la seu electrònica i estan pràcticament 
enllestits els portals de Joventut (www.
indexjove.cat) i el del Servei de Promo-

ESTRENA DEL NOU WEB MUNICIPAL

Aposta ferma per la transparÈncia

La creació d’una nova regidoria de 
Transparència i l’aplicació de la nova 
llei en aquesta matèria a partir del 
proper 1 de gener, d’accés a la infor-
mació i bon govern, donarà un gran 
impuls als webs municipals i a la 
comunicació de les administracions 
locals amb el ciutadà.

El nou web incorpora una secció de 
Transparència, on progressivament 
l’Ajuntament i el govern donarà 
compte de tota la gestió i aportarà 
informació i documentació relacio-
nada amb l’organització municipal, 
el pressupost, contractació, convenis, 
així com els plans d’actuació mu-
nicipal, entre d’altres, que s’aniran 
actualitzant periòdicament.

El curs escolar 2015-2016 de Sant Sadurní va arrencar amb més de 3.181 alumnes 
distribuïts entr els 5 centres educatius públics i privats-concertats. Enguany s’ha re-
gistrat un increment d’un 1,39% en la matriculació d’alumnes de primària i secundària 
obligatòria, mentre que hi ha hagut un descens d’un 1,65% en les matrícules d’edu-
cació infantil en relació a l’any passat.

D’altra banda, les dues llars municipals d’infants han iniciat amb gairebé 90 nens i 
nenes, pràcticament la mateixa xifra d’alumnes que el curs passat. 

El servei d’Acció Social de l’Ajuntament de Sant Sadurní impulsa, com cada any, pro-
grames de suport a l’escolarització per tal de garantir el dret a la igualtat d’oportu-
nitats i la cohesió social, per mitjà de diversos tipus d’ajuts com ara les beques per a 
sortides de colònies, compra de llibres i material escolar, entre d’altres. Enguany s’han 
registrat 250 sol·licituds d’ajut, mantenint la línia de l’any passat, a les quals s’hi desti-
naran17.500 euros, 400 euros més que el curs 2014-2015.

COMENÇA UN 
NOU CURS 
ESCOLAR
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La vida a les escoles bressol municipals es renova cada any. 
Infants, famílies i equips educatius iniciem un nou curs amb 
il·lusió i més experiència. 

Els primers dies dels infants a l’escola no són fàcils. Necessiten 
un temps perquè la coneguin, descobreixin coses interessants, 
la transformin i l’adaptin a les seves necessitats i gustos, i així 
gaudir al màxim de la instal·lació, l’entorn i les noves relacions. 
Aquest temps l’anomenem període d’adaptació. Les escoles 
bressol municipals suposen una nova possibilitat de riquesa i 
ampliació de les seves experiències. Una altra forma de créixer 
i desenvolupar-se en relació amb els altres nens i nenes, amb 
altres adults i nous espais.

Enguany incorporem canvis estètics a les nostres escoles. Els 
patis els hem convertit en jardins on es dóna importància als 
elements naturals per tal d’oferir als infants jocs més creatius. 
A les entrades hi trobem espais més acollidors, amb sofàs, 
plantes naturals, música, espai de contes…Nous racons que 
conviden a la relació entre families i escoles: es facilita que 
les mares alletants puguin donar el pit, s’ofereixen lectures 
interessants o improvitzar una lectura de contes amb els més 

petits. Una de les novetats d’enguany és que s’incorpora la jor-
nada de matí, en horari de 8:45 a 13 hores. A més, es contin-
ua potenciant l’educació emocional dels nostres alumnes, amb 
sessions de música, sortides a la biblioteca, a banda de totes 
les activitats que les escoles tenen programades.

Si esteu interessats a conèixer amb més detall les escoles bres-
sol municipals veniu a les nostres instal·lacions i us atendrem 
personalment l’equip de persones que vetllem cada dia per 
oferir-vos el millor servei i la millor atenció als vostres fills.

Direcció Escoles bressol municipals

Escola Bressol Fil.loxereta
C/ Gelida, s/n
938183231
fil-loxereta@santsadurni.cat

Escola Bressol L’Espurna
C/ Salvador Espríu, s/n  08770 Sant Sadurní d’Anoia
938184166
espurna@santsadurni.cat

Fa més de 30 anys va néixer el que ara és l’Escola d’Adults 
de Sant Sadurní, llavors com a Aula de Formació d’Adults 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Cata-
lunya. Des que l’Escola d’Adults va començar ha mantingut 
una dependència física en relació a d’altres centres del muni-
cipi; en els seus inicis es va ubicar a l’IES Intermunicipal i 
actualment a l’IE Jacint Verdaguer. Tot i que en un moment de 
la seva història va semblar que finalment hi hauria una escola 
amb edifici propi, això no es va arribar a dur a terme.

Durant el curs 2013-2014  el Departament d’Ensenyament 
reestructura la xarxa de centres i aules de formació d’adults 
de Catalunya i l’Aula de Sant Sadurní passa a formar part del 
Centre de Formació d’Adults de Vilafranca, amb seu compar-
tida a Sant Sadurní i a Vilafranca.

Enguany s’incorpora com a novetat la titulació en graduat en 
Educació Secundària per a adults. Aquesta titulació permet 
que cada alumne faci el seu itinerari formatiu en un o dos 
anys en funció dels seus coneixements previs acreditats. Les 
matèries dels estudis per a l’obtenció del títol de Graduat en 
educació secundària s’organitzen en tres àmbits: l’àmbit de la 
comunicació: llengua i literatura catalanes, llengua i literatura 
castellanes i llengua estrangera (anglès);  l’àmbit cientificotec-

nològic: matemàtiques, ciències i tecnologia.  I l’àmbit social: 
ciències socials. A banda d’aquests estudis, l’escola d’adults 
ofereix també formació en català, anglès i informàtica a nivell 
inicial i bàsic.

Les activitats de l’escola permeten a les persones adultes 
desenvolupar les seves capacitats personals i de relació social, 
enriquir els seus coneixements i millorar les seves competèn-
cies professionals, conèixer el país i les llengües que s’hi 
parlen,  així com  l’acreditació en les competències en tecno-
logies de la informació i la comunicació i també graduar-se en 
Educació Secundària (GES).

Això fa que a l’escola hi participin persones amb objectius 
diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia 
o ampliar els seus coneixements. A les diferents activitats hi 
poden accedir les persones majors de 18 anys. A més de les 
activitats de classe, l’escola i l’associació d’alumnes organitzen 
al llarg del curs diverses visites culturals, sortides al teatre i 
celebracions de les festivitats en què hi pot prendre part tot 
l’alumnat del  centre. 

Direcció Escola Adults Sant Sadurní
adultssantsadurni@gmail.com / tf: 93 818 40 32

GRAU D’ESO PER A ADULTS

Les escoles bressol 
es renoven
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PASSIÓ PEL TEATRE

Foto: Albert Salamé

Amb més de cent actors i actrius 
sobre l’escenari i una vintena 
de músics interpretant la banda 
sonora, el musical ‘Fang i Set-
ge’, dirigit per Joan Font i amb 
dramatúrgia de Marc Rosich, va 
ser una de les revelacions de la 
temporada passada. 

Situat en la Barcelona del 1714, 
l’espectacle ha comptat amb una 
segona temporada plena d’èxits 
al Teatre de la Passió d’Olesa de 
Montserrat. Entre el repartiment, 
i interpretant una de les protago-
nistes, hi ha l’actriu sadurninenca 
Aina Agustí, de 12 anys, que, tot i 
ser encara molt jove, compta amb 
l’experiència d’haver participat 
en projectes com la sèrie 300 
de TV3 o diversos curtmetratges 
de l’Escola Superior de Cine-
ma i Audiovisuals de Catalunya 
(ESCAC). 

AINA AGUSTÍ, 12 ANYS. ACTRIU
P: De quina manera vas descobrir la teva 
passió per la interpretació? 
R: A mi des de sempre m’havia agradat 
el món del teatre. Als tres anys vaig 
començar a fer publicitat i disfressar-me 
i fer d’actriu em divertia molt. Més tard 
vaig començar a col·laborar amb agèn-
cies i finalment als deu anys vaig apun-
tar-me a acadèmies de teatre per poder 
practicar i aprendre amb profunditat. Ac-
tualment formo part d’un grup de teatre 
de l’escola Nancy Tuñón-Jordi Olivé, on 
hi tinc amics que, com jo, també estan 
interessats en el món de la interpretació. 
Som com una petita família.

L’any passat vas iniciar-te en el teatre 
musical amb l’obra ‘Fang i Setge’. Com 
va ser aquella nova experiència en un 
projecte tan gran? 
A l’escola on estudio teatre sovint s’hi 
pengen cartells de càstings, musicals, 
pel·lícules... Quan vaig veure l’anunci del 
musical ‘Fang i Setge’, m’hi vaig interes-
sar de seguida. Els ho vaig proposar als 
meus pares i, en un principi, no van vo-
ler que em presentés al càsting de l’obra 
perquè no tenia cap mena d’experiència 
en cant i pensaven que potser no podria 
estar ben preparada per a un projecte 
així. 
Per sort, al final vaig acudir a la pro-
va de càsting i els vaig agradar. Quan 
vaig entrar, vaig comentar que no sabia 
cantar, però que faria el possible per 
aprendre. Em van dir que jo era el que 
estaven buscant: una nena forta, segura 
i amb valor. Vaig rebre classes de cant i 
en només dos mesos em van ensenyar 
tot el necessari per actuar en el musical. 

Durant la primera funció, et senties 
nerviosa? 
La veritat és que no. Estava bastant se-
gura de mi mateixa i com que sabia que 
la gent del meu entorn confiava en mi, jo 
també ho feia. 

El passat diumenge 4 d’octubre vàreu 
acabar la reestrena de la segona tem-
porada de l’obra. Com ha estat tornar a 
pujar a un escenari i a més, en un dels 
més grans de Catalunya?
Va ser increïble. Sabia que durant la 
segona temporada hi hauria alguns 
canvis en l’escenografia i la producció i, 
per exemple, hem fet algunes escenes 
amb pluja. 
He gaudit moltíssim. A més, durant la 
primera temporada i aquesta el meu 
pare ha anat organitzant un servei d’au-
tobusos des de Sant Sadurní per venir a 
veure’m actuar. L’any passat em van fer 
una visita la regidora Montse Medall i 
el Josep Maria Ribas, a més d’amics de 
l’escola i també del curs de teatre. 

Per a mi és molt important que estiguin 

al meu costat i per això cada dia actuava 
amb més ganes.

Has interpretat el paper de la Joana, filla 
d’un terrissaire i un dels personatges 
principals de l’obra. Explica’ns una mica 
com és aquest personatge. 

La Joana és una nena òrfena de mare i 
sense gaires diners. El seu pare treba-
lla moltíssim i gairebé no té temps per 
estar amb ella i, per tant, s’ha de buscar 
la vida sola. Tot i així és una nena molt 
segura, valenta i forta. La seva passió 
és la lluita i la guerra li agrada, es pensa 
que és una cosa bonica. 

Creus que et podries assemblar a ella en 
alguns aspectes?
Sí, considero que, com ella, sóc una per-
sona bastant valenta i això de buscar-me 
la vida per mi mateixa també m’agrada 
molt. 
A més, has hagut d’alternar el paper 
de Joana amb una altra actriu, l’Aina 
Quiñones, com ho fèieu, això?
Ens anàvem intercalant el paper cada 
cap de setmana: els dissabtes ho feia 

el meu pare ha anat organitzant un servei 
d’autobusos des de Sant Sadurní per venir a 

veure’m. Per a mi és molt important que 
estiguin al meu costat i per això cada dia 

actuava amb més ganes

“

”
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ella i jo, els diumenges. Durant els assa-
jos, mentre ella actuava jo aprenia d’ella 
i a l’inrevés. 

En l’obra has compartit escenari amb 
més de 150 actors i actrius, però també 
amb un grapat de professionals amb 
una llarga trajectòria, com per exemple 
la Lloll Bertran. N’has après molt, dels 
seus consells?
Jo, que era amateur, al costat d’aquests 
grans professionals, vaig aconseguir 
aprendre molt d’ells. A més, em trans-
metien molta confiança, ens ajudaven 
en tot, fins i tot es sabien algunes parts 
dels nostres guions. La Lloll ha estat 
molt per nosaltres, era la nostra ajudant! 
Si hagués de descriure aquest projecte 

amb una sola paraula seria amb aquesta: 
aprendre. Al cap i a la fi, és el que més 
he fet. 

Tens alguna tècnica especial per condi-
cionar la veu o per preparar-te abans 
d’entrar a l’escenari?
Durant els cinc minuts previs a entrar en 
escena començo a pensar: «Centra’t!». 
Però en lloc d’estar tranquil·la i con-
centrada començo a saltar, a cridar, a 
passejar o a saludar a tothom. És un no 
parar. 

Després del grandíssim èxit i les bones 
crítiques que ha rebut el musical ‘Fang i 
Setge’, tens algun projecte més en curs 
o bé en un futur pròxim?

Aquest hivern tinc pensat continuar fent 
càstings i proves per participar en altres 
projectes. 
Tot i que no és gaire segur encara, al ge-
ner potser participaré de nou amb l’Aina 
Quiñones al Teatre Victòria. 

Què suposa per a tu la interpretació?
El món del teatre va amb mi, ho tinc clar 
des de ben petita. Vull dedicar-me al 
món del teatre en un futur. M’agradaria 
que el meu nom estigués relacionat amb 
la interpretació. 

    

ENTREVISTA: SARA FARRÉ ROS

COMPROMÍS UNÀNIME 
DE SUPORT ALS REFUGIATS Foto: ACNUR

El ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní va aprovar de manera unànime en la sessió del mes de 
setembre una moció de suport als refugiats que aquestes setmanes estan arribant a Europa da-
vant la cruenta guerra a Síria. La proposta es va consensuar prèviament en el Consell Municipal 
de Cooperació i va comptar amb el compromís i l’adhesió de tots els grups municipals.

Des de la regidoria de Cooperació ja s’ha habilitat un formulari online al nou web municipal 
per tal de recollir les propostes solidàries i de col·laboració de la població de Sant Sadurní que 
vulguin participar d’una manera o altra en l’atenció i/o acollida de les persones refugiades.

La moció planteja la necessitat d’elaborar un pla d’acollida municipal per tal que Sant Sadurní 
participi de manera coordinada i en xarxa  les iniciatives que s’impulsin a nivell comarcal i al 
país, esdevingui territori d’acollida. També definirà quin suport, a nivell de serveis i infra-
estructures, posarà a disposició el municipi per acollir les persones sol.licitants. 

En paral·lel també es fomentarà la sensibilització sobre la realitat dels refugiats i la dinamit-
zació de la xarxa local solidària. Així mateix, es coordinaran i es concentraran els esforços de 
l’Ajuntament mitjançant el Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal 
de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat 
espanyol.

Per a més informació podeu adreçar-vos al Servei de Cooperació Municipal
Servei de Cooperació municipal
C/. Hospital, 11
Tf: 93.891 3029
E-mail: cooperacio@santsadurni.cat
www.santsadurni.cat/cooperacio
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La Regidoria de Joventut va organitzar aquest estiu la tercera edició del Fesestiu, presentant una àmplia proposta d’activitats 
adreçada a joves de 13 a 18 anys. 

El programa, confegit a partir de les aportacions i suggeriments realitzats pels joves dels centres de secundària de la vila i pels 
joves inscrits a l’edició del 2014, oferia gran diversitat de tallers, sortides i fins i tot una activitat nocturna. En la desena llarga 
d’activitats presentades, s’hi van inscriure un total de 110 joves i gairebé tots els tallers van omplir el màxim de places oferta-
des. 

Cal destacar especialment la gimcana nocturna, que va reunir uns 70 joves distribuïts en 15 equips o la competició de Paintball, 
amb 34 inscrits. També van gaudir d’una excel.lent acollida el taller de cuina, l’activitat de geocaching o el taller de rissoteràpia, 
entre d’altres, fent una valoració molt positiva d’aquesta edició de 2015.

Amb l’inici del nou curs escolar, la 
Regidoria de Joventut torna a obrir les 
portes de l’Índex amb tot un seguit 
de recursos i serveis per als joves 
estudiants dels centres d’educació 
secundària del municipi. 

S’ha habilitat l’Espai Estudiant, en què 
cada dia de dilluns a divendres, de 4 a 
8 de la tarda, s’ofereix als alumnes de 
la vila sales per estudiar, fer treballs en 
grup o les tasques escolars, així com 
ordinadors de treball amb connexió a 
internet, i també servei wi-fi, fotocòpies, 
impressions o enquadernacions.

Aquest curs, a més, s’incorpora l’Espai 
Deures com a novetat. Es tracta d’un 
servei obert i gratuït dirigit a estudi-
ants de 1er i 2n d’ESO amb la intenció 
de millorar el seu rendiment acadèmic. 
L’espai compta amb una dinamitzadora 
que vetlla per garantir un espai adient 
per estudiar i realitzar treballs,  a més 
d’atendre aquells possibles dubtes que 
puguin sorgir. Entre els objectius clars 
que s’ha imposat el servei es troben 
fomentar els hàbits d’estudi, ordre i 
organització entre els usuaris, així com 
respectar el temps de realització dels 
deures, les normes de l’espai, millorar la 
comprensió del llenguatge oral i escrit i 
augmentar l’autonomia en la realització 
de les tasques escolars. 

Els alumnes trobaran un espai adaptat 
a les seves necessitats, amb un pro-
fessional que atendrà dubtes i que els 
ajudarà a afrontar en les millors condi-
cions l’estudi per a un examen o la rea-
lització dels deures, però en cap cas és 
un projecte d’estudi assistit o una classe 
de reforç d’una assignatura en concret.

Per a més informació, adreçat a l’Ín-
dex, al carrer Pompeu Fabra, 34, truca 
al 93 891 33 20, escriu un correu a 
index@santsadurni.cat o visita el nou 
web de la regidoria de Joventut 
www.indexjove.cat.

èxit de participació 
al Fesestiu un any més

L’Istiu torna a seduir amb espectacles 
innovadors i refrescants
L’Istiu de l’índex va commemorar la seva 27a edició amb una nova i interessant 
programació musical i d’arts escèniques. Al llarg de les cinc nits d’espectacles 
van passar pel pati de l’Índex més de 600 espectadors.  El concert de Trast, el 
Cercle de Percussió, en què hi van participar una quarantena de persones de 
Sant Sadurní o l’espectacular proposta de foc i malabars d’Improvisto’s Krusty 
Show van ser les cites més ben valorades pels assistents. Enguany la regidoria de 
Joventut va comptar amb la col·laboració de les entitats Casal Popular El Carràs, 
Agrupament Escolta i Guia Sant Sadurní, Tabalots, l’Associació Lúdicocultural Sant 
Sadurní i Arrítmics Batucada.

Vine a estudiar i fer 
els deures a l’índex
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Primer de tot, gràcies. Gràcies a les 404 persones que vau 
recolzar el projecte del Partit Popular que encapçalava Xavier 
Garcia Albiol a les eleccions del 27S. Seguirem treballant per-
què sigueu molts més els que aposteu per nosaltres. 

Pensem el que pensem cadascú de nosaltres, el 27S és una 
gran oportunitat per a tots que hem d’aprofitar. Hem de recons-
truir Catalunya i fugir de la confrontació. Tenint Catalunya dividi-
da com un meló per la meitat i els únics que hi perdem som els 
catalans. 

Necessitem concòrdia, normalitat, solucionar els problemes 
reals dels catalans, convivència, pluralitat, i respecte a la llei. 
Hem d’aconseguir que Catalunya torni a ser aquella comunitat 
orgullosa de si mateixa i admirada a la resta d’Espanya i el món. 

Ara fem un punt i a part. La vida continua després del 27S. I 
la nostra vila necessita que ens unim tots per donar un impuls 
molt necessari al turisme. Sant Sadurní és la capital del cava, 
tots ho sabem, ara només cal que ho aprofitem, que sapiguem 
capitalitzar els nostres recursos i així col·locar la nostra vila al 
mapa del turisme enològic mundial.  Això portarà prosperitat, 
feina perquè els joves no hagin de marxar fora, baixada d’im-
postos... 

Des del Partit Popular estem compromesos amb això. I per això 
al Ple Municipal del passat mes de setembre vam presentar una 
moció encaminada a fomentar el turisme. Per alguna cosa s’ha 
de començar. Volem que a la nostra vila hi hagi una zona desti-
nada a aparcar autocaravanes. La moció va ser ben acollida per 
gairebé tots els partits polítics i aprovada. Només ICV va votar 
en contra. Això només és un primer pas. 

Continuarem per aquest camí i per fer de Sant Sadurní una vila 
de referència. 

Gràcies poc més de cent dies a l’oposició

Ja fa més de tres mesos que som al consistori. Ser regidor/regi-
dora suposa molta feina, molt temps i molta dedicació: comis-
sions, juntes, reunions, assemblees, plens. Molt temps i molts 
esforços per entendre, preparar i votar totes les qüestions de la 
vila. I, a més, conèixer els mecanismes, els tempos i el personal 
que fa funcionar tota aquesta maquinària.

En resum, que no és fàcil. Però hem posat tota la nostra voluntat 
i hem fet tot els esforços per fer-ho el millor possible.  I què hem 
fet? Doncs entre altres moltes coses, destacaríem:

Renunciar al privilegi de poder aparcar en les poques zones 
reservades. Per dos motius: deixar l’aparcament als cotxes de la 
policia. I per ser conseqüents amb el nostre projecte d’una vila 
neta i sostenible, per passejar i gaudir. Sobretot havent-hi un 
aparcament públic a 5 minuts

Fem costat als treballadors i treballadores del sector del cava 
en la lluita per uns convenis justos i dignes, fent-ne difusió i 
afegint-nos a les seves protestes i mobilitzacions.

Hem presentat diverses mocions, de les quals en destacaríem 
dues: augmentar la seguretat dels ponts entre Gat Cendrer i 
Vilarnau, i actualitzar el ROM, que és el reglament que ordena el 
funcionament jurídic i polític de l’ajuntament, i que pot ser una 
gran oportunitat per fer més fàcil i efectiva la participació ciuta-
dana. I millorar moltes altres qüestions.

Per descomptat hem de parlar del 27s. En unes eleccions 
conscientment i mediàticament polaritzades pels sentiments, era 
difícil pensar, contrastar i valorar els diferents programes i les 
seves conseqüències. Era més fàcil sentir i deixar-se portar pels 
sentiments, uns pel desig i altres per la por. Dues cares de la 
mateixa moneda.

Això només és el principi. Continuarem treballant per a Sant 
Sadurní, per a tot Sant Sadurní.

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@carlesjimenezm 

ppsantsadurni@gmail.com santsadurni@iniciativa.cat

@ICVsantsadurni

facebook.com/icvsantsadurni
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Han passat 100 dies des de la constitució del nou govern de 
Sant Sadurní, format per CIU i ERC, i l’única qüestió que cal 
destacar és la manca de transparència, de prioritats i d’acció 
política.

Manca de transparència perquè, com va succeir en la darrera 
legislatura, el govern no ha fet públic cap full de ruta per Sant 
Sadurní d’Anoia que permeti als veïns/es conèixer els acords 
que han motivat la unió d’aquests dos partits, ni permeti tampoc 
valorar si s’estan acomplint els objectius pels quals van rebre el 
suport de la ciutadania. 

Manca de prioritats perquè, com va succeir en la darrera le-
gislatura, no han definit públicament quines són les principals 
qüestions de la vila que els preocupen i on volen dedicar els 
principals esforços com a govern. Manca d’acció perquè, tal com 
va succeir en el passat mandat, aquest govern viu encara dels 
rèdits del treball que altres vam exercir i no ha iniciat cap acció 
de govern innovadora, que aporti valor afegit als veïns/es de 
Sant Sadurní d’Anoia. Tota l’acció realitzada fins al moment ha 
estat a remolc dels precs, mocions i preguntes plantejades per 
l’oposició. 

Al PSC ens preocupa aquesta manca de transparència, de prio-
ritats i d’acció política perquè ens situa en un escenari de difícil 
control de l’acció del govern i, el que és més preocupant, situa a 
Sant Sadurní en un estat d’immobilisme on no es visualitza cap 
iniciativa que solucioni els principals problemes de la vila. El PSC 
treballem per solucionar els problemes reals dels nostres veïns/
es i de Sant Sadurní. Per això, en aquests 100 dies, hem apro-
vat la realització d’un pas de vianants per accedir amb seguretat 
al Polígon de Can Ferrer del Mas, hem sol·licitat que es pinti la 
façana exterior del cementiri i que se solucioni el problema de 
neteja generat per l’estacionament de camions de gran tonatge 
al seu aparcament. Hem exigit la neteja i reparació de tota la 
senyalització del municipi i ens hem ofert a col·laborar per trobar 
una solució estable i definitiva a les grans inversions en equipa-
ments i via pública que necessita la vila, entre d’altres.

El PSC també treballem per una Catalunya millor en una Espanya 
diferent. Us agraïm la vostra confiança en aquestes darreres 
eleccions autonòmiques, que ha permès que siguem la segona 
força més votada a la vila.

www.susannamerida.cat

recuperem els serveis públics: 
municipalització del casal d’estiu
Des de la CUP, com a organització d’esquerres que som, 
entenem que per a garantir una bona gestió i alhora un control 
democràtic dels nostres serveis no n’hi ha prou que siguin de 
titularitat pública. Cal que siguin gestionats també de manera 
pública. 

En contra de la lògica de la dreta que s’ha acabat imposant, per 
desídia o per comoditat, també entre alguns que s’anomenen 
d’esquerres, els serveis d’interès general no poden ser gesti-
onats amb els paràmetres estrictament empresarials. En els 
darrers anys, a molts ajuntaments s’ha generalitzat la pràctica de 
concedir serveis de titularitat pública a ens privats per tal que 
els gestionin amb criteris d’empresa i, per tant, amb l’objectiu 
únic d’obtenir-ne un benefici. Des de la CUP rebutgem aquest 
model que anteposa el benefici econòmic a la qualitat del servei 
que entenem que cal garantir en aquells serveis que s’ofereixen 
des de l’ajuntament.

Aquest cas és el de la gestió del Casal d’Estiu. La concessió 
d’aquest servei a una fundació privada que el gestiona d’acord 
amb la seva pròpia lògica empresarial ha generat no tan sols 
deficiències en el servei, tal com han denunciat les monitores i 
monitors, si no que, a més, ha estat incapaç de garantir els drets 
laborals dels treballadors. 

Una vegada ha acabat el Casal d’Estiu, és el moment de fer 
valoracions, i des de la CUP hem volgut posar sobre la taula 
aquest debat per tal de no repetir els mateixos errors el proper 
any. Pensem que el Casal d’Estiu no és només una necessitat de 
moltes famílies de cara al primer mes de vacances dels seus fills 
i filles, si no que és també un espai educatiu i de socialització 
per a desenes de nens i nenes del nostre poble. I per garantir un 
funcionament adequat és imprescindible que sigui gestionat di-
rectament des de l’ajuntament, tal com ja s’havia fet fa uns anys 
quan aquest servei es gestionava des de la regidoria de Joventut. 

Si volem assegurar un funcionament exemplar, cal assegurar 
també unes bones condicions per als professionals del lleure i 
que puguin treballar amb els recursos necessaris per oferir un 
bon servei.

un govern que neix cansat: 100 dies d’inacció

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@jordipl85

@SusannaMeridameridals@santsadurni.cat

cupstsadurni@gmail.com
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facebook.com/susanna.merida
facebook.com/sadurnineja
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erc@santsadurni.cat

ERCSantSadurni www.ciu.cat/santsadurni

@ciusantsadurni

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

Només podem començar aquesta columna felicitant els nostres 
convilatans per la lliçó cívica i de participació que van donar el 
passat 27 de setembre. Sant Sadurní tradicionalment ja és una 
vila que participa massivament en totes les eleccions, sempre 
anem per sobre de la mitjana catalana i aquesta vegada ha estat 
espectacular: un 81% A aquest fet tan positiu, n’hi hem d’afegir 
un altre per a nosaltres especialment rellevant: a Sant Sadurní  
JuntsxSi  va obtenir una majoria absoluta de vots (51%), que, 
afegits al 9% de la CUP, donen més d’un 60% de ciutadans que 
ja són lliures perquè, malgrat la por que ens volien injectar (la 
vergonyosa maniobra intimidadora dels mateixos bancs, aquells 
que desnonen ciutadans, les mentides sobre les pensions, el 
bombardeig mediàtic, seguir o no a Europa, les trampes de 
la Junta Electoral…), malgrat tot això van votar lliurement, en 
consciència, per la seva llibertat i benestar i els dels seus fills: 
van votar per la República catalana! 

Un poble que venç la por, ignora les mentides i sap informar-se 
és un poble que ja camina en llibertat. Ara ens tocarà a tots 
entomar el repte i arribar al final del camí.

A nivell municipal, el ritme és frenètic. Políticament hem treballat 
amb la resta de grups per establir una entesa en relació a la 
problemàtica dels refugiats. Tot allò que puguem fer des de 
l’Ajuntament caldrà fer-ho. No hi podem girar l’esquena. Un 
poble lliure no pot deixar de ser solidari.

També volem millorar els mecanismes de participació, moder-
nitzant el format del debat de l’estat de la vila i, sobretot, el 
Reglament Orgànic Municipal de participació.

Això, és clar, sense oblidar que la mesura de Sant Sadurní per-
met perfectament la interacció directa entre regidors i ciutadans, 
ja sigui al carrer, en reunions amb associacions o en entrevistes 
personals. Els regidors d’Esquerra Republicana sempre hi som: 
a la vostra disposició! 

I vosaltres sabeu, perquè ho heu demostrat, que un poble parti-
cipatiu, en efecte, és un poble lliure.

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

locals.esquerra.cat/santsadurni

27

O
PIN

IÓ

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

Un poble participatiu, solidari i lliure! El retorn a la normalitat. Un poble que batega

Ja fa dies que l’estiu es va acabar. Les Fires  d’enguany  ja són 
historia, hem superat un Cavatast amb bona nota. Volem agrair 
des d’aquí la implicació de les entitats en l’organització d’a-
questes i de totes les activitats que s’organitzen amb i per  la 
comunitat. Pensem que amb la seva implicació fan una cosa 
encara més important: promouen una participació entusiasta 
en les nostres festes, que incentiva a tothom a formar part d’un 
Sant Sadurní que ha de ser cada cop més inclusiu i participatiu, 
perquè això repercuteix sens dubte en benefici de tothom.
Que lluny queden les vacances!  Les escoles, els instituts  i les 
llars d’infants ja han començat i els mestres i els seus alumnes 
ja han entrat a la disciplina dels llibres, els horaris feixucs i aviat 
arribaran els primers parcials!  Els treballadors, els empresaris i 
els botiguers  ja es preparen per la campanya de Nadal. Al Casal 
de la gent gran ja estan a ple rendiment  amb calendaris atapeïts 
d’activitats atractives. La Casa dels Avis vetlla pels nostres 
grans, que amb el pas dels anys es mereixen un tracte acurat i 
respectuós. Les diverses entitats socials, amb els voluntaris al 
capdavant, col·laboren en l’atenció a les persones socialment vul-
nerables, i Sant Sadurní es declara poble acollidor de refugiats.
Els nostres carrers han de lluir ben nets, i en això hi ha d’ha-
ver  també la complicitat dels veïns i veïnes amb els serveis de 
neteja municipal. Cal mantenir una exigència alta en els serveis, 
però també procurar actituds cíviques en l’espai públic, que eviti 
situacions que embrutin els carrers.

De fet, estem immersos a la tardor, un temps en què ens toca 
estar ja preparats per iniciar la travessa de l’hivern. Les vinyes  
perden les fulles, ben aviat semblaran adormides, però en el seu 
interior  hi batega la vida en estat pur. Així és el nostre poble, ple 
de vida, immers en la seva rutina, funcionant com un engranatge 
de rellotge suís. Amb els seus dèficits, virtuts i coratge, exigent 
amb els seus serveis públics municipals.  Nosaltres, des del 
govern municipal, continuarem treballant per oferir els millors 
serveis  des de l’Ajuntament, perquè aquest Sant Sadurní  ple de 
vida bategui en ferm.
No podem deixar de fer referència a la situació política emocio-
nant que vivim al nostre país, però com que l’espai que tenim és 
curt  i el debat  polític és llarg, ho reflectirem  en una pregunta. 
Les demandes de la gent als seus anhels de democràcia només 
han de tenir com a resposta  l’excusa d’una manca de previsió 
legal que es justifica amb un immobilisme polític poruc?



El servei de Promoció Econòmica i el Centre de Serveis a les empreses organitza durant les properes setmanes diverses 
jornades i tallers formatius adreçats principalment a emprenedors, autònoms i empreses. Aquestes activitats compten amb 
el suport de l’Associació d’Empresaris del Penedès-Garraf  “ADEPG Advising” o el Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Manco-
munitat Penedès-Garraf, a més d’altres entitats i institucions.

A finals d’octubre el celler del Centre d’Interpretació del Cava, a la Fassina de Can Guineu, era l’escenari d’una de les propostes 
més destacades d’aquestes setmanes, amb la jornada Nous mercats i noves oportunitats per a la internacionalització. De la mà 
de professionals de la consultoria, es promou una jornada com si es tractés d’un viatge a nous horitzons, amb experts en les 
diferents destinacions de Mèxic, França, Senegal, Colòmbia, Cuba, Alemanya, Hongria i centre d’Europa. 

En el programa es proposa un mosaic de geografies, dissemblants i diverses però amb un denominador comú: la selecció de 
nous mercats i noves oportunitats per a la internacionalització. La conjunció del mapamundi d’experts en internacionalització 
comptarà amb les institucions que més i millor estimulen i ajuden al coneixement de nous rumbs per a l’exportació: ACCIÓ, 
Cambra de Comerç de Barcelona i ICEX. En la jornada hi col·laboren l’Associació Vinícola Catalana i l’Institut del Cava, i comptarà 
amb el patrocini del Banc de Sabadell. Es tracta d’una jornada  adreçada a empresaris i directius d’empreses, així com a profes-
sionals i consultors experts en dinàmiques d’exportació i promoció de negocis internacionals. 

JORNADES I SESSIONS PER ALS PROPERS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE

 
 

Nexes amb la Innovació

COM GENERAR I MANTENIR UNA XARXA 
DE CONTACTES EFECTIVA. 
DESCOBRIMENT I PRÀCTICA DEL 
NETWORKING

Practicar estratègies per generar i man-
tenir contactes per a la col·laboració 
professional
3 i 5 de novembre. Adreçat a persones 
interessades a descobrir com el network-
ing pot generar possibilitats d’ocupació.
Experts: empresa Nau Desenvolupament 
professional SL

SESSIONS DE SUPORT A L’EMPRESA : 
LEGISLACIÓ LABORAL I AJUTS

Conèixer diversos ajuts i bonificacions 
en les quotes de la Seguretat Social per 
a la contractació de determinats perfils
dimarts 17 de novembre
Adreçat a empresaris i responsables de 
RRHH de les empreses, per millorar la 
gestió dels seus RRHH.
Expert: Xavier Torres Blasco, de l’em-
presa Pitàgora Advanced SLU

SEMINARI : SENSIBILITZACIÓ 
EMPRENEDORA

divendres 20 de novembre
Adreçat a emprenedors, treballadors 
autònoms, professionals i persones en 
recerca de feina.
Expert: tècnics d’empresa del Servei 
d’Iniciatives Econòmiques de la Manco-
munitat Penedès-Garraf

SESSIÓ START

dimecres 25 de novembre, 
de 12 a 14h
Expert: Èric Anguita, d’Art Cava

TERTÚLIA EMPRENEDORIA: 
INTERNET

divendres 4 de desembre, 
de 12 a 14h
Expert: Enrique Conches, de 
l’empresa Averonmedia

Si voleu més informació o voleu inscriure-us 
poseu-vos en contacte amb Nexes en el següent horari: 

Nexes-Centre de Serveis a les Empreses C/ Doctor Barraquer, local 3-5
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h / Tardes: dimecres i dijous, de 15 a 18 h
promeco@santsadurni.cat
Telèfon: 931185195


