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Hem deixat enrere un 2015 que ha estat positiu per Sant Sa-
durní. El municipi avança amb petites millores que signifiquen 
grans avenços per a la vida de les persones que hi vivim. En 
tenim moltes mostres: la carretera de Vilafranca ja és més se-
gura amb l’eliminació de dos revolts pronunciats que hi havia 
a l’entrada de la vila i els veïns de Mas Asperó ja tenen una 
carretera digna d’accés al barri. 

Mentrestant, els veïns del barri Sant Llorenç i barri Vilarnau, 
estan participant activament per fer un Pla de Desenvolupa-
ment Comunitari per a la comunitat de veïns que ha de servir 
per dinamitzar les relacions socials a la zona. 

L’Ajuntament i Som Sant Sadurní estem treballant i col·labo-
rant per donar un impuls més gran al comerç, al turisme i a 
les empreses de la vila, per afavorir l’ocupació i promocionar 
Sant Sadurní com a capital del Cava. Hem consolidat la Festa 
de l’Esport i treballem buscant els recursos necessaris per 
millorar les instal·lacions esportives municipals.

Treballem per ampliar els serveis i l’atenció a les persones, 
un tema que per nosaltres és prioritari, i així es demostrarà 
aquest any quan tinguem resultats del funcionament del nou 
model de gestió de la Casa del Avis, una millora que hem 
introduït amb l’únic objectiu d’agrupar els serveis que s’hi 
donen i assegurar als usuaris i als seus familiars que l’atenció 
que hi rebrà la gent gran és la millor possible. Analitzarem tots 
els resultats i escoltarem totes les veus per fer que aquest i 
tots els serveis públics que donen qualitat de vida siguin un 
referent al nostre poble.

Per aquest 2016 volem anar més enllà: posem tota la nostra 
energia i el nostre entusiasme per aconseguir nous objecti-
us per millorar el benestar de Sant Sadurní, i en especial el 
col·lectiu de persones mes vulnerables. 

El govern municipal continuarà buscant recursos on faci falta 
per seguir fent un poble viu i actiu. I ho volem fer de la mà de 
tota la ciutadania, ja que l’equip de govern som un acompa-
nyament per satisfer els vostres propòsits.

Després d’un any i mig a l’alcaldia, cada dia que passa estic 
més contenta de servir el meu poble, més orgullosa dels 
ciutadans de Sant Sadurní i sempre, sempre, em teniu a la 
vostra disposició.

MARIA ROSELL I MEDALL
Alcaldessa de Sant Sadurní d’Anoia
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Al 2016 volem anar més enllà

El govern municipal continuarà 
buscant recursos allà on faci falta 
per seguir fent un poble viu i actiu. 

I ho volem fer de la mà 
de la tota la ciutadania

“

”
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Inauguració 
de les obres 
de Mas Asperó

L’acte va estar presidit per l’alcaldessa 
de Sant Sadurní, Maria Rosell, acompa-
nyada pel regidor d’Urbanisme, Josep 
Maria Ribas, diversos regidors del go-
vern i l’oposició; i es va convidar als 
veïns de Mas Asperó i altres agregats 
rurals del voltant. 

Maria Rosell va agrair la paciència 
durant tots aquests anys i va reivindicar 
la voluntat d’atendre per igual a tots els 
veïns del municipi, visquin on visquin. 
També va tenir paraules de record per 
l’exregidor Isidor Rando, que va man-
tenir sempre un gran compromís per la 
millora de l’accés a aquest agregat rural.  

Josep Maria Ribas va incidir en el suport 
de la Diputació, que ha permès realitzar 
aquesta intervenció i, tot i reconèixer 
que calien encara alguns petits arran-
jaments, va posar en valor l’esforç dels 
serveis tècnics municipals i l’empre-
sa per tal d’obtenir el millor resultat 
possible en aquesta obra. Les obres de 
construcció del nou vial d’accés al nucli 
de Mas Asperó s’han finançat totalment 
des de la Diputació de Barcelona amb 
una partida de 270.371,44 €, a través 
del pla Xarxa de Governs Locals, i es van 
executar entre els mesos de juliol i octu-
bre. L’obra ha consistit en pavimentar el 
camí amb un asfalt de capacitat anti-

lliscant més alta per reduir els efectes 
dels pendents molt pronunciats d’aques-
ta via. A més de facilitar l’accés a aquest 
nucli, les obres també han permès 
condicionar el terreny i el sistema 
d’evacuació d’aigües i s’hi han instal·lat 
unes baranes de fusta en els laterals 
d’alguns punts pronunciats.

L’any 2014, en l’àmbit del manteniment 
dels camins locals, la Diputació de 
Barcelona ja va destinar una partida de 
30.000 € del Programa complementari 
de suport a l’economia productiva locals 
a l’arranjament d’un tram del camí d’ac-
cés al nucli de Can Benet de la Prua.

A finals de novembre es va cele-
brar l’acte oficial de inauguració de 
les obres del camí d’accés a Mas 
Asperó, que va comptar amb la 
presència de la presidenta de la Di-
putació de Barcelona, Mercè Cone-
sa, qui va ser rebuda oficialment 
a l’Ajuntament i va gaudir també 
d’una visita al Centre d’Interpreta-
ció del Cava.

A finals d’aquest 2015 s’han 
completat les obres de la carretera 
comarcal C-243a entre Sant 
Sadurní i Vilafranca, que han posat 
punt i final a un revolt molt pronun-
ciat a l’entrada del municipi. 

La Generalitat de Catalunya va adju-
dicar els treballs a l’empresa pública 
Infraestructures.cat per un import de 
265.000 euros. Aquesta actuació 
afavorirà la seguretat i la comoditat en 
la conducció. S’ha construït una petita 
variant de traçat d’uns 300 metres 
de longitud, i s’han creat 2 carrils 
separats de 3,5 metres i vorals d’1,5 
metres d’amplada cadascun. Aquesta 
obra també ha permès condicionar i 
arranjar l’entorn d’aquest punt i els 
accessos a les bodegues instal.lades a 
banda i banda de la carretera.

L’obra s’emmarca en un conveni que 
es va signar entre el departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generali-
tat i l’Ajuntament de Sant Sadurní per 
a la millora, així com el traspàs del 

adeú al revolt de la carretera de Vilafranca
Departament al municipi, d’un tram de la 
C-243a perquè s’integri a la xarxa urba-
na, atès que ha perdut la seva funcionali-
tat 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-2224 i la BP-2427, que tenen com a 
objectius principals millorar la mobili-
tat, la seguretat viària i l’adequació en 
l’entorn.
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pressupost 2016 prudent i sense grans canvis
L´equip de govern format per CiU i ERC va tirar endavant 
la proposta de pressupost municipal 2016 gràcies a la 
seva majoria al plenari després que les quatre formacions 
de l´oposició (PSC, CUP, ICV i PP) la votessin en contra.

El pressupost municipal serà de 13.381.138 €. La proposta, 
presentada a la sessió del 3 de desembre, arribava amb dues 
grans novetats: es portava al ple abans de finalitzar l’any, fet 
que no succeïa en els darrers exercicis; i per altra banda, el 
pressupost incorporava la integració de diversos serveis que 
fins ara es gestionaven mitjançant la fórmula de patronats. 

Pressupost municipal 2016 13.381.138 €

Via pública   17.300 €

Utillatge brigada   18.000 €

Edificis educació   35.000 €

Utillatge zona esportiva       7.000 €

Inversió caldera biomassa  90.000 €

Mobiliari La Fassina    3.500 €

Senyalització     5.500 €

Mobiliari    15.000 €

Instal·lacions radioelèctriques 40.000 €

Altres    33.700 €

inversions 2016

*El capítol de personal representa el 46,62% del pressupost municipal. el 7,44% es destina als 
passius financers, entre els que es troben els deutes i préstecs bancaris de l’Ajuntament. 

La recaptació d’impostos directes ( Impost de béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica, 

sobre activitats econòmiques, altres ) suposen la meitat dels ingressos de  l’Ajuntament – el 50,08%.

Ingressos

Capítol 1 Impostos directes  6.702.441 €
Capítol 2 Impostos indirectes         180.667 €
Capítol 3 Taxes, preus públics                    2.871.840 €
Capítol 4 Transferències corrents  3.328.547 €
Capítol 5 Ingressos patrimonials               32.637 €
Capítol 7 Transferències capital        90.000 €
Capítol 8 Actius financers                     5 €
Capítol 9 Passius financers                        175.005 €

Despeses

Capítol 1 Personal   6.238.428 €
Capítol 2 Béns corrents i serveis  5.100.715 € 
Capítol 3 Despeses financeres      124.099 €
Capítol 4 Transferències corrents         638.259 € 
Capítol 5 Fons contingència               17.996 €
Capítol 6 Inversions reals       265.000 €
Capítol 8 Actius financers                     5 €
Capítol 9 Passius financers          996.638 € 

Esports    1.218.040 €       

Educació    1.176.677       

Seguretat    1.138.849        

Deute     1.117.342        

Medi Ambient    1.098.169        

Administració General        879.620        

Via Publica           748.051        

Acció Social            682.231        

Administració Financera     591.784        

Urbanisme           550.278        

Cultura        540.088       

PRESSUPOST PER ÀREES - PRINCIPALS PARTIDES 
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A partir d’aquest 2016 els serveis de la Casa dels Avis, 
Turisme, l’Escola de Música i Ràdio Sant Sadurní s’integren 
de ple a l’estructura municipal de l’Ajuntament, després que 
a finals de l’any passat s’aprovés la dissolució dels patronats, 
òrgans que en els darrers anys gestionaven aquests serveis.

La proposta va sorgir des del govern i avalada per informes 
tècnics que recomanaven la reducció de les estructures admi-
nistratives i de gestió municipal per tal de simplificar i millorar 
en agilitat i eficiència i ajustar el funcionament de l’Ajunta-
ment a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Adminis-
tració Local. 

Aquesta integració suposa l’assumpció municipal de tots els 
recursos humans, materials i tècnics d’aquests serveis. Tots 
ells comptaran amb un consell sectorial consultiu en què hi 
prendran part tècnics, professionals dels diversos àmbits i 
representants de les diverses formacions polítiques locals.

La majoria dels grups de l’oposició es van oposar a aquesta 
decisió i van lamentar la reducció de la participació que acom-
panya a aquesta dissolució dels patronats.

Dissolució dels Patronats municipals

congelació de taxes i 
impostos al 2016

El ple municipal va aprovar les ordenances fiscals i els 
preus públics per a l’exercici 2016, amb els 9 vots 
favorables dels grups de govern (CiU i ERC), les absten-
cions del PSC (3) i PP (1) i els vots en contra de la CUP 
(2) i ICV(2).

La revisió de les ordenances i taxes té en compte l’IPC 
català, que al mes d’agost registrava un 0,1%. Per 
aquest motiu les taxes i impostos  per a l’any 2016 es 
mantindran pràcticament inalterables en relació a l’any 
anterior.

Només s’han introduït algunes petites novetats com ara 
uns descomptes en la taxa d’ocupació de la via pública 
per als nous bars i restaurants; també a la taxa sobre 
la senyalització enoturística, amb avantatges per a les 
empreses integrades a enoturisme Penedès; o la inclusió 
de nous conceptes en les tarifes de publicitat de la ràdio 
municipal. Per la resta es tractaven en gran mesura de 
petites revisions tècniques i en el redactat de les orde-
nances.

Porta a la transparència
L’Ajuntament treballa des de fa setmanes en la posada a punt 
d’un espai que posi a l’abast del ciutadà informació i dades 
d’interès al voltant del funcionament i la gestió de l’administra-
ció local, donant compliment i desplegant la Llei de transparèn-
cia i accés a la informació pública i bon govern que està en 
vigor des de l’1 de gener. 

Des de www.santsadurni.cat/transparencia qualsevol usuari 
ja pot consultar i sol·licitar molta documentació en relació a 
l’organització administrativa, els pressupostos municipals i la 
seva liquidació, les contractacions i altra informació municipal 
d’interès.

Properament tota aquest informació estarà també allotjada 
al portal que ha desenvolupat el Consorci de l’Administració 
Oberta de Catalunya, en col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya, diputacions i entitats municipalistes, i que ofereix una 
solució comuna de transparència per als ens locals.

La nova llei obliga les administracions públiques de Catalunya 
i els organismes i les entitats que hi estan vinculats a difondre 
la seva activitat, regular el dret d’accés a la informació dels 
ciutadans i preveure la creació d’un registre dels grups d’interès. 
A més, suposa l’establiment de mecanismes que aprofundeixin 
en el concepte de bon govern i l’apropament entre les institu-
cions i la població a partir del govern obert.

La transparència és un dels eixos claus en aquest canvi de 
cultura que estableix noves maneres de relació entre l’Adminis-
tració i la ciutadania. La Llei es proposa assolir tres objectius, 
tots tres molt ambiciosos: en primer lloc, recuperar i incrementar 
la confiança dels ciutadans envers la gestió pública i la política. 
En segon lloc, facilitar i promoure el retiment de comptes. I, 
finalment, garantir l’ètica dels gestors públics i els governants.
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En aquest paquet de canvis en la 
reorganització interna de l’estructura 
municipal, el govern de Sant Sadurní 
va presentar també la proposta d’en-
comanar el servei de gestió de la Casa 
dels Avis a l’empresa pública SUMAR 
SL. 
Aquest canvi només tindrà incidència en 
el model de gestió d’aquest equipament, 
que continuarà sent de titularitat munici-
pal al 100%. 

La voluntat d’aquest canvi respon a la 
decisió del govern de millorar l’atenció 
dels residents i impulsar una nova gestió 
i organització de la Casa dels Avis que 
sigui més eficient  i suposi un benefici 
per al benestar i la singularitat de cada 
usuari. SUMAR gestionarà amb recursos 
propis els serveis de cuina i bugaderia 
i introduirà una sèrie de mesures i polí-
tiques d’optimització de recursos  en 
l’equipament que no afectaran al servei, 

L’empresa pública SUMAR 
gestionarà la Casa dels Avis

SUMAR està integrat per la Diputació de Girona, amb un 
51% de la participació social, a més de diversos ajunta-
ments i consells comarcals, entre els quals el Consell Comar-
cal de l’Alt Penedès. L’Ajuntament de Sant Sadurní farà una 
aportació de 40 euros en participacions com a futur nou 
membre d’aquesta empresa pública.

El 100% del seu capital és públic. SUMAR no té cap ànim 
de lucre i es va constituir l’any 2008 per donar resposta 
a les necessitats socials del món local. Aprofita sinergies 
i mancomuna serveis entre les diferents administracions 
per impulsar més i millors serveis socials. El seu principal 
objectiu és el d’incrementar els recursos per a la producció 
de més polítiques socials i millorar la qualitat real i percebu-
da de la ciutadania. Recentment ha estat guardonada amb 
el Premi ACRA a la millora de la qualitat en l’atenció a la 
dependència i promoció de l’autonomia personal.

La composició dels òrgans de govern d’aquesta empresa 
pública la determina la representació política a les institu-
cions i administracions públiques que es configura després 
de les eleccions municipals al territori. L’actual alcaldessa 
de Sant Sadurní, Maria Rosell, va ser escollida pel ple del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès com a la seva represen-
tant en la Junta General de SUMAR, càrrec del que va 
dimitir el passat mes de maig. SUMAR gestiona una quin-
zena d’equipaments a Catalunya entre centres de serveis 
d’àmbit rural, residències i centres de dia, entre els quals el 
Centre de Serveis Terapèutics de Torrelavit. Ofereix també 
d’altres serveis  a les persones en els àmbits de la teràpia 
ocupacional, atenció domiciliària, inserció laboral, acollida, 
mediació i intervenció en casos de violència de gènere.

Qui és SUMAR SL
la qualitat ni a l’atenció als residents. Aquesta empresa, 
que té el seu 100% de capital públic, rebrà un 6% dels in-
gressos reals que registri la Casa dels Avis durant el 2016. 
En el cas de continuar amb l’encomana s’augmentaria a un 
7% el 2017 i a un 8% el 2018. 

L’Ajuntament continuarà assumint la diferència negativa 
entre els ingressos i les despeses de la Casa dels Avis sem-
pre que aquest dèficit no superi els 172.000 euros, que 
era l’aportació prevista en el pressupost 2015 de l’Ajun-
tament per equilibrar el Patronat d’Acció Social, òrgan que 
gestionava fins ara el servei. Els beneficis que obtingui SU-
MAR de la gestió de la Casa dels Avis es revertiran íntegra-
ment en inversions i la millora de l’equipament i el servei.

A finals del 2016, el govern, juntament amb els usuaris, 
familiars i treballadors de la Casa dels Avis, valoraran el 
canvi de gestió i determinaran conjuntament la decisió de 
prolongar o no l’encomana del servei a l’empresa SUMAR. 

La fórmula de l’encomana de servei és un model de gestió 
directa previst a la llei per a la prestació de serveis públics, 
que poden utilitzar les administracions  i organismes 
públics entre ells i amb empreses públiques en les quals 
hi participin. Aquest tipus de gestió es justifica quan es 
garanteix  que el servei serà més sostenible i eficient que 
si ho fes l’Ajuntament directament o un organisme local. 
L’encomana d’un servei públic garanteix també major con-
trol i una participació molt més directa de l’Administració 
en la seva prestació i funcionament en comparació amb 
d’altres models de gestió.

Els grups de l’oposició s’han mostrat contraris a aquesta 
decisió, han criticat i qüestionat les presses i els motius 
d’aquest canvi i han posat en dubte que el nou model no 
afectarà ni al servei ni als treballadors de la Casa dels Avis.
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Quin serà l’estalvi energètic i de costos?

L’ús d’aquests models implica un estalvi en emissions de CO2 en com-
paració amb els sistemes energètics convencionals.

A més, aquestes xarxes de biomassa disposen de sistemes de telegestió 
per al manteniment i supervisió del funcionament dels equips.

Al costat de tots aquests beneficis ambientals i en la gestió, el cost 
de l’energia serà molt inferior a la que s’havia d’afrontar fins ara, 
com es mostra en la següent comparativa:

L’Ajuntament de Sant Sadurní instal·larà a principis d’aquest 2016 una 
caldera de biomassa que donarà servei a l’escola Jacint Verdaguer, l’escola 
bressol La Fil.loxereta, la piscina i el pavelló municipal.

La biomassa

La biomassa suposa l’ús de la matèria orgánica 
com a font d’energia i es poden agrupar de 
manera general en agrícoles i forestals. També 
es considera biomassa la matèria orgánica de 
les aigües residuals i els fangs de depurado-
ra, així com la fracció orgánica dels residus 
sòlids urbans i d’altres residus derivats de 
les indústries. Mitjançant diversos processos, 
aquesta matèria es pot transformar en calor i 
electricitat. 

Aquests nous models ofereixen grans benefi-
cis a la societat i a l’economia, ja que fan ús 
de recursos renovables, inesgotables, donen 
nous valors als residus. Impulsen sistemes 
més respectuosos amb el medi ambient i, cada 
vegada més, més competitius davant les fonts 
d’energia tradicionals. La instal.lació de Sant 
Sadurní comptarà amb l’estella forestal i poda 
de vinya com a font d’energia. El seu consum 
implica una millora en la gestió dels boscos i 
el territori  ja que la biomassa es nodreix de 
l’aprofitament sostenible i de programes de 
millora i manteniment del recursos naturals.  La 
nova xarxa de biomassa que estrenarà el muni-
cipi incorpora un contenidor per a la recollida 
de cendres que origina la combustió, així com 
un motor i ventilador extractor de fums.

L’any 2014, les energies renovables van assolir 
el 14,4% del consum d’energia primària a 
l’estat español, per darrere del gas natural, se-
gon amb el 20%,  i del petroli, font d’energia 
primària més utilitzada amb un 42,9%.

                  Cost gas (any 2013)      Cost estelles+poda 
      (a partir 2016)

Piscina    74.547 €      36.540 €
Pavelló   10.419 €                       4.648 €
Escola + llar infants  15.176 €                       6.744 €

COST TOTAL ANUAL               100.142 €      47.932 €

Punta de consum del total d’aquestes instal.lacions 
309.392 KWh/mes (any 2013)

Cost instal.lació obra   228.228 € + IVA

Els equipaments municipals als quals abastirà la nova xarxa 
de biomassa comptaven fins ara amb nou calderes 
distribuïdes entre els diversos equipaments municipals.

La nova instal·lació de biomassa preveu unes necessitats de 
consum energètic de 1.589.845 KWh/any

A principis de febrer es posarà en marxa una caldera de bio-
massa que abastirà el servei dels equipaments municipals de 
l’escola Jacint Verdaguer, l’escola bressol La Fil·loxereta, a més 
de la piscina i el pavelló municipal. Durant el mes de gener 
es completa la instal.lació i els preparatius per a la posada en 
marxa d’aquest nou sistema que suposa una aposta decidida 

per les energies renovables i que implicarà també una reducció 
de la factura d’energia que paga l’Ajuntament. 

Aquesta minva en la despesa vindrà acompanyada d’un pla 
per a destinar aquest estalvi en inversions per a la millora i 
modernització dels equipaments municipals.

Aposta per les 
energies renovables
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La caldera de biomassa  que s’instal·la a Sant Sadurní té una 
capacitat de 500 quilovats. El recurs que utilitza per a produir 
calor i aigua calenta és l’estella forestal i poda de vinya, i es 
calcula que consumirà prop de 500 tones anuals.

La sala principal de calderes d’aquesta xarxa de biomassa 
s’instal·larà a un lateral del pavelló municipal, al costat del 
carrer Gelida. La sala de calderes té una superfície d’uns 40 
metres quadrats. En aquest punt, semi-enterrat i integrat 
amb l’entorn, s’hi ubicarà també la sitja contenidora on s’hi 
abocaran aquestes estelles i poda de vinya que regularment 
transportaran camions fins a la caldera i abocaran pel sostre 
de l’edifici. En les èpoques de major demanda d’aigua calenta 
es preveu que la càrrega d’un camió cobreixi les necessitats 
d’una setmana o setmana i mitja.

Una xarxa interior i soterrada de canalitzacions de distribució 
hidràulica alimentarà les diverses calderes que donaran servei, 
de manera individualitzada, als vestidors del pavelló i de la 
piscina, la zona aquàtica, a l’escola CEIP Jacint Verdaguer i 
l’escola bressol.

Aquesta nova caldera de biomassa estarà interconnectada 
amb el sistema de calderes tèrmiques amb el que comptaven 
aquestes instal·lacions. A partir d’ara només s’activaran en 
cas d’avaria o aturada tècnica de la nova xarxa de biomassa. 
També ajusta el rendiment al consum d’energia que demandi 
la instal·lació a cada moment, mitjançant sistemes de tele-
gestió, fent-lo més eficient i sostenible. Així mateix, incorpora 
un altre gran avantatge en matèria de seguretat, ja que elimina 
la presència de gasos inflamables a la instal·lació.

Com funciona la caldera de biomassa

Veòlia és una important multinacional especialitzada en la gestió optimitzada dels recursos. Està present als 
cinc continents i ofereix solucions en gestió d’aigua, residus i energia, que afavoreixen el desenvolupament 
sostenible de les ciutats i les indústries. L’any 2014, el grup Veòlia va abastir d’aigua potable 96 milions 
de persones, va prestar servei de sanejament a 60 milions de persones, va produir 52 milions de Mwh i va 
valoritzar 31 milions de tones de residus. 

Veòlia s’encarregarà de la instal·lació de la caldera i de la xarxa de calor a Sant Sadurní, així com del sub-
ministrament d’estella i poda i manteniment de les instal·lacions per un període de 15 anys.

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, per la seva banda, potencia amb aquest tipus d’inversions les polí-
tiques d’eficiència energètica i introdueix aspectes ambientals a les seves instal·lacions existents.

VEÒLIA

El servei de Medi Ambient i Mobilitat ensenya 
els joves a moure’s en transport públic

Durant el mes de desembre els alumnes de sisè de primària de 
l’Escola La Pau de Sant Sadurní van participar en el projecte 
‘Viatjo amb tu’, una iniciativa impulsada per l’Associació de 
Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb el suport de 
la regidoria de Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament, i que 
pretén apropar la utilització del transport urbà als nens i nenes 
del cicle superior de primària.

El projecte constava de dues sessions, una teòrica a l’aula i una 
de pràctica, realitzada amb un bus alternatiu, per no afectar el 
bon funcionament de la línia de bus de la vila. En aquest cas es 
van organitzar dinàmiques dins el bus per ajudar a obtenir la in-
formació necessària per desplaçar-se amb seguretat, les normes 
d’ús del transport públic i el seu funcionament. Van conduir 
l’activitat l’agent pel civisme de Sant Sadurní d’Anoia i dues 
educadores de l’AMTU. L’experiència va ser molt ben rebuda 
pel alumnes i molt valorada pels mestres, com a eina comple-
mentària dels valors cívics que s’ensenyen a l’escola.

Més informació a www.amtu.org/viatjoambtu/

Projecte ‘Viatjo amb tu’ 
amb l’Escola La Pau
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El Centre d’Interpretació del Cava ha estrenat recentment una botiga, espai ubicat molt a prop 
del vestíbul d’accés al centre i a l’Oficina de Turisme, on es poden trobar diversos productes 
de la marca turística de Sant Sadurní: samarretes, tasses, punts de llibre o clauers, entre d’al-
tres, així com una àmplia gamma d’articles de l’Associació Festa de la Fil.loxera. 

També s’hi troben alguns llibres i publicacions al voltant de Sant Sadurní i el món del cava, 
així com el cava del mes i els productes de tast amb els quals s’obsequia al final de la visita al 
CIC Fassina. En breu també es podrà adquirir el pack PenedèsBox. 

Aquesta botiga és un altre recurs per a la promoció turística de Sant Sadurní i per a reforçar la 
dinamització del centre d’interpretació.

Nova pantalla tàctil 
informativa
Així mateix, una altra de les novetats que ha 
incorporat el Servei de Turisme en els darrers 
mesos ha estat una pantalla tàctil que es pot 
consultar des del carrer, a l’entrada de l’Oficina 
de Turisme, i que dóna accés a informació d’in-
terès per a turistes i visitants. 

Mitjançant aquest nou recurs es poden consul-
tar els llocs d’interès, visites, rutes i tot el que 
ofereix la capital del cava.

El CIC Fassina obre una botiga de 
productes locals i marxandatge

Inici recorregut c/ Barcelona i final a la 
plaça de l’Ajuntament on es llegirà el 
pregó del Rei Carnestoltes. 
Premis a les millors comparses!

Dissabte 6 febrer - 20 hores

Rua de Carnaval 
2016
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La il·luminació dels centres urbans pren un important prota-
gonisme en èpoques nadalenques. És un element que incideix
de manera directa sobre la imatge del municipi i la seva 
dinamització, afavorint el flux de visitants i clients a les zones 
comercials per fer les seves compres de Nadal. A nivell local, 
aquesta circumstància pren especial rellevància com a desti-
nació on adquirir el cava per a les celebracions.

Des de Som Sant Sadurní es va apostar per la realització d’un 
motiu lluminós que fes referència al cava que els establiments 
poguessin col·locar fàcilment als seus aparadors. A hores 
d’ara ja hi ha 145 ampolles de cava lluminoses que engalanen 
aparadors i entrades a comerços i caves. Enguany, per mitjà 
del projecte ‘Nosaltres també patrocinem els llums de Nadal. 
T’hi sumes?’ s’ha volgut reforçar la col·laboració públic-privada 
com la via per desenvolupar un projecte d’il·luminació potent 
i atractiu pel municipi, on comerç i turisme van de la mà, i 
que anirà agafant força amb el compromís de tots els agents 
implicats.  

El projecte es compon de quatre elements al·legòrics relacion-
ats amb el cava: copes de cava per a rotondes i ampolles de 
cava per a fanals amb el nom dels patrocinadors; entrades de 
carrer amb el nom de les vies i mitjaneres de carrer amb cor-
tines de copes de cava. Aquest Nadal s’ha endegat la primera 
fase i que s’ampliarà en les properes campanyes.
Un total de 93 establiments de Sant Sadurní han participat en 
aquesta edició. Els establiments interessats a participar en la 

propera edició hauran de sol·licitar-ho a Som Sant Sadurní fins 
al 31 de juliol de 2016.

campanya de nadal 

El passat 19 de desembre va tenir lloc el 10è Caga Tió Soli-
dari, amb la participació de més de 400 nens i nenes. Es feia 
una aportació d’un euro per prendre-hi part, que es va desti-
nar a l’Associació Qui té a Qui. Durant la tarda també s’oferia 
xocolata calenta i s’organitzava un taller de manualitat per a 
què els més menuts poguessin fer el seu propi tió.

Aquesta activitat d’animació al carrer s’emmarcava dins la cam-
panya “Som Nadal 2015”, organitzada per Som Sant Sadurní 
amb el suport de Turisme Sant Sadurní. L’activitat és la peça 
central d’una campanya que, a més de fer arribar el Tió a la 
plaça, reparteix molts més regals durant aquestes festes. I és 
que en total s’han repartit 1.000 euros en un sorteig aleatori 
seleccionant un total de 40 tiquets de compra d’entre prop de 
15.000 compres fetes amb la targeta client durant la campan-
ya de Nadal i Reis. Els tiquets de compra premiats s’abonaven 
directament als clients a la seva targeta client. Aquesta acció 
de Nadal tenia per objectiu promoure l’ús de la targeta client 
i premiar de forma molt especial els clients més fidels alhora 
que retorna la inversió en els comerços adherits al sistema 
de fidelització. En total enguany s’han realitzat un 27% més 
d’operacions amb la targeta client respecte el mateix període 
de l’any passat.

MÉS 
LLUM
PER 
NADAL

Aquest Nadal la il.luminació 
dels carrers de la vila ha donat 
un salt endavant amb la 
decidida aposta liderada per 
Som Sant Sadurní i el suport 
de l’Ajuntament, comerços i el 
sector del cava
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ERC força més votada 
a les generals

RESULTATS ELECCIONS GENERALS 2015 - SANT SADURNÍ D’ANOIA

ERC-CATSÍ 1.668 vots (23,99%)
EN COMÚ 1.565 (22,51%)
Democràcia i Llibertat 1.448 (20,83%)
PSC-PSOE 1.093 (15,72%)
C’s 508 (7,31%)
PP 449 (6,46%)
Unio.cat 96 (1,38%) -
PACMA 53 (0,76%)
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 16 (0,23%)
PCPC 12 (0,17%)
UPYD 11 (0,16%)

Participació 6.996 vots (74,79%)
Abstenció 2.358 (25,21%)
Vots nuls 43 (0,61%)
Vots en blanc 34 (0,49%)

Esquerra Republicana va situar-se com la força més votada a 
Sant Sadurní a les Eleccions Generals del passat 20 de de-
sembre, ratllant pràcticament el 24% dels vots, amb un total 
de 1.668, doblant els resultats que van assolir a la capital del 
cava ara fa quatre anys. 

La participació registrada va ser del 74,79%, cinc punts més 
que als comicis del 2011. En Comú es va situar a la segona 
posició a Sant Sadurní i seguida per Democràcia i Llibertat, 
que també va superar el 20% dels vots. PSC-PSOE, Ciutadans 
i PP van completar en aquest ordre les sis primeres posicions. 
La jornada va transcórrer amb total normalitat i amb un índex 
de participació que es situava ja des de la primera meitat del 
dia en millors registres que a les anteriors Eleccions Generals.

Representació sadurninenca 
al Congrès i el Senat

Sant Sadurní tindrà representació doble a les Corts 
Generals després dels resultats de les Eleccions Generals. 
Dolors Montserrat, qui a la passada legislatura va osten-
tar la vicepresidència Tercera del Congrés dels Diputats, 
tornarà a ocupar per tercera vegada un escó després 
que el PP obtingués quatre diputats a la circumscripció 
de Barcelona – precisament Montserrat era la quarta a la 
llista dels populars-. Amb 123 diputats, el PP ha estat el 
partit més votat a les Eleccions Generals, per davant del 
PSOE (90 diputats), Podemos (69 diputats) i Ciutadans 
(40 diputats).

Per la seva banda, el jutge Santi Vidal, cap de llista per 
Barcelona d´ERC al Senat,  estarà a la Cambra Alta. Es-
querra va aconseguir a la circumscripció de Barcelona un 
dels sis representants al Senat per a la propera legisla-
tura. 

eleccions generals 2011

CiU 2.217 vots (35,41%)
PSC-PSOE 1.759 (28,09%)
PP 775(12,38%)
ERC-RI.cat 737 (11,77%)
ICV-EUiA 370 (5,91%)

Participació 6.355 vots 69,80%
Abstenció 30,20%
Vots nuls 1,46%
Vots en blanc 1,61%



                  CASA DE LA VILA  Gener 2016 
                
         

13

C
U

LTU
RA

La biblioteca municipal Ramon Bosch 
de Noya organitza la 2a edició del 
Premi de Novel·la Curta Celler de 
Lletres, certamen d’obres de narrativa 
inèdites i escrites en català, amb tra-
ma o temàtica íntimament relacionada 
amb el món del vi o el cava. 

Les obres han de tenir una extensió 
entre 80 i 100 pàgines. El termini de 
presentació d’originals s’obrirà l’1 d’abril 
i es tancarà el 30 d’abril de 2016. Les 
obres s’han de presentar al Casal d’Enti-
tats, al carrer Marc Mir, 15. El premi con-
sistirà en l’edició de l’obra guanyadora 
sota el segell de l’Editorial Meteora; 
l’autor rebrà també 25 exemplars del 
llibre editat i un lot de productes locals.

En l’edició de l’any passat, el premi se’l 
va endur la barcelonina Marta Trillas 
amb la seva obra “Manto Negre”.

Podeu consultar les bases completes 
del concurs al web municipal a l’adreça 
www.santsadurni.cat/cellerdelletres. 

segona edició del Premi de 
Novel·la Curta Celler de Lletres

Aquest 2016 la Biblioteca incorpora una nova activitat que subs-
titueix els tradicionals tallers de manualitats. Es tracta dels Labora-
toris de Lectura Portàtils, accions que es duen a terme en família a 
la biblioteca al voltant de llibres molt especials, que conviden a la 
descoberta, la reflexió i la participació entre els infants i els adults.

Els principals objectius d’aquesta iniciativa són, entre d’altres, fo-
mentar la lectura, enriquir el bagatge cultural i literari dels infants i 
les seves famílies, o dinamitzar la biblioteca com a espai de desco-
berta, lectura i creació. 

Els laboratoris busquen crear un moment especial al voltant d’un 
llibre, amb un lligam vivencial que perduri a la memòria dels infants 
i amb la implicació activa de les famílies. Els llibres esdevenen el 
pal de paller d’una experiència que pot desenvolupar noves formes 
d’expressió i creativitat, com jocs literaris, artístics, teatrals i musi-
cals. 

Aquesta iniciativa neix també sota el prisma del 2.0, de manera que 
tenen la voluntat de ser documentats al màxim i difosos a través de 
la xarxa per poder ser compartits, avaluats, millorats i adaptats.

Els laboratoris de lectura són espais de creació per a les famílies 
que conviden a experimentar al voltant de la lectura, entesa en el 
sentit més ampli del terme.

Enguany s’han programat tres laboratoris de lectura, el primer al 
febrer (“Avui és un bon dia per a canviar el món”), el segon al maig 
(“L’Armari de l’Olívia”) i el tercer al novembre (“Quatre caixes i un 
univers”). Estan destinats a famílies amb infants entre P5 i 4t de 
primària i cal inscripció prèvia. 

Arriben els laboratoris 
de lectura portàtils

DISSABTE 13 DE FEBRER A LES 11:00
HORA DEL CONTE FAMILIAR PER A PETITONS

“Colorets” amb la companyia Micro Troupe
Per a famílies amb infants a partir de P2
Inscripcions a partir del 2 de febrer
 
DIMECRES 24 DE FEBRER A LES 18:00
LABORATORIS DE LECTURA PORTÀTILS

“Avui és un bon dia per canviar el món”
Busquem famílies amb infants entre P5 i 4t de 
primària que s’atreveixin a descobrir nous contes 
que els facin imaginar, crear, jugar, pensar...
Inscripcions a partir del 16 de febrer
 
DIVENDRES 26 DE FEBRER A LES 20:00
PRESENTACIÓ NOVEL·LA GRÀFICA “TRANSITO”
DEL SADURNINENC IAN BERMUDEZ

Transito parla de ser trans, de les possibilitats que 
hi ha en aquest camí, de poder ser trans de la man-
era que es vulgui, de la recerca de la felicitat. Una 
novel·la que convida a reflexionar, riure, dialogar...i 
que, des del món del còmic, amplia el ventall multi-
color de referents trans. El relat ficciona l’experièn-
cia de l’Ian i permet així incorporar una sèrie de 
personatges que mostren la fluïdesa amb la qual es 
pot viure el gènere i la sexualitat, de la diversitat de 
cossos que poden existir més enllà del rígid binomi 
biodona biohome.

AGENDA DE LA BIBLIO DEL MES DE FEBRER
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Els Diables, els balls populars o les comme-
moracions dels aniversaris de l’Agrupament 
Escolta i Guia i de l’Associació de Puntaires  
van ser alguns dels noms propis més desta-
cats de la Festa Major del 2015.

Tot i que les temperatures durant el cap de 
setmana van ser força suaus, la instal.lació 
d’una carpa a l’Era d’en Guineu per a acollir 
algunes activitats de nit, com el concert de 
grups locals, va ser molt ben rebuda per 
tothom.

La cercavila d’enguany va comptar amb la presència del grup 
Aires Vileros de Mallorca, així com del ball de gitanes de 
Vilanova i la Geltrú

www.flickr.com/
santsadurni

www.youtube.com/
ajsantsadurni

Podeu veure un resum en 
vídeo de la Festa Major 
al canal de l’Ajuntament 

a Youtube i també 
fotografies a Flickr
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FESTES

El concurs de pintura ràpida va tornar 
a comptar amb un excel·lent nivell de 
participació i de qualitat en les obres 
presentades al certamen.

Les puntaires van mostrar un ampli ventall dels seus treballs a una exposició a l’Ín-
dex. La pista exterior de l’Ateneu va acollir una nova edició del certamen d’skate. 

reis d’orient

L’Ajuntament agraeix a tots els voluntaris i col·laboradors de la 
comissió de Reis la seva participació en la recollida de cartes i la 
Cavalcada dels Reis d’Orient.
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Durant molts anys de la meva vida, especialment en els 
que intentava destacar com a cantant i obrir-me camí en 
el complicat món de l’espectacle, vaig haver de “compe-
tir” amb una rival difícil, la “filla d’en Porter”. Era igual la 
sala de concerts, la ràdio o l’estudi de gravació al que hi 
anés, gairebé mai podia ser coneguda com Jeannette, un 
cop que sabien qui era el meu pare i me n’havien cantat 
les mil meravelles, deixava de ser jo per ser la filla d’en 
Miquel o d’en Porter. No us amagaré que en aquell temps 
m’havia arribat a molestar, però ara ho espero, ho desitjo 
ja que és un gran orgull.

El meu pare i la meva mare vivien amb i per la cultura i 
ens ho transmetien - als seus 6 fills -, amb una naturali-
tat semblant al dinar o al dormir que fèiem cada dia, la 
respiràvem en arribar a casa i sentir la mare tocant les 
seves estimades suites de Bach al violoncel o quan el pare 
ens passava pel·lícules els diumenges a la tarda al men-
jador de casa, tots ben juntets perquè convidàvem amics 
i veïns, en unes sessions que podien contenir des d’un 
Charlot o un Buster Keaton a una “Joana d’Arc” de Dreyer 
o un “Cuirassat Potemkin”. 

A casa, les parets eren llibres o quadres, no hi havia lloc 
per una tele però sí pel disputat tocadiscs amb el que tots 
volíem tenir la oportunitat de posar la “nostra” música. 
Les converses de sobretaula ens van ensenyar a pensar i 
les cançons que cantàvem tots junts després, feien baixar 
el bullir de les discussions que es poguessin produir.

He estat tremendament afortunada de tenir els pares que 
he tingut i ho sóc encara ja que el llegat que ens van dei-
xar als que els vàrem estimar, la cultura com a companya, 
mestre i eina ens ha donat les armes per viure en aquest 
món complicat i desigual que ens ha tocat. 

Jeannette Porter, directora de l’Escola de Música de 
Sant Sadurní (la filla d’en Porter)

*El passat mes de novembre la biblioteca municipal Ra-
mon Bosch de Noya va acollir una exposició que repassa-
va la trajectòria i vida de Miquel Porter i Moix. L’acte de 
inauguració va comptar amb la participació i actuació de 
diversos dels seus fills.

La filla d’en Porter

El proper mes de gener l’Escola Municipal de Música amplia la seva 
oferta formativa i s’endinsa en els instruments tradicionals. Aquesta 
primera incursió es farà amb un taller de gralla que durà a terme el 
professor Manu Sabaté.

El curs es farà en 10 sessions els divendres a la tarda, fins al 27 de 
maig, i les inscripcions es poden fer a l’Escola Municipal de Música, 
pl. Dr. Salvans 1, telèfon 93 891 08 15 i escolademusica@santsa-
durni.cat, Aquest taller permetrà posar les bases per a dinamitzar un 
grup de músics que acompanyin els balls populars de Sant Sadurní.

Taller d’iniciació 
a la gralla 
a l’Escola de Música
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L’acte va reconèixer els i les esportistes 
sadurninencs i clubs de la vila de les 
diferents modalitats i disciplines, i va 
premiar els millors de l’any en catego-
ries base i sènior. Durant les setmanes 
prèvies es va obrir un termini de pre-
sentacions de candidatures i propostes i 
les entitats de Sant Sadurní van escollir 
per votació als més destacats del 2015.

La 2a Festa de l’Esport Sadurninenc va 
estar presidida per l’alcaldessa de la vila, 
Maria Rosell; el director general del Con-
sell Català de l’Esport, Gerard Figueras; 
la regidora d’Esports, Laura Salvador i 
bona part del consistori.

Els jugadors d’hoquei patins Marc Gual i 

Berta Tarrida van ser guardonats com a 
millors esportistes del 2015 i el Futbol 
Sala Sant Sadurní B millor equip de 
l’any. 

En l’apartat dels esports de base, Arnau 
Xaus, jugador del Noia Freixenet d’ho-
quei; la corredora Maria Samsó; el pilot 
de biketrial Marc Piquer; la nedadora 
Elisenda Ruiz i els equips de futbol ben-
jamí del Sant Sadurní Atlètic i l’infantil 
de la Unió Esportiva Sant Sadurní van 
obtenir també un reconeixement especial 
pels seus èxits esportius.

Durant la Festa també es va voler ho-
menatjar a entitats com la Unió Esporti-
va Sant Sadurní i el Club de Petanca pel 

seu 90 i 20è aniversari respectivament; 
també a la trajectòria de Ferran López, 
tècnic del Noia durant vuit temporades, 
així com els jugadors d’hoquei Pedro Gil 
i Sergi Aragonès pel palmarès d’aquest 
any; el membre del cos tècnic del Noia, 
Keko Iglesias, i a la trajectòria de gairebé 
quatre décades de Paquito Fernández 
i Cándido Mazcuñan al primer equip 
del Noia. El Premi Som Sant Sadurní i 
un val per un un lot d’articles d’esport 
per gentilesa del Servei d’Esports es va 
atorgar a Òscar Jiménez, que va comple-
tar el camí de Santiago des de Ronces-
valles, gairebé 800 quilòmetres, en una 
cadira de rodes adaptada. El lliurament 
de premis va comptar també amb la 
col·laboració de diversos presidents dels 

Segona Festa de l’esport sadurninenc

A finals d’any es va celebrar al pavelló de l’Ateneu la segona edició 
de la Festa de l’Esport Sadurninenc, cita que es va impulsar 
al 2014 amb molt d’èxit i a la qual s’ha donat continuïtat.

clubs de Sant Sadurní, a més de noms 
destacats de l’esport de casa nostra com 
Pere Varias, Xavier Del Amor, Xavi Urpí o 
Àlex Moreno. 

La vetllada va estar amenitzada amb di-
verses actuacions musicals dels grups de 
gimnàstica rítmica, a més dels de dansa 
i ball de l’Equip 4, EstemxTu, Banjara i 
Cascavells.

L’Ajuntament i el Servei d’Esports 
agraeixen a esportistes, clubs i entitats 
col.laboradores la seva participació en 
aquesta 2a Festa de l’Esport Sadurni-
nenc. A la galeria de l’Ajuntament a 
Flickr podeu trobar una àmplia galeria 
d’imatges d’aquesta Festa de l’Esport 

www.flickr.com/santsadurni
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Tot i que els veïns i veïnes de Sant Sadurní no 
veuran augmentada la taxa d’escombraries al 
2016, l’Ajuntament haurà de compensar l’aug-
ment d’un 11,2% del servei de recollida de la 
brossa porta a porta al pressupost municipal 
d’aquest any.

Aquest increment s’eleva a gairebé 18.500 euros 
i és el resultat, en part, d’un cert relaxament dels 
usuaris en la correcta separació dels residus i a 
les accions incíviques d’alguns veïns. Aquesta 
baixada de la qualitat dels residus té una incidèn-
cia directa sobre els ingressos que s’obtenen 
de la venda dels residus, com són l’orgànica, el 
paper i el cartró i els envasos. A aquest factor se 
suma, també, l’increment del rebuig que es porta 
a la incineradora, amb el conseqüent augment 
del cost d’aquest servei per a l’Ajuntament.

L'Associació de Defensa Forestal (ADF) de 
Sant Sadurní s'ha endut l'accèssit del Premi 
Jordi Peix i Massip, dotat amb 2.000 euros, 
a la millor organització, en la 19a edició dels 
Premis de prevenció d'incendis forestals que 
cada any convoca la Diputació de Barcelona. 
La festa es va dur a terme al pavelló d'esports 
de Puig-reig (Berguedà). L'entitat ha estat 
reconeguda per un projecte d'educació ambi-
ental a les escoles en què els voluntaris hi han 
dedicat un gran esforç.

Els Premis de prevenció d'incendis forestals de 
la Diputació de Barcelona, que es lliuren des de 
1997, pretenen reconèixer públicament la feina 
que realitzen durant tot l'any les agrupacions de 
defensa forestal (ADF) amb el suport dels ajun-
taments. Les ADF són associacions voluntàries 
formades per propietaris forestals i ajuntaments 
dels municipis del seu àmbit territorial que te-
nen com a finalitat la prevenció i la lluita contra 
els incendis forestals. 

Les ADF col·laboren amb els ajuntaments en 
l'execució dels plans de prevenció municipal 
d'incendis (PPI) que són l’instrument de planifi-
cació i gestió definit a la Llei forestal de Cata-
lunya de 1986.

L’ADF de Sant Sadurní rep un 
accèssit als Premis de la 
Diputació de Barcelona

Nou horari de la deixalleria municipal
La deixalleria municipal amplia aquest 2016 els seus 
horaris i el servei obrirà de dilluns a dissabte de 8:30 
a 13:30 hores i de 16 a 18 hores. Els dijous ho farà de 
manera ininterrompuda de 8:30 a 18 hores.

La recollida de la brossa 
serà més cara al 2016

L’Ajuntament de Sant Sadurní agraeix la col·laboració i la 
conscienciació de la gran majoria de la població, que permet 
al municipi situar-se com un dels capdavanters a Catalunya 
en el percentatge de recollida selectiva de la brossa. Però 
insisteix a  demanar un petit esforç suplementari per corregir 
la situació d’aquests darrers temps i adverteix que s’estan 
estudiant mesures per tal de reduir els actes incívics que una 
petita minoria realitzen de manera recurrent, com no separar 
les fraccions de residus, llençar la brossa dels domicilis a les 
papereres del carrer o abandonar-les al costat dels conteni-
dors de vidre o al mig de la via pública. 

El servei de recollida de la brossa, que coordina la 
Mancomunitat Penedès-Garraf, té un cost anual per 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’uns 180.000 euros. 
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Nou portal web “Índexjove” 

La Regidoria de Joventut ha posat en marxa el nou portal web “index-
jove” i ha renovat també el seu butlletí electrònic. En aquest web trobaràs 
tots els recursos, serveis i activitats que des del Servei de Joventut s’adre-
cen als i les joves, com també la informació sobre tot allò que s’ofereix a 
l’Índex, Can Mas de la Riera, l’Oficina Jove i al Punt d’Informació Jove.

També s’edita periòdicament el “butlletí jove”, que recull notícies i in-
formacions del Punt d’Informació Jove i de l’Índex. Us convidem a visitar 
aquest nou portal a www.indexjove.cat

Torna l’espai PIDCES als 
centres de secundària
El Servei de Joventut ha reprès el projecte munici-
pal PIDCES d’informació i dinamització juvenil amb 
la col·laboració dels centres de secundària de Sant 
Sadurní.
 
L’espai PIDCES funciona als quatre centres de se-
cundària que hi ha a la vila: 
*Vedruna El Carme, dimarts d’11 h a 11.30 h 
(quinzenalment).
*Col·legi Sant Josep, dimarts d’11 h a 11.30 h 
(quinzenalment). 
*Escola Intermunicipal del Penedès, dimecres de 
10.30 a 11 h i d’11.30 h a 12 h. 
*IE Jacint Verdaguer, dijous de 10.30 h a 11 h. 
 
Durant tot el curs s’organitzen campanyes informa-
tives específiques i també es treballa en temes que 
afecten els joves amb activitats puntuals. Seguint 
la feina feta el curs passat, enguany es tornarà 
a treballar de manera molt directa i destacada el 
projecte de corresponsals.

Trobada de corresponsals
A finals d’any es va dur a terme a l’Índex una troba-
da de joves corresponsals, que va comptar amb la 
participació d’una setantena de joves dels quatre  
centres de secundària que hi ha a Sant Sadurní.

El Projecte de Corresponsals s’emmarca dins el 
Programa d’Informació i Dinamització als Centres 
de Secundària (PIDCES), que des de la Regidoria de 
Joventut ja fa 17 anys que es realitza. Consisteix 
en la presència de les dinamitzadores de l’Índex a 
l’hora del pati, amb l’objectiu d’apropar informació 
als joves i realitzar-hi activitats de dinamització, 
tant dins com fora del centre. Els corresponsals són 
joves que fan de nexe entre les dinamitzadores i la 
resta de companys, transmetent la informació del 
punt i alhora, facilitant dades, necessitats i propos-
tes. Aquesta jornada de treball va permetre generar 
un espai comú de debat i participació.

Durant tot el matí, els joves van realitzar dues 
dinàmiques: una sobre l’apoderament personal, a  
càrrec de CAI Formació i Serveis Socioculturals,  i 
una segona a càrrec de la regidoria per presentar 
el nou web Indexjove i, molt especialment, l’espai 
corresponsal. 

Des de l’Índex també es treballa per tal de col·labo-
rar i donar suport als joves en aquelles necessitats 
d’espais que es tinguin i fer de l’equipament un 
espai de referència en activitats juvenils.

A la trobada hi van participar els corresponsals de 
1r d’ESO a 4t d’ESO de l’Escola Intermunicipal, els 
de 2n, 3r i 4t d’ESO del Col·legi Sant Josep i els 
de 1r a 4t d’ESO de Vedruna El Carme i l’IE Jacint 
Verdaguer.

A finals d’any  va tenir lloc a l’Índex la xerrada “A casa també parlem de 
sortir de festa”, organitzada per la Regidoria de Joventut i adreçada a 
pares i mares de fills adolescents. La xerrada va ser conduïda per Núria 
Puentes, tècnica en prevenció de drogues de l’Alt Penedès, i hi van 
assistir més de 40 pares i mares. Sota aquest títol la sessió tenia com 
a objectiu reflexionar sobre les noves emocions i desitjos que viuen els 
adolescents, per tal d’afavorir un apropament a la seva realitat.

Durant l’adolescència es produeixen canvis en la unitat familiar i sovint 
conflictes causats per la manca de comunicació i comprensió del món 
dels joves. Aquesta etapa de la vida està molt lligada a l’inici de les activi-
tats d’oci, sobretot nocturn i que, sovint, els pares i mares viuen amb 
angoixa, ja que és un tipus d’oci relacionat amb els riscos del consum 
d’alcohol i altres substàncies. Al llarg de la xerrada es van donar eines a 
les famílies per realitzar un bon abordatge educatiu en la prevenció del 
consum problemàtic de drogues per part dels seus fills, incidint molt en 
conèixer les característiques dels joves, els espais d’identitat i de relació, 
per tal de  potenciar l’empatia i la bona comunicació familiar. També es va 
informar dels serveis i recursos on poden adreçar-se en cas de necessitar 
suport o assessorament .

 A casa també parlem de sortir de festa

La Regidoria de Joventut ha començat a treballar en el Pla Local de 
Joventut per als propers 4 anys. El primer pas per a l’elaboració del 
nou Pla Local és la realització d’una diagnosi sobre la situació dels 
joves al municipi: actuacions i recursos, valoració d’aquests, mancances 
que es detecten, necessitats no cobertes. Per a la realització d’aques-
ta diagnosi es compta amb el suport de la Diputació de Barcelona a 
través de l’Oficina Jove.

El treball de la diagnosi comporta un procés participatiu per part de 
joves, grups i entitats i està prevista la realització d’una enquesta, una 
sessió de presentació, i de grups de discussió. 

La sessió de presentació, adreçada a joves de 12 a 35 anys, es farà 
el divendres 19 de febrer a les 19.30h a l’Índex (aquelles persones, 
grups i/o col·lectius interessades a participar-hi podeu demanar més 
informació a l’Índex).

nou Pla Local de Joventut
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La Diputació de Barcelona va lliurar fa algunes setmanes un 
informe d’actualització dels indicadors de salut local. Les res-
ponsabilitats dels ajuntaments en matèria de salut pública i el 
present context socioeconòmic requereixen de la disponibilitat 
d’informació sobre l’estat de salut de la població, que faciliti 
el coneixement de les necessitats i desigualtats en salut en el 
seu territori, la priorització de les actuacions per millorar-ne la 
situació i la presa de decisions per a l’acció política. 

La població de Sant Sadurní se’ns fa gran

El progressiu envelliment de la població té també ressò a pe-
tita escala a nivell de Sant Sadurní. A banda de l’esperança de 
vida, que té un efecte directe sobre aquesta evidència, d’altres 
factors com la reducció del número de naixements i els movi-
ments migratoris, incideixen en aquesta foto de la població. 

La taxa de creixement natural (TCN; diferència entre la taxa de 
natalitat i la de mortalitat per mil habitants)  a Sant Sadurní 

va ser de 3,75‰ habitants en el període 2012-2013, mentre 
que al 2010-2011 era de 4,58‰. 

La immigració l’any 2013 va ser de 433 persones, un 24,4% 
menys en relació al 2012), i la procedència va ser princi-
palment de la província de Barcelona amb 291 persones. El 
10,9% de la immigració va ser estrangera amb 47 persones 
(una variació de -35,6% respecte al 2012), principalment 
d’Àfrica (34,0%) i Amèrica Llatina (21,3%). Pel que fa l’emi-
gració l’any 2013 va ser de 479 persones (una variació de 
-8,8% respecte a 2012), on el destí va ser principalment a la 
província de Barcelona amb 312 persones. El 13,8% de l’e-
migració va ser cap a l’estranger amb 66 persones (una 
variació del -45,9% respecte a 2012), principalment a Àfrica 
(25,8%). 
L’informe també analitza d’altres aspectes com l’ús dels 
recursos sociosanitaris, els accidents de trànsit, entre d’altres. 
Podeu consultar l’informe a la secció de Salut del web munici-
pal www.santsadurni.cat/salut.

Nous indicadors de Salut Local

variació de la població a sant sadurní entre els anys 2004 i 2014. 
distribució per edats

De 0 a 14 anys De 15 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 64 anys De 65 a 84 anys De 85 i més anys

+ 1.080 persones
46,5 %

+ 41 persones
2,6 %

+ 163 persones
91,1 %

+ 163 persones
5,7 %

- 331 persones
-14,5 %

Població 2004 
11.034 habitants 14,1%

Població 2014
12.590 habitants

percentatge de Població de Sant 
Sadurní segons franja d’edat. 
Any 2014

De 0-14 anys  17,9 %

De 15-29 anys 15,6%

De 30-44 anys  23,8%

De 45-64 anys 27%

De 65-84 anys 13%

De 85 i més anys 2,7%

Número de naixements a Sant Sadurní d’Anoia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014ANY

139

96

156148147

168

149143

En els darrers anys, més d’un 20% dels naixements 
a Sant Sadurní d’Anoia corresponen a mares de 
nacionalitat estrangera.

+440 persones
24,3%
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A finals de desembre es va celebrar una nova jornada de di-
namització veïnal i participació ciutadana al barri Sant Llorenç, 
organitzada per l’Associació de veïns i la Regidoria d’Acció 
Social de l’Ajuntament. Durant el matí es van dur a terme 
diverses activitats, com un taller de postals de Nadal, que 
es van regalar posteriorment a la gent gran del barri, a més 
d’una xocolatada, una exhibició de ball, un torneig de futbol 
i un concurs de truites. També es va continuar implicant els 
veïns per fomentar el diàleg amb l’Ajuntament i la millora de 
l’espai públic. L’alcaldessa Maria Rosell i altres regidors com 
Àngels Canals i Toni Sisternas van acostar-se al barri durant la 
jornada.

Continuen les millores al barri

El Servei de Mediació Comunitària està duent a terme al barri 
de Sant Llorenç, des del mes de setembre de 2014, un Pla de 
Desenvolupament Comunitari (PDC) amb l’objectiu d’afavorir 
el desenvolupament social del barri a partir de la participació 
activa de la mateixa comunitat de veïns, entitats, associacions 
i administració pública. El Pla de Desenvolupament és una 

estratègia d’intervenció social que serveix per activar les 
relacions socials de cooperació i consens, així com construir 
un projecte comú de barri per aconseguir una millora en la 
cohesió social i una transformació social al barri.

Durant els darrers mesos els veïns i veïnes s’han reunit 
per valorar quines accions s’haurien de impulsar per tal de 
millorar el benestar i la convivència veïnal. Per la seva part, 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ha invertit recursos i 
infraestructures per contribuir en aquesta millora. La valoració 
de la feina feta fins aquest moment és força positiva i s’han 
anat fent intervencions que han permès millorar la vida al 
barri, com la remodelació de la zona infantil i l’adequació i 
manteniment d’espais públics del barri, així com la constitució 
de l’Associació de Veïns del Barri Sant Llorenç. Paral.lelament 
es continua treballant en qüestions com la problemàtica que 
genera la recollida d’escombraries, la neteja del barri, algunes 
actituds incíviques i  l’incompliment de les ordenances en la 
recollida de les deposicions dels gossos a la via pública. A 
principis de febrer s’ha programat una nova jornada de parti-
cipació veïnal.

Avança el Pla de dinamització al barri Sant Llorenç
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L’Ajuntament i la comissió per la 
igualtat impulsen des de fa tres anys 
el II Pla d’Igualtat municipal, aprovat 
el 2013. El Pla s’estructura en set 
línies de treball i des de llavors s’han 
anat impulsant diverses accions i cam-
panyes de sensibilització.

Impulsar les polítiques d’Igualtat de 
gènere

En aquesta línia es pretén donar visibi-
litat a les polítiques d’igualtat a la ve- 
gada que es promou la sensibilització 
per impulsar iniciatives que treballin per 
combatre les desigualtats socials. Per a 
l’assoliment dels objectius s’ha comptat 
amb el suport de Ràdio Sant Sadurní 
amb diverses tertúlies i la revista Casa 
de la Vila, amb la publicació de repor-
tatges i articles.També es treballa per 
tal d’estendre la perspectiva de gènere i 
fomentar la igualtat a les diferents àrees 
de l’Ajuntament. Per això, es va encarre-
gar l’elaboració del Pla intern d’igualtat, 
que es va aprovar a finals de l’any pas-
sat. Al 2012 ja s’havia aprovat també el 
“Protocol i circuit contra l’assetjament 
sexual i per raó de sexe a l’empresa”. 

Abordar integralment la violència de 
gènere

S’ofereix un servei d’atenció a la dona 
per promoure la prevenció, la detecció 
i l’atenció per tal d’eradicar la violèn-
cia vers les dones mitjançant diversos 
projectes: 

Tallers de sensibilització als centres 
escolars per a sensibilitzar; Dia Interna-
cional contra la violència de gènere; la 
Comissió tècnica contra el maltracta-
ment a la dona. Tenen com a objectiu 

l’actualització del circuit de detecció i at-
enció de les víctimes de violència, incidir 
en l’eficàcia de la denúncia com a me-
canisme protector de la víctima i adoptar 
mesures integrades de prevenció de la 
violència; la Comissió Tècnica contra 
els Maltractaments de l’Alt Penedès. 
Ha estat redactant un Protocol comarcal 
per l’abordatge de la violència masclista 
de l’Alt Penedès i aquest 2016 es farà la 
presentació d’aquest protocol; 

El Servei d’Orientació Jurídica (SOJ): 
és un servei públic i gratuït d’atenció 
personalitzada que té com a finalitat ori-
entar sobre el tema plantejat i informar 
sobre la viabilitat d’acudir als tribunals i 
de recórrer a les vies alternatives de re-
solució de conflictes; Servei d’atenció i 
assessorament psicològic (SAAP), està 
dirigit a dones que pateixen o han sofert 
violència Aquest servei està gestionat 
pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
i la psicòloga atén quinzenalment al 
Casal d’Entitats, tant a dones de Sant 
Sadurní i rodalies, derivades pels Serveis 
Socials d’Atenció Primària; Fomentar la 
participació sociopolítica de les dones: 
En aquesta línia es pretén impulsar la 
comissió per la Igualtat per tal de poder 
generar accions que facilitin aquesta 
participació.

La Comissió per la Igualtat és un òrgan 
participatiu que compta amb les dife-
rents associacions de dones i entitats 
que treballen amb persones del munici-
pi, les associacions de veïns i represen-
tants dels partits polítics i té l’objectiu 
de transmetre els valors de la igualtat 
entre al ciutadania amb jornades i acti-
vitats al voltant de la dona, la salut i la 
diversitat. 
La salut de les dones pot ser una gran 

desconeguda i també una preocupació 
que queda en segon terme i per això 
s’ha de treballar, per tal d’evitar pos-
sibles complicacions i aconseguir una 
millor qualitat de vida.

Vivim la diversitat

Vivim la Diversitat és un projecte que 
pretén millorar la qualitat de vida dels 
menors amb diversitat funcional i de les 
seves famílies a través de la pràctica de 
l’esport i el lleure en un entorn inclusiu i 
fent ús de la comunitat. 

Les accions que s’han portat a terme 
es diferencien en tres àmbits: Atenció 
directe als menors; grup de suport per a 
mares i pares de menors amb diversitat 
funcional amb l’objectiu de tractar dife-
rents aspectes entorn a l’atenció als seus 
fills/es; sensibilització entorn a l’atenció 
a la diversitat i la inclusió.  

En el darrer trimestre de 2015, un grup 
de familiars amb fills/es menors d’edat 
amb diversitat funcional, s’han constituït 
com a entitat, amb el nom de Tots som 
un.
 
Sant Sadurní commemora el Dia Inter-
nacional de les persones amb discapa-
citat amb unes jornades de l’esport 
adaptat per tal que l’alumnat de 6è de 
primària pugui experimentar de primera 
mà les dificultats en què es troben per-
sones amb alguna diversitat funcional 
a nivell físic, com amb cadira de rodes, 
caminar amb visió reduïda. 

També hi pren part l’alumnat de cicles 
formatius que estudien les branques 
d’atenció a les persones.

projectes 
per la 
igualtat
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Coincidint amb la celebració de la darrera Festa Major, la Policia Local va 
celebrar els seus actes patronals, una diada que feia ja alguns anys que 
aquest cos de seguretat no organitzava i que en aquest 2015 es va apostar 
per recuperar. La jornada va començar amb l’activitat de “Policia al carrer” 
a la plaça de l´Ajuntament en què grans i petits van poder acostar-se i 
pujar als vehicles que utilitza la policia. Posteriorment es va dur a terme a 
la capella de l´Índex el lliurament de premis i  reconeixements a diversos 
membres de la policia local, així com d’altres cossos de seguretat i serveis 
que col.laboren per garantir la seguretat i la bona convivència ciutada-
na. L´acte va comptar amb la participació de l´alcaldessa Maria Rosell; el 
regidor de Governació, Xavier Rojo, a més de Daniel Corral, inspector en 
cap de la Policia Local de Sant Sadurní.  

Tots van coincidir en la voluntat de posar en valor i subratllar la gran tasca 
que realitza la policia local, en coordinació amb la resta de serveis, així com 
la bona valoració que en fa la ciutadania. Van assistir-hi també represen-
tants dels diversos cossos de seguretat, regidors de l´Ajuntament, a més de 
familiars i amics.

“La Nostra Policia”
La Policia Local ha editat una petita publi-
cació que porta per títol “La nostra policia” i 
que fa un breu repàs en què explica l’evolu-
ció del cos, acompanyat de fotografies.

Inclou, també, la carta de serveis i informació 
relacionada amb les funcions i objectius de la 
policia local de Sant Sadurní.

La Policia Local RECUPERA 
els seus actes patronals

El ple municipal de novembre va aprovar per unanimitat els projectes 
de suport al Tercer Món, proposta validada al Consell Municipal de 
Coope-ració i que aportarà un total de 50.551 euros a les entitats 
solidàries Equalmon, Creu Roja Alt Penedès, Mans Unides, Entrepo-
bles i Amizade Junts amb Moçambic.

També en aquest àmbit, es va donar llum verda a una ajuda 
d’emergència de 6.000 euros sol·licitada per l’entitats ACAPS Wilaia. 
De nou tots els grups del consistori van donar ple suport a destinar 
aquesta quantitat al camp de refugiats sahrauís del desert de Tin-
douf, a Algèria, per tal de fer front als desperfectes i danys provocats 
per les pluges torrencials caigudes setmanes abans a la zona.

Més de 50.000 euros per 
impulsar projectes 
al Tercer Món
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Des dels serveis de Governació i Via Públi-
ca s’ha iniciat una campanya per reforçar la 
senyalització, recordant als conductors que la 
velocitat màxima permesa per circular davant 
les escoles és de 20 quilòmetres per hora. 
En aquest sentit s’han pintat sobre la calçada 
senyals de trànsit que recorden la limitació 
de velocitat així com la proximitat d’un centre 
escolar.

Des de fa unes setmanes el Servei de Via 
Pública està repintant els passos de vianants 
del municipi, rebaixant voreres, així com 
intensificant la neteja de la via pública amb 
la retirada d’adhesius que embruten senyals i 
fanals. També està repintant plaques de carrers 
que no es llegeixen correctament i està duent 
a terme d’altres actuacions necessàries per 
millorar la seguretat de les persones i , alhora, 
embellir Sant Sadurní.

Es reforça la senyalització 
a les vies d’accés a les escoles
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El conseller d’Interior, Jordi Jané, va assistir fa poques setma-
nes a la Junta Local de Seguretat de Sant Sadurní d’Anoia. El 
conseller va fer una valoració molt positiva de les dades de 
seguretat analitzades. Sant Sadurní registra una ràtio de 41,4 
fets delictius per cada 1.000 habitants , per sota del conjunt 
de l’Alt Penedès, que és del 47,7, molt menys que la mitjana 
de Catalunya, que és del 66,2. També es va assenyalar que els 
fets delictius van disminuir un 4,1% en relació a l’any anterior. 

Els delictes contra les persones han disminuït un 24,2% (de 
99 a 75), els relatius a la seguretat viària presenten també un 
descens del 10,5% (de 19 a 17), i els delictes contra l’ordre 
públic també disminueixen en un 50% (de 8 a 4).

El conjunt de robatoris amb força en general han baixat un 
30,4% i els robatoris amb violència i/o intimidació també han 
disminuït.
 
El titular d’Interior va destacar la gestió i la col·laboració entre 
l’Ajuntament, la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i la resta 
de forces i cossos de seguretat per aconseguir aquests bons 
resultats. 

A l’acte també van assistir-hi representants del govern, la cap 
de la Regió Policial Metropolitana Sud, la comissària Cristina 
Manresa, i l’inspector cap de la Policia Local de Sant Sadurní 
d’Anoia, Daniel Corral, entre d’altres autoritats.

La delinqüència baixa un 4% al 2015
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Aquest primer Casa de la Vila de 2016 ens dóna l’oportunitat a 
fer una valoració política d’aquesta legislatura que va començar 
al maig de 2015 amb un Govern CIU-ERC caracteritzat per la 
manca de transparència, de prioritats, de projectes i d’acció 
municipal, però a la vegada també ens permet tornar a tenir 
366 dies per seguir treballant per tal de buscar el consens i les 
necessitats que el veïns i veïnes de Sant Sadurní necessiten.

Tancàvem l’any 2015 amb una de les decisions més polèmi-
ques de la Vila adoptada per part de CIU i ERC: el desman-
tellament dels Patronats de la Casa dels Avis, de Turisme, de 
la Ràdio i de l’Escola de Música, junt amb la privatització del 
servei de la Casa dels Avis a favor de l’empresa SUMAR, S.L. El 
Partit Popular ha estat molt crític amb aquesta decisió unilateral 
del govern, denunciant-la i mostrant el nostre suport a tots els 
usuaris/es i als treballadors/es.

Obrim el 2016 amb ganes i força per seguir complint amb 
el objectius marcats i prioritaris per el PP, que no són d’altres 
que carrers i places netes i transitables, més seguretat i mà 
dura contra l’incivisme, més promoció econòmica promovent el 
comerç local i la capacitat turística de la Vila i sobretot estant al 
costat de les famílies i dels que més ho necessiten.

Per això, durant questa primera etapa ens hem dedicat a fer 
propostes per millorar la neteja viària de Sant Sadurní, la ins-
tal·lació de fonts i papereres, habilitar un aparcament especial 
per autocaravanes promocionant així el turisme a la vila. 

Tot això sense deixar de banda les persones, proposant la 
reducció de les taxes i preus públics municipals junt amb un 
augment de la partida destinada a acció social als pressupostos 
2016.

Esperem que el 2016 sigui veritablement l’any en què tots ens 
arremanguem per treballar per Sant Sadurní, fent créixer Cata-
lunya dins del gran país que és Espanya i sentint-nos plenament 
orgullosos.  

366 dies per seguir treballant per sant sadurní FELIÇ 2016

Comença un nou any ple d’il·lusió i de canvis. Enrere deixem un 
any convuls i trepidant a tots els nivells, però centrem-nos en els 
temes municipals dels darrers mesos. No podem deixar de parlar 
del que pensem ha estat el tema més polèmic del 2015: la Casa 
dels Avis.

Ens hem sentit totalment enganyats. I no hem estat pas els únics, 
també les treballadores i treballadors, els representants sindicals,
els patrons i molts veïns i veïnes de Sant Sadurní se senten 
totalment enganyats i manipulats amb el procés d’externalització 
de La casa dels Avis.

El GM ICV-EUiA-E ha defensat i defensarà sempre la gestió 
pública i municipal dels serveis bàsics. Com un dret i una 
garantia democràtica dels veïns i veïnes a tenir cobertes les 
necessitats bàsiques de manera equitativa i universal. I ara, en 
aquests moments de crisi i emergència social, més que mai. 
Per això pensem que és un greu error traspassar la gestió d’un 
servei bàsic i tan necessari com la Casa dels Avis a una empresa 
externa encara que sigui pública i l’anomenin com l’anomenin. 
Però és qüestió d’opinions i aquesta, tot i que pensem que equi-
vocada i injusta, és tan respectable com la nostra. El que no és 
respectable i totalment criticable són les formes com s’ha portat 
a terme, amb premeditació, manipulació, opacitat i autoritarisme. 
I per aquest motiu el GM ICV-EUiA-E ens hem sentit enganyats. I 
no som els únics. Males formes que malauradament també s’han 
donat en d’altres qüestions i que fins i tot ha arribat a algun ple 
a l’insult personal.
 
I per descomptat hem de parlar de les darreres eleccions. En 
nom de totes les persones que formem el Grup Municipal d’ICV-
EUiA, volem agrair als 1.565 veïns i veïnes de Sant Sadurní que 
ens heu donat el vostre vot i la vostra confiança. Moltes gràcies. 
En Comú Podem ha estat la segona força més votada a Sant Sa-
durní amb 103 vots menys que ERC i per davant de tota la resta 
de partits. Aquests resultats deixen palès que les veïnes i veïns 
de Sant Sadurní volen un canvi. Un canvi cap a l’esquerra, cap a 
una democràcia de més qualitat: més social, més participativa, 
més transparent, més justa i equitativa.

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@carlesjimenezm 

ppsantsadurni@gmail.com santsadurni@iniciativa.cat

@ICVsantsadurni

facebook.com/icvsantsadurni
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En el darrer escrit el PSC vam destacar la manca de transparèn-
cia, de prioritats i d’acció política dels primers 100 dies de 
govern de CIU i ERC a la vila. Hem finalitzat el 2015 sense cap 
millora al respecte. Tot el contrari, CIU i ERC ens han sorprès per 
les seves mentides, improvisació i absoluta manca de respecte 
als partits de l’oposició, arribant fins i tot a l’insult(!) en el ple 
municipal de desembre. Hem descobert, per exemple, a través 
de la premsa o de la visita del conseller d’Agricultura, que CIU 
i ERC pretenen realitzar inversions com una pista coberta o un 
viver de cavistes, de les quals no s’ha informat l’oposició en 
cap reunió ni en el debat del pressupost del 2016 (en què no 
s’inclou ni un sol euro per aquestes inversions). 

També CIU i ERC han imposat, amb una fórmula que no és legal, 
les aportacions que reben els grups municipals de l’oposició per 
dificultar-nos la tasca d’informació i control del govern. En el re-
cent capítol d’externalització de la Casa dels Avis, l’alcaldessa va 
titllar públicament de mentiders al GMS per avançar quines eren 
les seves pretensions amb la dissolució del Patronat de la Casa 
dels Avis. Qüestió que es va confirmar al cap de 10 dies: elecció 
a dit d’una empresa pública dirigida per membres de CDC. Enca-
ra avui CIU i ERC no han presentat a l’oposició cap línia concreta 
de treball. La seva actuació és absolutament improvisada, com 
hem comprovat novament amb el Teatro de los Sentidos, amb el 
regidor de Turisme negant que es portaria a terme fins 10 dies 
abans de les representacions. Els socialistes ens sentim dece-
buts i avergonyits davant unes formes i actituds que mai havíem 
vist fins al moment en aquest consistori, i que no estan a l’altura 
ni representen la nostra ciutadania. El PSC continuarem aportant 
iniciatives que ajudin a redreçar aquesta manca de planificació i 
que treguin de l’immobilisme a Sant Sadurní, com les ja presen-
tades: demanar una actuació de millora del mercat com a motor 
de promoció econòmica i turística; treballar perquè la vila disposi 
d’un espai obert multifuncional; realitzar l’arranjament definitiu 
del final del c/Vilarnau o posar en marxa el projecte de dinamit-
zació del comerç local “Aixecar Persianes”.

Desitgem que aquest any 2016 porti a aquest equip de govern 
una bona dosis de transparència, respecte i diàleg per poder 
iniciar una nova etapa de col·laboració, que permeti millorar la 
vida de la ciutadania de Sant Sadurní d’Anoia.

www.susannamerida.cat

MENTIDES, INSULTS I EXTERNALITZACIONS

Transcorreguts ja més de sis mesos des de les passades 
elec-cions municipals, des de la CUP ens veiem en cor de fer 
una primera valoració de la tasca de l’equip de govern. L’espe-
rit constructiu amb què la CUP va plantejar la campanya i els 
primers mesos de feina a la institució ha xocat frontalment amb 
la manca de voluntat d’entesa per part de CDC i ERC. Aquelles 
línies de treball que enteníem que eren compartides amb l’equip 
de govern i que, per tant, des de la CUP pensàvem que podíem 
treballar conjuntament, han quedat en tan sols bones paraules al 
ple però sense cap voluntat de dur-les a la pràctica.
 
Tot allò referent a la participació ciutadana, amb una moció de 
modificació del ROM aprovada, de moment ha quedat en un no 
res. És tan sols un exemple. Qüestions socials que consideràvem 
preocupacions compartides no es tradueixen, de moment, en 
mesures concretes. No hi ha voluntat de col·laboració i de diàleg 
amb l’oposició. La manca d’informació que des del govern es 
transmet als grups de l’oposició -ens assabentem de projectes i 
d’iniciatives importants a través de la premsa - dificulta enorme-
ment la nostra tasca i entenem que aquesta és la voluntat.

Aquesta dinàmica arriba al seu màxim amb el debats sobre la 
dissolució dels patronats i l’externalització del servei de la Casa 
dels Avis. Xoquen dues maneres diferents d’entendre la partici-
pació i la gestió dels serveis públics. 

Des de la CUP ja vam dir que estàvem en contra tant de la 
dissolució dels patronats, que entenem com la pèrdua d’un 
dels pocs espais de participació, com de l’externalització de la 
gestió de la Casa dels Avis, que considerem que es pot traduir 
en retallada de la qualitat del servei i dels drets laborals de les 
treballadores. Però més enllà del fons, ens hem trobat amb un 
govern que ha volgut imposar ambdues coses, sense diàleg i 
fins i tot enganyant les membres dels patronats i les treballado-
res de la Casa dels Avis. Tot això amb un menyspreu absolut cap 
els grups de la oposició que va arribar fins i tot a l’extrem de 
que la regidora Àngels Canals insultés a la gent de la CUP en el 
mateix ple. 

Esperem que des del govern es reconsiderin les formes i ens 
posem  a debatre de política i a treballar per Sant Sadurní, 
aquesta hauria de ser la voluntat de totes. La voluntat de la CUP, 
almenys, ho és.

RESUM 2015 DEL GOVERN DE CIU I ERC: IMPOVISACIÓ, 
MENTIDES I MANCA DE RESPECTE

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

“No ens cansem, no ens rendim.” Són paraules d’Oriol Jun-
queras que responen a la nostra voluntat de servir la gent de 
Catalunya. Per això ERC ha treballat per assolir un acord que 
salvés el procés d’independència i, per tant, la possibilitat de 
fer veritables polítiques socials, de lluitar contra una crisi amb 
alts i baixos però que per a Catalunya és estructural, de protegir 
els més febles i d’ajudar les iniciatives que creen riquesa. I ho 
hem fet sense tenir en compte els interessos de partit. I sense 
defugir  la responsabilitat  immensa de gestionar l’economia 
d’una Generalitat depauperada i amb tot un Estat en contra. 
Tant ens és: hi serem, ho farem, no defallirem. Perquè volem 
tenir les eines per fer del nostre país un país més igualitari, més 
just i més emprenedor.

No pot ser que no puguem lluitar contra la pobresa energètica. 
No pot ser que no puguem fer una llei del dret a l’habitatge i de 
protecció contra els desnonaments. No pot ser que no puguem 
protegir el comerç  de proximitat. No pot ser que els nostres 
ciutadans i  empreses siguin dels que més impostos paguen per 
un retorn més miserable. No pot ser que els trens de rodalies 
estiguin eternament en precari.  No pot ser que alguns preten-
guin que renunciem a tot a canvi d’un referèndum fantasmagòric 
i que, en tot cas, si el volen, és per dir que no podem, que no 
pot ser!

Per això saludem l’acord per la República Catalana entre JxSí i 
la CUP, i expressem el desig que tothom que vulgui la llibertat 
i la justícia s’hi sumi. Ara no és hora de retrets. Som-hi! Per la 
República! 

Des de l’Ajuntament i el municipalisme nosaltres també hi estem 
treballant. El mes de desembre hem aprovat el pressupost muni-
cipal 2016. La pujada zero de les taxes municipals ens dóna un 
pressupost sense gaires canvis respecte al del 2015, que amb 
la inclusió dels patronats, puja poc més de 13 milions d’euros. 
Es tracta d’un pressupost  ajustat, prudent en la gestió i acurat 
en la previsió d’ingressos. Són les partides d’Esports, Educació, 
Seguretat, Via Pública i Benestar Social les que es destinen 
més diners, la suma d’elles és el 44,85 % del pressupost. Des 
d’Esquerra Republicana de Catalunya continuem treballant per 
Sant Sadurni i continuarem treballant per construir un nou país, 
una nova República.

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

locals.esquerra.cat/santsadurni
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NO ENS CANSEM, NO ENS RENDIM EL PROCÉS SEGUEIX VIU

El  diumenge 10 de gener  el  Parlament de Catalunya  sorgit de 
les eleccions del passat 27 de setembre va  investir Carles Puig-
demont com a president de la Generalitat. Després de 3 mesos, 
finalment  es pot constituir el  govern de Catalunya que haurà de 
pilotar una nova etapa del procés cap a l’Estat propi i que s’inicia 
amb convenciment i amb legitimitat democràtica, que haurà de 
permetre al país dotar-se de les eines pròpies per atendre a les 
persones com es mereixen. Estem davant d’una etapa que ha de 
permetre executar les esperances d’un futur millor. Des d’aquí la 
nostra felicitació al nou president pel coratge que demostra ac-
ceptant l’encàrrec de posar-se al front d’un procés que no estarà 
exempt de dificultats.

Ens alegrem que el nou president vingui del món local. Conside-
rem molt important la seva expertesa en el servei als ciutadans, 
atesa la seva condició d’alcalde de Girona. Els Ajuntaments són 
els que estan més en contacte amb la ciutadania i permet entenir 
un coneixement més directe de les necessitats i demandes 
socials. Els compromisos a desenvolupar en aquesta etapa són 
d’alta complexitat, ja que passen per la culminació del procés 
en la fase de participació ciutadana, el disseny de les estructu-
res d’estat, la tramitació de la llei de transitorietat jurídica, etc.. 
Volem ressaltar aquí el contingut social de l’acord polític que ha 
de permetre avançar cap a un país més preparat, més just, més 
equitatiu i més saludable.  Que preveu el compromís d’una acció 
de govern que doni respostes a les demandes de la societat, 
que resolgui els efectes devastadors  de la crisi que pateixen 
moltes famílies, que es treballi per aconseguir un país més just i 
que, en definitiva, es garanteixi protecció i atenció als més febles 
i vulnerables. Arribar a aquest punt no ha estat gens fàcil i en 
algun moment semblava fins i tot impossible. Però en aquests 
moments volem posar en valor l’acord que ho ha fet possible, tot 
ressaltant que és un acord que no va contra ningú, sinó que con-
vida a la totalitat de la població de Catalunya a viure i conviure 
millor. 

El nostre grup municipal volem traslladar aquí el nostre agraïment 
al president Mas, perquè en un gest que l’honora  ha fet possible 
que el procés segueixi viu. Gràcies per la lliçó a nosaltres, al país 
i a la política. Perquè el seu pas al costat permet  iniciar una le-
gislatura de transcendència històrica. Al mateix temps i des 
d’aquí li agraïm els serveis prestats. 



El dimecres 25 de novembre es va 
celebrar el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers 
les Dones, per manifestar el nostre 
rebuig a totes les formes de violència 
masclista, una realitat persistent que 
té uns efectes devastadors per a la 
nostre societat. 

El juliol de 1981 va ser declarat el 25 
de novembre  dia internacional contra 
la violència de gènere, en el context 
del primer Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y del Caribe celebrat a 
Bogotà (Colòmbia). En aquesta trobada 
les dones van denunciar la violència de 
gènere en l’àmbit domèstic i la violació i 
l’assetjament sexual en l’àmbit dels go-
verns, incloent-hi la tortura i els abusos 
que patien moltes presoneres polítiques.

Es va escollir aquest dia amb motiu del 
violent assassinat de les germanes Mira-
bal (Patria, Minerva i Maria Teresa), tres 
activistes polítiques assassinades el 25 
de novembre de 1960 mentre anaven a 
Puerto Plata a visitar els seus marits em-
presonats, en mans de la policia secreta 
del dictador Rafael Trujillo a la República 
Dominicana. Una quarta germana, Dedé, 
que va morir l’any 2014 a Bèlgica, és 
l’única germana que va sobreviure. Els 
seus cadàvers destrossats van aparèixer 
al fons d’un barranc. Per al moviment 
popular i feminista de la República Do-
minicana, històricament, aquestes dones 
han simbolitzat la lluita i la resistència. 
El 1999, l’ONU va donar caràcter oficial 
a aquesta data.

Sant Sadurní contra la violència de 
gènere

Enguany, es van convocar a Sant Sadurní 
dues concentracions amb la participació 
dels centres escolars, que van interpre-
tar algunes cançons i escrits i poemes. 

La participació dels centres escolars 
és fonamental en aquest acte ja que és 
una manera participativa i dinàmica de 
sensibilitzar els infants i joves contra la 
violència envers les dones, la qual cosa 
és imprescindible per a evolucionar cap 
a una cultura de pau i la igualtat. També 
van manifestar el rebuig a la violència 
masclista la ciutadania de Sant Sadurní 
d’Anoia. Més de 300 persones van 
assistir a les concentracions amb el lema  
“Contra la Violència Masclista, una Flor!” 
Els actes van culminar amb una ofrena 
floral en memòria de totes les dones 
assassinades per violència de gènere. 
També s’oferia la possibilitat d’organit-
zar tallers de violència als centres esco-
lars. Enguany s’han dut a terme al Jacint 
Verdaguer amb l’alumnat de 4t d’ESO 
i a un grup de l’Intermunicipal, amb la 
participació total d’uns 90 estudiants.

La violència de gènere

La violència masclista en l’àmbit de la 
parella és la més coneguda i amb la qual 
s’ha pres més consciència sobre la pro-
blemàtica. La reproducció de les creen-
ces associades als rols de gènere en les 
relacions de parella, juntament amb
l’ideal d’amor romàntic, esdevenen pe-
ces clau per entendre aquest fenomen.

Els principis de l’amor romàntic, derivats 
del romanticisme de finals del segle 
XVIII i que va evolucionar fins a mitjans 
del segle XIX, s’han arrelat i adaptat a 
la nostra cultura, a diferència d’altres 
cultures en què el comú ha estat l’amor 
pactat.

En el sí de la nostra cultura patriarcal,
l’ideal de l’amor romàntic estipula 
i marca les normes d’un model de 
conducta amorosa, i estableix el que 
significa enamorar-se i els sentiments 
que les persones han de sentir, on, quan 

i amb qui. Seguint aquest model d’amor 
romàntic es desenvolupen un seguit de 
creences i imatges idealitzades al voltant 
de l’amor que, sovint, duen a acceptar, 
normalitzar i justificar comportaments 
clarament abusius. 

La interiorització d’aquestes creences 
ben arrelades a la nostra societat com-
porta que les relacions de parella es 
tradueixin en l’entrega absoluta a l’altra 
persona, a convertir l’altre en l’únic i 
fonamental de la nostra existència, a 
perdonar i justificar-ho tot en nom de 
l’amor.

També cal entendre que existeix una 
persona ideal que ens completa i que 
sense ella no som ningú, i tenir un con-
venciment absolut que l’amor ideal és 
per sempre. És en aquest context d’idea-
lització de l’altra persona, de possessió 
i de dependència de la seva figura, en 
què es poden donar i es donen conduc-
tes d’abús sobre l’altra però que es 
viuen com quelcom normal i justificat en 
la relació de parella, comprensible pels 
membres de la parella i pel seu entorn.

Aquesta construcció de les relacions 
amoroses i afectives en el substrat d’una 
cultura patriarcal de dominació dels 
homes sobre les dones, constitueix la 
base ideològica que fomenta i repro-
dueix la violència masclista en l’àmbit de 
la parella. 

Les creences més conservadores sobre 
els rols tradicionals de gènere estan re-
lacionades, d’una banda, amb la tendèn-
cia dels homes a exercir violència i a 
culpar les dones de la violència que han 
viscut, i, de l’altra banda, amb la tendèn-
cia de les dones a legitimar o justificar 
el comportament dels homes que han 
exercit violència.

Contra la 
Violència 
de Gènere
UNA FLOR


