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MARIA ROSELL
1a Tinent d’alcalde, regidora i exalcadessa Sant Sadurní d’Anoia

Durant 20 anys he tingut 
la gran satisfacció d’estar a 
la política municipal com a 
regidora i batllessa, treballant 
pel meu municipi i per la meva 
gent. Tot té un començament i 
un final, sincerament creia que 
el meu pas per l’ajuntament 
seria mes breu, però la vida et 
porta a situacions que no has 
previst. Quan se’m va plante-
jar entrar a l’ajuntament, els 
meus fills eren petits. Tant ells 
com el meu marit, no sabíem 
la implicació i dedicació que 
podia portar treballar pel teu 
municipi des de la política, 
però en tot moment he tingut 
el seu recolzament. Sense ells 
no ho hauria pogut fer.

He estat 8 anys cap de llista 
de CiU i hem guanyat les elec-
cions les 2 vegades. Ara ha ar-
ribat el moment de donar pas 
a persones que vulguin seguir 
treballant pel poble. El pas per 
la política ha estat molt enri-
quidor, personalment, políti-
cament i professionalment. 
També ha estat molt dur en 
moments concrets, sobretots 
aquests últims anys, quan la 
política per algunes persones 
s’ha convertit en fer demagò-
gia, dir falsedats i atacar per 
un grapat de vots i una cadira.

Els primers 12 anys vaig ser 
regidora de Serveis Socials, 
Salut i Consum i Cooperació. 
En aquell moment no hi havia 
cap estructura muntada i era 
més beneficència que serveis 
socials. Hi havia 2 profes-
sionals a jornada sencera i 3 
a mitja jornada. En acabar, la 
regidoria comptava amb 25 
professionals. Es va començar 
a atendre a tota la població en 
totes les situacions i dificultats 
socials i familiars. Es va ajudar 
a crear GatSà (associació que 
s’encarrega de controlar les 
colònies de gats de carrer). 
Es va donar contingut a la 
regidoria de Salut i Consum.
Vam crear la regidoria d’Igual-
tat i es van posar en marxa 
molts serveis d’atenció, 
sense discriminacions per 
raó de sexe, edat, cultura, 
religió o procedència. Es va 
crear la comissió de violència 
domèstica, violència infantil i 
de gent gran, i tot gràcies al 
gran equip de professionals 

que fa 20 anys que treballen 
en xarxa i coordinadament 
juntament amb el CAP (Am-
bulatori), les escoles, la Casa 
dels Avis i la resta de serveis 
municipals.

Es va obrir l’OMIC (Oficina 
Municipal d’informació al con-
sumidor), es va crear Mainada 
(servei de trobada per a mares 
i pares de filles i fills fins a 3 
anys) i el Grup de Dol. Aquests 
tres serveis es van deixar de 
donar quan vaig deixar la 
regidoria i va entrar un altre 
equip de govern. Es va remo-
delar el Centre Cívic Vilarnau i 
es van augmentar els serveis, 
Vull agrair als veïns del barri 
la seva implicació i treball. Al 
començament van ser un gru-
pet de mares que col.labora-
ven amb el personal del cen-
tre, fins que es va crear l’as-
sociació 1itots. A la Casa dels 
Avis es va fer la rehabilitació 
de l’Antic hospital. Gràcies 
a aquesta ampliació es va 
passar de 40 a 76 places de 
residents, més les de centre 
de dia; es va crear la bugade-
ria i àpats a domicili per les 
persones grans del municipi 
que tenien dificultats o vivien 
soles - aquests 2 serveis ara 
ja no es donen-. 

Del 2014 al 2017 he es-
tat batllessa i el darrer any 
i mig regidora de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme.
Juntament amb el meu equip 
ens hem dedicat en cos i àni-
ma al nostre poble i hem acon-
seguit: fer el camí de Mas 
Esperó; rotonda del cementi-
ri, la rotonda de la carretera 
de Gelida, que està a punt 
d’acabar-se; embelliment de 
les rotondes de l’interior del 
municipi amb la col.laboració 
d’empreses. Hem creat la 
regidoria d’Habitatge; acces-
sibilitat des del C/Sant Pere 
fins al c/Pi i Margall i c/ Santa 
Eulàlia; recuperar la subvenció 
del Centre Cultural - tot i que 
la nostra opció era fer una 

consulta ciutadana, en entrar 
al govern ens vam trobar que 
la subvenció estava a punt de 
perdre’s i com a equip de go-
vern responsable no podíem 
permetre que això succeís.

Ham arranjat els vestidors del 
camp de futbol i s’han posat 
dos mòduls nous, que estaven 
molt deteriorats; s’ha impulsat 
la Festa de l’esport; s’ha fet el 
projecte d’un espai polivalent 
al davant de la piscina; el pro-
jecte per traslladar la parada 
de taxis i autobusos a la zona 
de la rambla – Anselm Clavé; 
S’està fent un pis tutelat per 
vui persones amb capacitats 
especials; el projecte “Un pro-
grama Públic-Social per la in-
serció laboral de persones en 
situació d’exclusió social”; l’es-
tudi per a la creació d’un viver 
de celleristes; el pla estratègic 
d’activitat econòmica del 
Penedès Nord; subvencions 
a emprenedors i empreses; 
un estudi de la Diputació del 
Mercat setmanal del dijous 
i dissabte, que es posarà en 
funcionament un cop validat; 
la compra de cal Guineu; zona 
d’aparcament per a 9 Auto-
caravanes; remodelació de la 
Fassina amb projecte FEDER; 
projecte de remodelació de la 
botiga i pati exterior Fassina; 
ordenança de terrasses; Cava 
Market. 

Hem millorat la subvenció i 
coordinació amb SOM Sant 
Sadurní, la Confraria i l’At-
eneu; estalvi energètic amb 
canvi de lluminàries per mod-
els LED; caldera de biomassa 
a la piscina i Jacint Verdaguer; 
millores als agregats rurals, 
vivendes Vilarnau, Junyent i a 
les places de les cases davant 
de Castellblanch; millores i 
ampliació del servei de reha-
bilitació. Tot això es una part 
de tot el que hem pogut dur a 
terme o s’executarà en breu. 

Vull agrair a totes les per-
sones que treballen per l’ajun-

tament la seva col·laboració, 
saber fer, per haver facilitat la 
feina i treballar amb la màxima 
responsabilitat i professionali-
tat pel bé de Sant Sadurní. 

Agrair a les associacions, 
entitats, consells sectorials, 
empreses, veïns i veïnes pel 
suport i escalf  de tots aquests 
anys. A totes les persones 
que han cregut en el nostre 
projecte, que ens han votat i 
ajudat a fer possible un “Sant 
Sadurní Viu i Actiu”. Al Casal 
Municipal de la Gent de Gran i 
a l’Esplai de la gent gran, per 
la seva implicació i col.labo-
ració; A l’Associació de Dones 
de Sant Sadurní, sempre es-
tan treballant i col.laborant 
per la Igualtat. També als nens 
i nenes de les escoles que 
han vingut a entrevistar-me i 
m’han visitat a l’Ajuntament o 
al Parlament.

A totes i tots els companys 
regidors/regidores, a l’alcal-
de Joan Amat, Josep M Ribas 
i especialment a l’Isidor Ran-
do, el Víctor Perxes, l’Àngels 
Canals, al Josep Subirana, la 
Laura Salvador i al Xavi Rojo, 
per tot el que m’heu ensenyat 
i el vostre suport incondicio-
nal. Em retiro de la política 
amb gran satisfacció per haver 
estat una privilegiada trebal-
lant per millorar el meu mu-
nicipi. Sempre he estat vincu-
lada a associacions, entitats o 
projectes municipals i suposo 
que això va a l’ADN, seguiré 
lluitant per Sant Sadurní des 
d’on cregui que puc ajudar o 
col.laborar. Agraïment infinit 
a tothom qui m’ha ajudat i 
recolzat i pel que necessiteu 
sempre estaré a la vostra dis-
posició.

Una forta abraçada

GRÀCIES
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A les portes de Nadal, l’Ajuntament de Sant Sadurní i els representants 
dels propietaris de la casa pairal de Can Guineu, Codorniu, Freixenet 
SA i Juvé i Camps, van signar la compravenda d’aquest immoble em-
blemàtic del centre de la vila. El preacord entre les parts estava signat 
des de juny del 2017, però l’operació es va endarrerir força, fins a 
finals de l’any passat, quan la casa ha passat finalment a titularitat 
municipal per la quantitat de 300.000 euros. 

L’immoble, declarat Bé Cultural d’Interès Local, és una construcció de 
grans dimensions que dóna als carrers Hospital i Sant Antoni i situada 
en un solar de gairebé 1.600 m2. Compta amb gairebé 2.700 metres 
quadrats entre la casa pairal, el soterrani on antigament s’hi ubicava el 
celler, una planta baixa i tres plantes superiors, a més dels porxos i les 
terrasses. A la banda del carrer Hospital, les dependències s’articulen a 
partir d’un claustre i dues galeries. El pati de l’entrada del carrer Hospi-
tal, de forma quadrada, és segurament el més característic de la casa, 
amb columnes i capitells que sostenen la galeria superior i que podrien 
datar del segle XVII. Orientada cap el carrer Sant Antoni, la casa s’obre 
al porxo i un pati, que comunicava amb l’era i la zona del bestiar.

La manca d’inversió i d’actuacions de condicionament per part dels 
propietaris durant gairebé tres dècades obligarà a una important reha-
bilitació que farà molt necessària la cerca de subvencions i les aportaci-
ons per part d’altres administracions. Un procés llarg i que es prolon-
garà durant diversos anys, abans que l’edifici pugui estar en condicions 
per a acollir qualsevol activitat.

Els anteriors propietaris havien adquirit la casa el 1987 amb el com-
promís de destinar l’immoble a la promoció del cava. Durant alguns 
anys es va especular amb la possibilitat que pogués esdevenir la seu 
del Consell Regulador del Cava i el Centre Tecnològic del Cava. Però 
res es va concretar i la casa va iniciar un lent però progressiu procés de 
deteriorament.  Durant força anys Can Guineu obria les seves portes a 
un concert de música clàssica que anualment organitzaven els Amics 
de la Poesia, amb el suport de l’Ajuntament. I també va acollir esporà-
dicament alguna altra activitat, com exposicions. En una d’aquestes 
ocasions es van exhibir fins i tot projectes arquitectònics, quan s’estava 
estudiant la possibilitat de traslladar-hi el Consell Regulador. 

El 2004 l’Ajuntament va comprar una de les construccions que llinda 
amb la casa pairal, la Fassina. Aquest espai, utilitzat al segle XIX per 
destil·lar esperits i aiguardent, va anar concentrant cada vegada més la 
producció cap a l’elaboració de vins, i l’activitat es va mantenir ininter-
rompuda fins al 1965. A la dècada dels 80 i 90 del segle passat alguns 
espais de la Fassina encara s’havien llogat per a la criança de cava.
Un cop va ser de titularitat municipal i després d’una importantíssima 
inversió, l’edifici obria les portes al 2010 com a Oficina de Turisme i el 
nou Centre d’interpretació del Cava, conservant diversos elements molt 
característics i històrics d’aquesta construcció .

sant sadurní 
també es queda 
amb la casa de 
can guineu
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Pere Mir Ràfols (1878-1952), el de can Guineu, provenia d’una 
família de pagesos benestants instal.lats a Sant Sadurní des de finals 
del segle XV i que, al segle XIX, a través del negoci dels destil.lats 
primer i del vi després, van reconduir la seva activitat econòmica per 
esdevenir un dels precursors més destacats en el desenvolupament  
industrial d’una vila, que tenia fins llavors en l’agricultura el seu únic 
motor econòmic.

La casa era propietat de la família des del 1703, quan Pau Mir la 
compra als administradors de l’Hospital de la Santa Creu. El conjunt 
el formaven, a banda de l’habitatge, l’Era i el que posteriorment seria 
la Fassina. 

La casa, que presenta un estil eclèctic, es va construir el 1851 per 
Pere Mir i Viladoms, al mateix lloc on es trobava la casa de pagès. A 
ell es deu l’ampliació de la fàbrica – La Fassina de Can Guineu – amb 
la construcció del celler en arcs de mig punt en diafragma, que seguia 
l’estil de l’edifici original. El 1882 es va realitzar una important refor-
ma a la façana de la casa que dóna al carrer Sant Antoni, arran de 
l’obertura de la carretera de l’Ordal i la construcció del nou pont 
sobre el riu Lavernó (conegut com el pont de l’Estació).

ELS MIR

Pere  Mir i Ràfols va tenir tres filles, Ramona, Maria Teresa – qui 
vendria la casa als tres propietaris cavistes a finals dels 80 del 
segle passat - , i Maria Antònia. 

El 1940 Pere Mir i Ràfols va formalitzar la cessió a l’Ajuntament 
de l’Era d’en Guineu, situada just davant de la casa pairal, per 
tal que el municipi la destinés a plaça pública, amb la condició 
que s’hi erigís un monument en honor, exclusivament, a les víc-
times del bàndol vencedor de la Guerra Civil. El resultat va ser 
la instal.lació d’una creu de fusta de pi rodejada per un zona 
enjardinada i delimitada per un cercle de pedres.  

La referència a la plaça de l’Era d’en Guineu, que encara per-
dura avui en dia, deu la seva denominació a que allà s’hi batia 
el blat i altres llegums procedents dels terrenys agrícoles de la 
família Mir. I, abans, també dels seus anteriors propietaris, les 
famílies Argençola i Terrasa. Amb la cessió a l’Ajuntament i la 
instal·lació del monument franquista ll’espai ja no va recuperar 
mai més la seva funció tradicional i es va destinar a plaça d’ús 
públic. Ja a principis del segle XX, el mateix Pere Mir havia cedit 
gratuïtament uns terrenys situats al sud de l’era per tal que El 
Centre hi construís el seu local social, amb un camp de futbol 
contigu. 

A finals dels 80, el llavors alcalde Carles Querol ja va traslladar 
a Maria Teresa Mir Vidal, l’interès de l’Ajuntament per adquirir 
la casa, però finalment la propietària va acordar vendre-la als 
tres cavistes que han estat els propietaris fins aquest 2018.

A la cessió de l’Era d’en Guineu i la compra recentment de la 
casa pairal, cal afegir-hi l’adquisició, feta el 2004 de la Fassina 
de Can Guineu, situada al costat de la casa, on l’Ajuntament va 
inaugurar al 2010 l’Oficina de Turisme i el Centre d’Interpretac-
ió del Cava. La Fassina i ara la casa pairal segellen el que ha 
de ser un nus d’equipaments municipals que han de servir per 
contribuir a la dinamització i l’impuls del centre vila.

cessions i venda del patrimoni 
de can guineu a sant sadurní
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què s’hi farà a can guineu?
Les grans dimensions d’aquest im-
moble permeten pensar en un gran 
ventall d’usos. La seva situació es-
tratègica al centre de la vila, molt 
propera a l’Ajuntament i a la zona 
comercial, però també a pocs metres 
del Centre d’Interpretació del Cava, 
l’aparcament públic o equipaments 
com el Casal d’Entitats o El Centre, 
també multiplica les possibilitats 
d’ubicar-hi a la casa pairal serveis 
municipals i complementar-ho amb 
espais versàtils que puguin oferir-se 
a les entitats o la iniciativa privada. 

Per contra, la seva condició d’edifici 
catalogat i protegit obligarà a l’ad-
ministració local a ser molt curós 
amb el procés de rehabilitació, 
preservant l’estructura i molts dels 
elements característics de l’edifici.

L’actual govern i la majoria de grups 
del consistori han manifestat públi-
cament la seva voluntat de celebrar 
un procés participatiu per tal que, en 
el proper mandat, els veïns i veïnes 
decideixin què s’hi farà a Can Guineu. 
La intenció és treballar en diverses 
propostes i projectes per tal d’es-
collir les millors iniciatives i celebrar 
finalment una consulta ciutadana. La 
proximitat de les eleccions munici-
pals farà que els partits avancin ja 
en els seus programes i a la campa-

nya electoral quines són les seves 
preferències sobre l’ús de la casa 
pairal. Fins i tot algunes formacions 
ja havien reclamat, a l’inici d’aquest 
procés de compravenda, que la de-
cisió d’adquirir o no l’immoble se 
sotmetés a una consulta a la ciutada-
nia, i que es plantegés llavors l’ús 
que se li volia donar a l’edifici.

Cal tenir molt present que la inversió 
per rehabilitar i recuperar la casa 
pairal pot rondar els cinc milions 
d’euros. Tot i ser un dels projectes 
centrals de l’acció municipal, aquesta 
obra s’haurà d’afrontar en diversos 
anys i comptant amb la complicitat 
d’altres administracions per tal de 
fer front a la gran injecció econòmi-
ca que es necessita. A principis de 
març l’Ajuntament durà a terme unes 
jornades de portes obertes per brin-
dar a la ciutadania la possibilitat de 
veure la casa. 
Els veïns i veïnes que s’han inscrit 
podran comprovar l’estat en què es 
troba i les grans possibilitats que 
ofereix aquest enorme immoble. Des 
de fa dies ja s’hi estan realitzant tre-
balls de neteja i desbrossament per 
part de la brigada municipal. També 
s’han apuntalat i reforçat alguns 
punts de l’estructura i s’estan fent 
cates i avaluacions en alguns dels 
espais més deteriorats. 

La casa barreja molts estils i comptava amb 
un gran número d’estances i habitacions, es-
pais interiors i exteriors de gran superfície. 
Fins i tot amb una capella.
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A mitjans de febrer s’ha iniciat la segona fase de les obres d’arranjament 
al carrer Pi i Margall, consistent en l’arranjament de les voreres i millora de 
l’accessibilitat; la primera part de l’obra es va dur a terme el mes de juliol de 
2018 i donava continuïtat a les diverses fases d’actuacions que s’han dut a 
terme aquests anys per arranjar tot el tram d’aquesta important via de con-
nexió del centre de la vila, amb els carrers Sant Pere i Provença.

Com a conseqüència d’aquesta actuació, s’ha tallat la circulació per aquest 
carrer i es desviarà el trànsit pel carrer Anselm Clavé . Aquesta mesura provo-
carà un canvi del sentit de circulació en el tram comprès entre els carrers Pi i 
Margall i el carrer Milà i Fontanals. Està previst que l’obra es prolongui durant 
uns dos mesos. Un altre dels canvis importants que es faran al carrer serà la 
reorganització de la zona d’aparcament. Un cop finalitzi aquest arranjament, 
els vehicles estacionaran d’esquena i orientats cap a la Rambla Generalitat. 
Aquesta mesura permetrà millorar la seguretat i la convivència entre els cot-
xes que entren i surten de la plaça d’aparcament i els vehicles que circulen 
pel carrer.

Obres al carrer Pi i Margall
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asfaltat dEls carrers de la vila 
En aquest inici de 2019 s’ha realitzat una intensa 
campanya de reasfaltats i repintat de la senyalit-
zació horitzontal a molts carrers i vies del munici-
pi. L’actuació s’ha centrat principalment al Polígon 
de les Casetes de Cal Mir i el de Can Ferrer, el 
tram superior de la Rambla Generalitat i plaça Pau 
Casals i carrers com el Tinent Coronel Sagués, 
Mestre Antoni Torelló, Provença, Sant Pere, Mont-
serrat, Gelida, Pau Claris, Vinya, Raïm, Solanes, 
Baríton Matias Ferret, entre d’altres.

S’ha fet una important reparació al carrer Montar-
dit, al costat del Parc de la Rambla, per tal d’arran-
jar i ampliar una vorera, que amb el pas dels anys 
s’havia anat enfonsant i inclinant, convertint-se en 
un punt negre per a la seguretat dels vianants. 

També està previst que comenci a les properes 
setmanes la urbanització del Passatge Santa Eu-
làlia, que es durà a terme amb les contribucions 
especials dels veïns.

Coincidint amb les vacances de Nadal, la regidoria 
d’Esports va aprofitar per dur a terme un paquet 
d’actuacions de millora a les instal·lacions de la 
zona esportiva i la piscina. D’una banda es va fer 
la substitució la caldera, així com de la màquina 
deshumidificadora i el sistema de cablejat que 
s’encarreguen de renovar l’aire a l’interior de la 
instal.lació. També es va canviar el tancament de 
vidre de la piscina, que ha permès guanyar en 
el capítol d’eficiència energètica. Algunes de les 
novetats que s’han fet més evidents per als usuaris 
són l’arranjament de la zona de vestidors i dutxes 
i les noves taquilles, que han permès guanyar en 
seguretat. També s’ha renovat la il·luminació del 
pavelló i està previst un sistema de megafonia al 
camp de futbol. Durant els dies que es va tancar 
la zona aquàtica es va aprofitar per completar una 
intensiva neteja, pintat i vernissat general de di-
versos espais de la instal.lació.

Continua pendent l’obra d’arranjament del vas 
petit interior de la piscina. Una darrera avaluació 
dels problemes de filtracions que pateix aquesta 
estructura obligaran a una reparació més impor-
tant i molt més costosa del que s’havia previst 
inicialment. Es confia en iniciar l’actuació proper-
ament per tal de tornar a posar-la en servei el 
més aviat possible i obrir de nou aquest espai que 
es destinava principalment a activitats aquàtiques 
dirigides. L’Ajuntament de Sant Sadurní demana 
disculpes als usuaris per aquest contratemps i els 
inconvenients que es poden derivar durant aquest 
temps que el vas continuï tancat al públic.

Millores a la 
zona esportiva
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Des de la regidoria de Cultura defen-
sem una acció cultural diversa i de qua-
litat. La cultura és clau per al desenvolu-
pament local, genera identitat, cohesió 
social, millora la qualitat de vida i posi-
ciona el municipi a l’exterior. La cultura 
crea pobles on val la pena viure-hi.

La participació en la vida cultural és un 
dret fonamental i constitueix una es-
tratègia cabdal en l’educació i l’aprenen-
tatge al llarg de tota la vida. La cultura 
ens fa persones més tolerants,creatives, 
crítiques i més lliures.

Al llarg de tots aquests anys hem tre-
ballat per apropar la cultura a tothom. 
Aquesta tasca s’ha traduït en el naixe-
ment de molts cicles culturals, amb 
propostes diverses, atractives i de qua-
litat. Cultura tot l’any, Cinema al Casal, 
Cinema a la Fresca, Teatre al Casal, Cicle 
Gost, Conferències al Casal i  Poesia a 
les Caves estructuren la programació 
cultural durant tot l’any. Al seu costat, 
estem treballant en noves propostes al 
voltant de la cultura i la dinamització 
comunitària que veuran la llum en els 
propers mesos. Hem consolidat el Fes-
tival EVA, considerat festival estratègic 
per  la Diputació de Barcelona, com 
a espai excepcional per al gaudi de 
propostes escèniques en els indrets 
més diversos. Cada any per Sant Jordi 
presentem una publicació vinculada a la 
cultura de la vila i ja portem 5 edicions 
del Premi de Novel·la Curta Celler de 

Lletres, que guardona obres relaciona-
des amb el món del vi i del cava.

El festival Santsa Sound de grups musi-
cals, que dóna suport al talent local, és 
una important plataforma per a la seva 
exhibició. També La biennal d’art De-
mostra és un espai per a tots els crea-
dors plàstics. Hem treballat frec a frec 
amb les entitats de cultura popular, que 
es troba en un moment de gran força al 
municipi. S’ha revitalitzat la Festa Ma-
jor, amb molta participació durant tot el 
dia i en els actes previs i les Fires han 
crescut a nivell de concurrència, amb 
actes a l’abast de tots els públics. Els 
Barris, una de les nostres festes més 
estimades, es viuen amb una energia 
renovada  gràcies a l’empenta de les 
comissions i a la gran tasca que desen-
volupen. Tot el calendari festiu compta 
amb una enorme participació de les en-
titats de Sant Sadurní.

Ha vist la llum el nou Centre Cultural, 
un equipament innovador que funcio-
na a ple rendiment. Ha permès posar a 
l’abast del públic tot el fons documental 
de la biblioteca, compta amb nombro-
ses activitats de dinamització per tots 
els públics: clubs de lectura, presenta-
cions de llibres, espectacles familiars, 
BiblioLab, etc. amb el seu pati que es 
transforma en l’escenari que acull els 
espectacles del Cicle Gost - quin millor 
homenatge podríem haver fet a la nos-
tra estimada Mercè Gost! -.

Hem treballat intensament per la cultu-
ra a la vila i la participació en la vida 
cultural es troba en un moment àlgid. 
Desitgem que aquest treball sigui la 
llavor d’un equipament escènic que 
aculli tota la programació cultural del 
municipi  que tant necessita i tant 
mereixem. Aquest fet constitueix una 
de les recomanacions principals del Pla 
d’Acció Cultural que s’ha elaborat re-
centment. Juntament amb les línies de 
treball que proposa i que suposen un 
important pas endavant, anhelem que 
es faci efectiu aviat. Agraeixo l’oportu-
nitat d’haver treballat per la cultura a 
Sant Sadurní d’Anoia. La cultura és un 
dels valors de la República que volem 
construir, amb la voluntat de ser una ci-
utadania més crítica, més compromesa 
i més lliure. Això és el que hem volgut 
forjar al nostre poble. Sentir el batec de 
la festa, la passió per la cultura, la mà-
gia dalt l’escenari, l’embadaliment dels 
més petits, l’afany de les persones per 
apendre, entre moltes altres coses, ha 
estat un privilegi i un plaer. Viure la cul-
tura és felicitat en estat pur.

La cultura, un valor de la República

MONTSE MEDALL
REGIDORA CULTURA, 
JOVENTUT I COOPERACIÓ
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La Festa de l’Esport torna a reconèixer 
els millors esportistes i clubs de l’any 

A finals d’any es va celebrar la 5a edició 
de la Festa de l’Esport, iniciativa impul-
sada per la regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament de Sant Sadurní que cada any 
ofereix un reconeixement als esportistes 
i entitats més destacades de la vila, ja 
sigui pels resultats esportius o alguna fita 
destacada. L’acte es va celebrar al pavelló 
de l’Ateneu i es va omplir especialment 
de joves esportistes sadurninencs, acom-
panyats per familiars i amics. De nou, 
prop d’una vintena de modalitats espor-
tives van desfilar per l’escenari a recollir 
el diploma acreditatiu.

Pel que fa als reconeixements especials, 
la Festa de l’Esport va voler homenatjar 
Joan Canals, pels seus 48 anys dedicats a 
l’hoquei patins; també a Jordi Del Amor, 
jugador del Noia Freixenet en diverses 
etapes i capità les quatre darreres tem-
porades, que va posar punt i final a la 
seva carrera com a jugador; els corredors 
Martí Torrallardona i Ignasi Gil; i també a 
Àlex Moreno, pel seu retorn a la màxima 
categoria del futbol estatal amb ek Rayo 
Vallecano. Grups de ball de Banjara Stu-
dio i Estem x Tu van oferir diverses actu-
acions per amenitzar l’acte. La regidora 

d’Esports, Laura Salvador, va donar la 
benvinguda a l’inici de la festa i el dipu-
tat adjunt d’esports de la Diputació de 
Barcelona, Pere Pons, i l’alcalde de Sant 
Sadurní, Josep Maria Ribas, van ser els 
encarregats de tancar-la. 

L’edició d’enguany també va dur a terme 
un sorteig solidari, en aquesta ocasió 
dues inscripcions per la Cursa de Nadal 
i unes botes signades per l’Àlex Moreno. 
La recaptació es va donar íntegrament a 
l’entitat local Tots Som Un.

Nou èxit de la cursa de nadal
El club local Sansa Sua Tot, amb el suport de la 
regidoria d’Esports i Comunicació de l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní, i la col·laboració de molts 
establiments i comerços de la vila, va organitzar 
una nova edició de la Cursa de Nadal. Les dates, 
el recorregut i la meteorologia van acompanyar 
als nombrosos participants d’aquesta prova que 
oferia dues distàncies fprça assequibles, de cinc i 
deu quilòmetres, per un circuit que enguany, com 
a novetat, tenia com a sortida i arribada l’entrada 
de l’escola La Pau. Després d’una primera part del 
recorregut en asfalt per l’interior del municipi, la 
prova transcorria per zona natural de l’entorn de 
Sant Sadurní, per corriols i camins de terra.

La jornada va arrencar amb la prova infantil, que 
va comptar també amb una nodrida participació, 
sobre una distància de 800 metres. 

Josep Martínez es va endur la victòria a la dis-
tància curta i Joel Valldosera va ser el més ràpid 
sobre el recorregut de 10 quilòmetres. En catego-
ria femenina, les millors van ser Aïda Solà i Sònia 
Julià, respectivament
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A partir del març es torna a posar en funcionament 
el servei habitual de bus urbà, amb la incorporació 
de totes les parades de la línia L2, després que 
la prova pilot de tres mesos del bus a demanda 
finalitzés al febrer. 

Aquesta proposta ha permès posar durant 
aquests mesos un segon vehicle, de dimensions 
més petites, a disposició dels viatgers. Els usuaris 
han pogut sol·licitar directament el servei de bus a 
través de l’aplicació mòbil Shotl, o bé trucant a un 
número de telèfon, per cobrir itineraris que tenien 
origen o arribada en alguna de les parades de la 
línia L2. En paral.lel, la línia principal, la L1, ha 
pogut ajustar durant aquest període el seu recor-
regut i ha millorat horaris pel fet de no cobrir les 
parades ampliades de la línia L2.  

Amb totes les dades obtingudes durant aquest 
termini en relació al funcionament del servei i les 
demandes realitzades pels usuaris, l’Ajuntament 
de Sant Sadurní, amb el suport de l’AMTU (Associ-
ació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport 
Urbà) elaborarà un informe que permeti definir les 
properes millores i actuacions per optimitzar el 
servei de bus. Podeu consultar tota la informació i 
horaris del servei a www.santsadurni.cat/bus.

Sant Sadurní tindrà una 
àrea per autocaravanes

Al febrer es van iniciar els treballs de neteja i desbrossament per a la instal.
lació d’una àrea d’autocaravanes a la vila, que s’ubicarà a una parcel.la situ-
ada just a sota del castell de Can Ferrer i molt propera als Habitatges Vilar-
nau. Aquesta és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Sant Sadurní, 
amb el suport del Consorci de Promoció Turística del Penedès, i que comp-
ta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona per a la creació de la 
Xarxa d’àrees d’acollida d’autocaravanes al territori. El projecte compta amb 
la participació de 12 municipis de la comarca i seguirà un criteri constructiu 
homogeni, dotant a tots els espais d’una imatge i serveis unificats. 

Aquesta zona tindrà capacitat per aproximadament una desena de vehicles 
d’aquestes característiques i comptarà amb una font d’aigua potable, punts 
de llum i tres taules de picnic amb els seus corresponents bancs. També hi 
haurà arbrat i una zona de 700 metres quadrats de paviment de sauló com-
pactat per a l’estacionament de les autocaravanes. Cada plaça anirà acompa-
nyada d’arbrat i travesses de fusta delimitadores. 

torna la línia L2 
del bus urbà

El diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jor-
di Fàbrega, va visitar acompanyat de l’alcalde de 
Sant Sadurní d’Anoia, Josep Maria Ribas, les obres 
de millora que la Diputació està realitzant en l’enl-
laç entre les carreteres C-243b i BV-2244. 

Les principals actuacions que s’estan realitzant 
de cara a millorar la seguretat i també la capac-
itat en aquest punt són un nou nus viari de for-
ma de rotonda, que millorarà la seguretat dels 
moviments entre ambdues carreteres i evitar els 
girs a l’esquerra que es produeixen actualment en 
condicions geomètriques deficients. També es mil-
loraran les condicions de visibilitat en tot el nus i 
es dotaran dels elements de seguretat i protecció 
pels usuaris en la futura rotonda. Així mateix, es 
col•locaran punts d’il•luminació.

Les obres tenen un pressupost de licitació de 
707.650 euros i van iniciar-se a finals de setem-
bre. La previsió és que la rotonda estigui finalitza-
da i pugui obrir-se al trànsit la segona quinzena 
del mes de maig. Des de mitjans de febrer ja hi 
ha algunes afectacions en el pas de vehicles  amb 
motiu d’aquesta actuació. S’ha tallat el ramal d’in-
corporació de la carretera BV-2249 venint del sud 
a la C-243b. Aquesta modificació fa que els ve-
hicles hagin de desplaçar-se fins a la rotonda de 
Can Codorniu, fer un gir complet i continuar fins 
al desviament de la C-243b. En properes fases de 
l’obra es preveuen altres petites afectacions en el 
trànsit



                CASA DE LA VILA Març 2019  
                 
       

H
ISTÒ

RIA

11

obres de Reconstrucció del pont de l’estació: IMatge arxiu municipal 

El 22 de gener de 1939 tres 
esquadrilles d’avions nazis, 
procedents de l’aeròdrom de 
La Sènia  i pertanyents a la 
flota d’avions de la Legió Cón-
dor que Hitler havia facilitat a 
Franco, metrallen i bombarde-
gen el terme municipal de 
Sant Sadurní d’Anoia.

Es van llençar tres bombes, 
unes hores abans de l’entra-
da de les tropes franquistes. 
No s’hi van registrar víctimes 
personals però sí materials i 
alguns immobles van ser des-
truïts. L’Ajuntament de Sant 
Sadurní, per mitjà de l’Arxiu 
Municipal i la Biblioteca Ra-
mon Bosch de Noya, va prepa-
rar a principis d’any un recull 
de documents històrics i foto-
grafies, que es van exposar al 
Centre Cultural, per documen-
tar-ne els fets i amb l’objec-
tiu de recuperar la memòria 
històrica.

Tal i com explica l’historiador 
sadurninenc Carles Querol en 
el seu article al setmanari El 3 
de Vuit  ‘El darrer dia’, la pri-
mera bomba va impactar con-
tra un dels immobles del car-
rer Marc Mir, afectant la fus-
teria Cuscó. L’altre artefacte 
va caure entre les cases del 
carrer Montardit al carrer de 
Montserrat i al darrere de les 
cases de Cal Sol i Cal Rigol,  
situades al carrer Cavallers. 

L’immoble de Cal Montardit 
s’hagué d’enrunar totalment 
per poder reconstruir-lo. Com 
a conseqüència de la bomba 
que va caure al carrer Montar-
dit una dona va ser ferida lleu 
i van morir totes les vaques 
de la Lleteria de Cal Sol. El 
mateix dia 22 de gener de 
1939 l’Exèrcit Popular, esfon-
drat, es retirava en desordre. 
Feia dies que els refugiats i les 
tropes republicanes fugien de 
Sant Sadurní. Els republicans 
en retirada enderrocaren amb 
explosius cinc ponts de la Vila 
i rodalies.

‘Artilleria de la Memòria’

“L’Artilleria de la Memòria”  
va exposar durant algunes 
setmanes una selecció de 
documents històrics, imatges 
i llibres recopilats per l’Arxiu 
Municipal i la Biblioteca. Ràdio 
Sant Sadurní també se’n va fer 
ressò, amb una entrevista al 
mateix Carles Querol al maga-
zine comarcal Penedès en 
Xarxa que diàriament s’emet 
de 9 del matí a 12 del migdia. 

En aquesta exposició s’hi po-
dien veure imatges com les 
del pont de l’estació i el pont 
sobre el Lavernó, volats per 
la Brigada de Comandos del 
Cos de l’Exèrcit de l’est; o del 
taller Benach, que començà 
dedicant-se a la construcció 

de maquinària agrícola i acabà 
construint material de guer-
ra. També es podien veure 
documents com un Llibre de 
Subsidi al combatent, amb les 
liquidacions de l’any 1939; 
l’autorització per reconstruir 
la façana de la casa del car-
rer Marc Mir 4, enderrocada 
pel bombardeig; un llibre de 
Salconduits del 1939 o un 
Llibre de caixa d’abastiments 
dels anys 1938-39; i un llibre 
d’autoritzacions per al tras-
llat de cadàvers víctimes de la 
guerra, entre d’altres informes 
personals i documents diver-
sos d’exiliats i soldats.

D’altra banda, la Biblioteca 
també va preparar una selec-
ció de llibres sobre la Guerra 
Civil i els bombardejos a Cata-
lunya i a Sant Sadurní. Alguns 
dels llibres que es poden con-
sultar a la biblioteca i que es 
van escollir per l’ocasió són El 
Penedès sota les bombes de 
David Iñíguez, Adrian Cabez-
as i Ramon Arnabat; Tots els 
noms, víctimes de la Guerra 
Civil al Penedès, de Ramon 
Arnabat i publicat per l’Institut 
d’Estudis Penedesencs; Víc-
times de la Guerra Civil, de Ra-
mon Arnabat i Anna Sabanés; 
Relats republicans de Carles 
Querol; el DVD La Guerra va 
ser un desastre, editat per 
l’Ajuntament de Sant Sadurní; 
Del Solc a la trinxera, de Magí 

Parera, editat per l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní; Vides 
en temps difícils, de Jaume 
Recasens; Viatge iconogràfic 
al segle XX, de Carles Querol; 
Ves-te’n amb el cos, queda’t 
amb el cor, un recull d’articles 
de Carles Querol; o els Pro-
grames de Fires anys 2016 i 
2003. També a finals de ge-
ner es va presentar al Centre 
Cultural el llibre “Vides trun-
cades: fragments dels diaris 
de guerra dels meus dos avis 
Gabriel Raspall i Magí Parera” 
de Mercè Parera i Raspall. Pa-
rera va néixer a Sant Sadurní 
el 1966 i és bibliotecària i 
directora de la Biblioteca Mu-
nicipal de Martorell des de fa 
28 anys. 

Fa quatre anys va col·laborar 
en la publicació d’un recull de 
poesies del seu avi Gabriel 
Raspall que va editar l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní d’Anoia 
sota el títol “Antologia poètica 
de Gabriel Raspall” (2013). 

Al 2018 va publicar el seu 
primer llibre titulat “Vides 
truncades”, un relat històric 
que recull fragments dels dos 
diaris de guerra que van es-
criure els seus dos avis durant 
la Guerra Civil, uns relats im-
pregnats d’humanitat i que 
són el testimoni de les dures 
vivències que van viure men-
tre estaven destinats al front.

80 anys del bombardeig i l’entrada de les 
tropes franquistes a sant sadurní
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Sant Sadurní viu la cultura i 
la festa intensament. Des de 
la Regidoria de Cultura apos-
tem per donar embranzida a 
les festes tradicionals i també 
per oferir al llarg de tot l’any 
cicles culturals que enriquei-
xen la vida de la nostra vila 
i posen a l’abast de tothom 
propostes per gaudir-ne ben 
a prop de casa. Us volem fer 
cinc cèntims de la progra-
mació cultural de Sant Sadurní 
de la propera temporada. 

Després de dues edicions, el 
cicle Cinema al Casal s’ha con-
solidat com un espai que ap-
ropa al públic de Sant Sadurní 
propostes cinematogràfiques 
actuals i de qualitat en una 
sala equipada per oferir una 
bona qualitat d’imatge i so. 
La temporada actual posa el 
seu punt i final aquest mes 
de març amb la projecció de 
Campeones, i la propera tem-
porada començarà ja a l’octu-
bre. 

El Teatre al Casal ha estat la 
gran novetat d’aquesta tem-
porada. La sala d’actes del 
Casal d’Entitats s’ha convertit 
en un espai escènic que acull 
propostes teatrals de petit 
format. Ha acollit una progra-
mació variada de propostes, 
des de l’humor de Com nos 
tornem, amb una perruquera 
convençuda de que la poesia 
frena la caiguda del cabell; 
l’òpera, amb Àries de reservat, 
una proposta apocal·líptica 
signada pel dramaturg Marc 

Rosich; el teatre polític, amb 
Els darrers dies de la Cata-
lunya republicana, que narra 
l’epopeia viscuda per Antoni 
Rovira i Virgili; fins a Píndoles, 
una proposta de microteatre 
on es fonen els límits entre 
actors i espectadors. Com 
sempre, no oblidem els espec-
tadors més menuts, que han 
pogut gaudir de Mare Terra, 
un espectacle familiar sobre 
l’aparició de la vida al nostre 
planeta, en una sala plena de 
gom a gom.

SANT JORDI I BOTI BOTI 

Entrem a la primavera amb 
un esclat festiu i cultural. Per 
Sant Jordi es presentarà un 
nou llibre il·lustrat del can-
gur més estimat pels infants 
de Sant Sadurní. Aquest cop 
Boti Boti descobrirà tot cami-
nant els racons més bonics de 
Sant Sadurní. Al maig arribarà 
un any més un dels festivals 
més emblemàtics de Sant Sa-
durní: la Poesia a les Caves. 
Els divendres del mes de maig 
els amants de la poesia tenen 
una cita a diverses caves del 
municipi, per gaudir-ne en 
entorns singulars i amb una 
copa de cava.

A partir del mes de maig i 
fins al mes d’octubre, un cop 
al mes, el pati del Centre Cul-
tural s’obrirà per acollir-hi una 
nova edició del Cicle Gost, 
nascut com a homenatge a 
la sadurninenca Mercè Gost, 

activista cultural i referent del 
teatre d’ombres al nostre país. 
El cicle s’obrirà el diumenge 
19 de maig amb un concert 
vermut a càrrec de El Sobrino 
del Diablo, cantautor satíric 
que practica estils musicals 
variats sempre amb una forta 
càrrega d’ironia, humor i sàtira 
política. El cicle acollirà altres 
propostes músicals, narració, 
teatre gestual i també una 
proposta per al públic familiar.

El 31 de maig torna amb força 
el Festival EVA (En Veu Alta), 
que consolida el seu arrela-
ment a Sant Sadurní i porta 
espectacles on la narració oral 
és el denominador comú. Els 
relats ompliran tots els ra-
cons de la vila amb formats 
ja coneguts pel públic com 
l’A tres bandes o Per viure al 
cementiri no cal morir-se. En-
guany, altres escenaris insòlits 
s’obriran per l’ocasió.

Després de l’èxit de la prime-
ra edició arriba el dissabte 
15 de juny el festival Santsa 
Sound, una nit dedicada al tal-
ent local, amb concerts de les 
formacions musicals sadurni-
nenques. L’Era d’en Guineu 
es converteix en el marc idoni 
per al festival, amb un gran 
escenari, parades i espai per 
quedar-se a sopar o prendre 
una copa. 

Durant la capvuitada de Cor-
pus, del 20 al 27 de juny, Sant 
Sadurní celebra una de les 
festes més populars i tradi-

cionals: els Barris. Rengles, 
clavells, mantellines i bastons 
recorreran els carrers de la 
vila. Les comissions de veïns 
organitzaran castells de focs, 
xocolatades per als més me-
nuts, gresca nocturna i un se-
guit d’actes segons la tradició 
de cada barri, amb la particu-
laritat que enguany el calen-
dari fa que els Barris Església 
i Diputació coincideixin amb la 
revetlla i Sant Joan.

Per acabar, les Fires i Festes 
estrenaran un nou format de 
programa, després d’haver 
celebrat l’any passat el cen-
tenari del seu històric progra-
ma. El nou programa de Fires 
tindrà un disseny més atrac-
tiu, més actual i amb noves 
col·laboracions. 

Tot un reguitzell de cicles i 
festivals veuen la llum aques-
ta temporada, tant propostes 
que ja tenen una trajectòria 
a la nostra vila, d’altres que 
s’han creat recentment i al-
gunes que estan a punt de 
neixer. Tot plegat, un esforç 
important per fer arribar la 
cultura i la festa a Sant Sa-
durní. Desitgem que gaudiu 
d’aquestes propostes, que 
us aportin coneixement i que 
us omplin l’ànima en aquests 
temps convulsos que ens toca 
viure. 

Consulteu la informació dels 
actes al Full d’informació lo-
cal i a www.santsadurni.cat

la nova TEMPORADA CULTURAL
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El cava l’elabora l’Escola de Viticultura i Enologia, 
amb una etiqueta exclusiva del pintor Francesc Guilera

Capital del Cava és el nou cava que a partir d’ara se servirà en els actes ofi-
cials de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, un cava elaborat per l’Escola 
de Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech i amb una etiqueta exclu-
siva del pintor sadurninenc Francesc Guilera, que també ha dissenyat cinc 
plaques de cava diferents.

L’alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas, acompanyat pel pintor Fran-
cesc Guilera i per Xavier Vidal de Puig, fins fa poc el director de l’Escola de 
Vitcultura i Pau Martí, actual director, va explicar que es tracta d’una aposta 
de l’Ajuntament per potenciar l’escola de viticultura, referent del territori, i 
donar-la a conèixer a l’exterior, a banda de reforçar la feina conjunta entre 
les dues entitats.

Capital del Cava, el cava que 
s’oferirà ALS actes oficials

el 5 de maig 
CAVAMARKET 
DE PRIMAVERA

l’oficina de turisme rep 
el distintiu biosphere

En el marc de l’acte de presentació del Pla 
d’Acció per a l’any 2019 del Consorci de 
Promoció Turística del Penedès, l’Oficina 
de Turisme de Sant Sadurní va recollir el 
distintiu “Compromís Biosphere”. Aquest 
reconeixement té com a objectiu estendre 
la cultura de la sostenibilitat turística a les 
empreses i serveis turístics. La Diputació de 
Barcelona, juntament amb l’Institut de Tu-
risme Responsable i la cambra de Comerç 
de Barcelona, ha impulsat aquest programa, 
que el Consorci de Promoció Turística del 
Penedès coordina dins del territori.

Biosphere desenvolupa un sistema privat 
de certificació voluntària i independent, ba-
sat en els principis de la sostenibilitat i la 
millora contínua. Mitjançant el compliment 
duna sèrie de requisits, ofereix l’oportunitat 
a les empreses i institucions del sector de 
dissenyar productes i serveis propis, en un 
nou model de turisme no agressiu, satisfent 
les necessitats actuals de clients i usuaris, 
sense comprometre a les generacions fu-
tures. Aquest certificat garanteix un equilibri 
adequat a llarg termini entre les dimensions 
econòmica, la sòcio-cultural i mediambien-
tal d’un destí, oferint beneficis significatius 
per a la pròpia entitat, la societat i el medi 
ambient.

La regidoria de Turisme, en consens amb el Con-
sell Consultiu de Turisme, han acordat avançar la 
propera edició del cavamarket al 5 de maig, més 
d’un mes en relació a la fira celebrada l’any pas-
sat que es va dur a terme a mitjans de juny.  La 
intensa calor que es va viure en aquella primera 
experiència ha convidat l’Ajuntament i els organit-
zadors a canviar la data. A més, també permetrà 
al cavamarket sumar esforços amb el Gastromaig, 
la iniciativa que impulsa SOM Sant Sadurní amb 
el sector de la restauració local. Aquesta fira de 
venda i degustació de cava, acompanyat d’estands 
de gastronomia, tindrà lloc al carrer Raval entre les 
11 del matí i les 3 de la tarda.

L’Ajuntament fa una valoració molt positiva de 
l’edició celebrada a finals del 2018, tant per la 
bona participació d’empreses del sector del cava i 
la gastronomia que hi van prendre part, com pels 
visitants que va rebre el carrer Raval durant tot 
l’horari del mercat. També un elevat nombre de 
botigues de l’entorn van obrir per acompanyar el 
Cavamarket que, junt amb la música en directe i 
les terrasses de la zona, oferien un bon comple-
ment a aquesta iniciativa de mercat previ al Nadal, 
les principals dates de consum de cava.



                CASA DE LA VILA Març 2019  
                 
       

15

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

A començaments d’any l’emissora municipal Ràdio Sant Sadurní va dur a 
terme una important actuació en el seu sistema de telecomunicacions, per 
tal de desplaçar les antenes i equips d’emissió a una nova ubicació, més ele-
vada. Amb aquest canvi s’ha reforçat la seguretat de la instal·lació i també 
s’ha acomplert amb els requeriments establerts pel Ministeri d’Indústria.

La reubicació de l’antena receptora del ràdio enllaç, l’amplificador i el sistema 
radiant, que fins ara s’ubicaven a l’Ajuntament, ha permès millorar també la 
cobertura i la qualitat del senyal en algunes zones i nuclis agregats del muni-
cipi. Paral·lelament, també es va aprofitar per actualitzar alguns dels equips 
informàtics als estudis de la ràdio. 

Programació 2019

Ràdio Sant Sadurní continuarà al 2019 completament involucrat en el pro-
jecte del magazine Penedès en Xarxa, una iniciativa de l’emissora sadurni-
nenca que va arrencar el setembre passat i que ha trobat la complicitat i la 
col·laboració de Ràdio Vilafranca, Canal 20 Olèrdola, Domenys Ràdio i Bellvei 
Ràdio. Aquest programa informatiu i d’entreteniment de les comarques de 
l’Alt i Baix Penedès s’emet cada dia de dilluns a divendres de 9 del matí a 
12 del migdia.  

També aquesta temporada la informació i els esports tornen a ser els prin-
cipals pilars de la programació. En aquesta temporada històrica de retorn a 
la màxima competició continental, Ràdio Sant Sadurní està acompanyant el 
Noia Freixenet en tots els partits de la primera fase de la Lliga Europea, tant 
a casa com en els seus desplaçaments a Itàlia, Portugal i Suïssa, així com en 
la seva participació a la fase final de la Copa del Rei.

Les eleccions municipals del proper 26 de maig tindran també un protago-
nisme especial en la cobertura de Ràdio Sant Sadurní durant aquesta prima-
vera. L’emissora municipal estarà molt pendent de la campanya electoral i 
també retransmetrà en directe els diversos debats polítics que estan previs-
tos per als mesos d’abril i maig, i en especial el debat de final de campanya 
amb tots els candidats a l’alcaldia de Sant Sadurní.

Durant els propers mesos l’emissora organitzarà diverses activitats amb els 
centres escolars i oferirà, entre d’altres, un taller al març durant la Setmana 
Cultural de l’Escola Intermunicipal del Penedès.

La direcció de Ràdio Sant Sadurní anima a persones del municipi amb inqui-
etuds pel món de la comunicació, la música, la cultura o els esports, puguin 
adreçar-se a l’emissora municipal per participar en algun espai o programa 
de ràdio. Per a més informació podeu trucar al 93 891 29 01 o enviar un 
correu electrònic a radio@santsadurni.cat.

Radio Sant 
Sadurní 
millora els seus 
equips de 
telecomunicacions

La nova ubicació de l’antena i els 
equips de transmissió ha permès 
guanyar qualitat en el senyal i la 
recepció de l’emissora  a diverses 
zones i nuclis del municipi

El web municipal rep més d’1,7 
milions de visites al 2018
El web municipal www.santsadurni.cat va registrar 
l’any 2018 un total de 1.750.000 visites, una xifra 
que reflecteix un important creixement, de més de 
250.000 visites, en relació a l’any anterior. Tot que 
2 de cada 3 usuaris tenen menys de 40 anys, als 
darrers anys s’està evidenciant un augment molt 
considerable d’altres franges d’edat.

L’Agenda, Rutes i Llocs d’interès, telèfons i notícies 
són les seccions més visitades del portal. La vo-
cació de servei i de promoció al visitant queden 
reflectits en els resultats de cerques i pàgines més 
visitades pels usuaris.

Des de la regidoria de Comunicació s’agraeix l’in-
terès de les entitats i associacions, així com dels 
serveis municipals, per nodrir i aportar informa-
cions i actes al web, que va permetre l’any passat 
publicar gairebé un miler d’actes d’agenda i més 
de 560 notícies.

També els perfils de les xarxes socials municipals 
a Facebook, Twitter i Instagram continuen amb un 
progressiu creixement, així com l’aplicació mòbil, 
que acumula ja més de 1.200 descàrregues.
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L’escola Vedruna El 
Carme va presentar 
fa poques setmanes a 
l’Ajuntament els diver-
sos projectes mediam-
bientals i de sosteni-
bilitat amb els quals hi 
estan treballant des de 
fa temps i que s’han ca-
nalizat a través del pro-
grama Escoles Verdes. 
Durant dos anys el cen-
tre ha fet la formació, 
amb l’objectiu de in-
cloure tots els projec-
tes dins d’un pla d’ac-
ció anual. Aquest curs, 
el Vedruna El Carme 
ja ha estat certificada 
com a Escola Verda, i 
el centre ha impulsat la 
creació de dos organis-
mes: l’Escamot Verd i la 
Comissió Verda.

L’Escamot Verd són un 
grup d’alumnes que im-
pulsaran, dinamitzaran 
i animaran la resta 
d’alumnes de l’escola 
a treballar i dur enda-
vant els diferents pro-
jectes que es proposin 
i es duguin a terme. La 
Comissió Verda està 
formada per alumnes 
de l’Escamot Verd, 
pares i mares implicats 
i amb ganes de trebal-

lar en aquest camp, els 
professors impulsors 
de l’Escola Verda, una 
Cap d’Estudis, el Tècnic 
de Medi Ambient de 
l’Ajuntament, així com 
representants de dife-
rents entitats, com 
l’ADF i membres del 
Camí del Riu. 

A més, està amb con-
tacte amb la deixalle-
ria per tot el que sigui 
necessari. L’objectiu és 
posar en comú els dif-
erents projectes triats 
pels alumnes, quins són 
més viables i quins re-
cursos s’hi poden des-
tinar.

Entre les iniciatives 
i projectes que està 
duent a terme l’escola 
destaquen: 
1. Projecte Apilo: po-
tenciar i conscienciar 
de la recollida de piles 
a tota l’escola amb l’in-
centiu de participar en 
un concurs.
2. Projecte “Les plan-
tes de la nostra escola”: 
conèixer, estudiar i ana-
litzar els diferents tipus 
de plantes que hi ha 
a l’escola, renovar-ne i 
afegir-ne més. 

3. La separació de resi-
dus a les aules i als 
patis: Potenciar la se-
paració de residus, mil-
lorant els contenidors i 
conscienciant de forma 
continuada l’alumnat.
4. Projecte “Hort i 
Bosc de les escoles”: 
dinamitzar uns espais 
comuns al poble per 
poder-hi treballar tots 
els aspectes de l’hort 
i vincular-los a espais 
naturals, com són els 
boscos, torrents i mar-
ges, creant una con-
tinuïtat.
7. Macroplantada: Ar-
ran d’un projecte in-
ternacional, s’està pro-
gramant en l’àmbit de 
Sant Sadurní unes jor-
nades per sensibilitzar 
l’alumnat en les causes 
i problemàtiques del 
canvi climàtic, amb una 
plantada general a dife-
rents espais del poble.

Des de fa temps, l’es-
cola també continua 
participant en d’al-
tres iniciatives com el 
manteniment d’espais 
verds apadrinats, com 
és el cas de la font de 
Cal Mota o d’una bassa 
d’amfibis, entre d’altres. 

L’alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas, va 
rebre al Casal d’Entitats una vuitantena d’alumnes 
de 5è del col·legi Sant Josep de Sant Sadurní 
d’Anoia que treballen en el projecte CUEME, una 
iniciativa en què s’introdueix la cultura de l’em-
prenedoria mitjançant la simulació d’una coopera-
tiva a les escoles, encapçalat per l’Ajuntament de 
Sant Sadurní per mitjà de Nexes, Diputació de Bar-
celona i la Mancomunitat Penedès Garraf. 

Ribas va lliurar simbòlicament el NIF a les diverses 
cooperatives i els va animar a treballar intensam-
ent per aconseguir els seus objectius, a banda de 
fer-los tot un seguit de preguntes respecte a cada 
projecte. 

Els alumnes participen en el desenvolupament de 
tot el procés de creació d‘una cooperativa, des del 
repartiment de tasques, creació dels estatuts, així 
com la definició d’objectius i l’acompliment de tots 
els tràmits que s’han de dur a terme. El mes de 
novembre de l’any passat l’escola Jacint Verdaguer 
i l’escola Vedruna El Carme ja van presentar també 
el seus respectius projecte d’emprenedoria a La 
Fassina.

Projectes mediambientals i 
de sostenibilitat de l’escola 
vedruna el carme

El programa escoles verdes 
del departament de territori i 
sostenibilitat de la 
generalitat de catalunya 
sorgeix com un compromís 
per donar suport a tots els 
centres educatius de 
Catalunya que volen innovar, 
incloure, avançar, sistema-
titzar i organitzar accions 
educatives que tinguin la 
finalitat d’afrontar, des de 
l’educació, els nous reptes i 
valors de la sostenibilitat

aproximació escolar 
al món de l’empresa i 
les cooperatives



                CASA DE LA VILA Març 2019  
                 
       

17

JO
V

EN
TU

T

En les properes setmanes també està 
previst que s’iniciï la instal.lació d’un 
street workout al parc Lluís Compa-
nys, al Gat Cendre, un altre espai per 
al foment de l’esport i de la salut. 
Diversos mòduls i barres permetran 
als usuaris treballar la musculació, la 
potència i l’esforç, amb l’objectiu de 
desenvolupar l’agilitat, la força i la 
flexibilitat. 

L’Street Workout és una modalitat es-
portiva que es pot practicar al carrer 
o en instal·lacions. Moviments corpo-
rals que es duen a terme únicament 

amb el propi pes corporal i gràcies 
a diferents aparells dissenyats per a 
la causa. La seva arribada als nos-
tres carrers ha portat sota el braç 
una nova concepció de la salut, que 
busca allunyar-se del model seden-
tari en què semblem instal·lats, per 
aportar una nova mirada global al 
concepte de benestar físic. Aquesta 
inversió va ser una de les propostes 
guanyadores en el procés dels Pres-
supostos Participatius celebrat l’any 
passat i que va rebre un gran suport, 
especialment dels joves.

compte enrere per 
la pista d’skate
Aquesta primavera es posarà en funcionament 
la pista d’skate que des de principis d’any s’està 
construïnt a la zona esportiva situada entre el bar-
ris del Gat Cendrer i el Pla d’en Mestres, una instal.
lació llargament reivindicada pel col·lectiu de joves 
patinadors del municipi i que finalment es farà re-
alitat aquest 2019.

La pista constarà de dues zones, amb un espai 
principal de patinatge, rampes, salts i trucs, i una 
més circular, que ocuparan en total una superfície 
d’uns 575 metres quadrats. La construcció compta 
amb un pressupost que ronda els 80.000 euros.

La construcció d’aquesta pista permetrà també 
millorar els accessos al propi parc i afavorirà un 
millor aprofitament dels espais del voltant, inte-
grant-se totalment al paisatge. Construïda amb 
formigó, s’ha dissenyat d’acord a la recomanació 
d’experts del sector i skaters de la comarca, per 
mitjà d’un procés participatiu, encapçalat pel 
Servei de Joventut de l’Ajuntament.

i aviat, l’street workout

INSCRIPCIONS AL 
CASAL D’ESTIU 
DEL 24 D’ABRIL 
AL 3 DE MAIG
Del 24 de maig al 3 de maig s’obre el termini 
d’inscripcions al Casal d’estiu municipal, que 
organitza la regidoria de Joventut i que en-
guany s’adreça a infants i joves nascuts entre 
els anys 2005 i el 2015.

Caldrà presentar el full de sol·licitud i la 
documentació complementària a l’Índex - c/
Pompeu Fabra 34-36. L’horari d’atenció serà 
de dimarts a divendres de 9 a 14 hores i els 
dilluns i dimecres també de 16 a 20 hores. 
Podeu descarregar-vos la sol·licitud i con-
sultar tota la informació al web www.santsa-
durni.cat/casalestiu. 

El Casal d’Estiu 2019 se celebrarà del 25 
de juny al 19 de juliol i l’horari serà de 9 a 
13 hores i de 15 a 17 hores. S’oferirà servei 
d’acollida de 7:45 a 9 del matí i també servei 
de menjador per tots els dies de casal, així 
com per dies puntuals.

Les activitats es desenvoluparan en dues 
instal.lacions, l’Escola La Pau per als nascuts 
entre els anys 2012 i 2015, i l’Institut-escola 
Jacint Verdagur, a l’edifici d’infantil i primària, 
els nascuts entre els anys 2005 i 2011. 
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El proper 26 de maig se cele-
bren unes noves eleccions mu-
nicipals que configuraran el con-
sistori dels Ajuntaments per al 
proper mandat 2019-2023. A 
Sant Sadurní d’Anoia els comicis 
arribaran amb llistes força reno-
vades tot i que diversos candidats 
a l’alcaldia repetiran: ERC, el PSC, 
ICV i el Partit Popular continuaran 
apostant pels seus actuals núme-
ros 1, mentre la CUP es presenta 
amb una dona encapçalant la seva 

candidatura,. Novetat també amb 
l’entrada als propers comicis de 
Junts x Sant Sadurní, llista trans-
versal que ocuparà una part del 
buit que deixarà la desaparició del 
PDeCAT.

A partir d’un breu qüestion-
ari, hem volgut copsar l’opinió, 
posició i valoració dels candidats 
a l’alcaldia de Sant Sadurní sobre 
diverses qüestions, àmbits i pro-
blemàtiques de la vila.

Qüestionari:

1. Per què et presentes com a candidat/a a l’alcaldia?
2. Què pot aportar la teva candidatura?
3. Quins tres assumptes creus que cal abordar prioritàriament en 
el proper mandat 2019-2023
4. Quins aspectes destacaries com a positius o molt positius de Sant 
Sadurní i en quins necessita millorar
5. Quina proposta o objectiu t’agradaria per: ZONA ESPORTIVA, 
RECOLLIDA DE LA BROSSA, CULTRA, PARCS I PLACES,  PROMOCIÓ I TURISME, 
CARRERS I INCIVISME, FESTES POPULARS, APARCAMENT I MOBILITAT, CAN 
GUINEU, ATENEU, EL CENTRE

camí a les eleccions

josep maria ribas
candidat erc
1 He tingut l’oportunitat en 
dues ocasions de ser escol-
lit Alcalde de Sant Sadurní 
tot i que l’alcaldia sempre ha 
estat compartida. En aquest 
sentit crec que puc aportar 
l’experiència de tot aquest 
bagatge, conec bé el funcio-
nament de l’administració lo-
cal i tinc les forces i els com-
panys de viatge per tornar a 
liderar el projecte d’ERC. I no 
vull amagar que em presento 
per guanyar les eleccions mu-
nicipals 2019.

2 Serà una candidatura amb 
moltes cares noves, que 
combina l’experiència amb 
la joventut, la il·lusió amb la 
preocupació, el treball amb 
la responsabilitat, el present 
amb el futur. Gent amb capa-
citat de diàleg, que és l’úni-
ca manera de solucionar el 
problemes, gent que coneix i 
disposada a conèixer de prop 

la realitat de les persones i de 
les famílies del nostre poble. 
En definitiva gent amb la mira-
da llarga, és una candidatura 
que representa el 100% de 
Sant Sadurní i això significa 
que representa la diversitat, 
les cultures, els orígens i el 
feminisme.

3 Sobre la taula tenim l’adqui-
sició de l’edifici de cal Guineu, 
haurem de donar ús a un edi-
fici amb moltes possibilitats, 
fins i tot els que no volien 
que es fes la compra ara ja hi 
veuen possibilitats. Des d’ERC 
sempre hem dit que a través 

d’un procés participatiu hau-
rem de decidir què hi volem. 
Nosaltres també hi direm la 
nostra. L’Ateneu o El Centre, 
crec que estan destinats a ser 
l’auditori o teatre llargament 
demandat, s’haurà de buscar 
sinergies amb les entitats per 
poder-ho fer efectiu. Haurem 
de definir el Sant Sadurní que 
volem, tan a nivell urbanístic, 
cultural, mediambiental, social 
i territori, es a dir de feina no 
en faltarà.

4  Hauríem de donar una clau 
de volta al tema turístic, fent 
una conjunció público-privada 

per millorar tant la promoció 
turística com el comerç. Hau-
rem de defensar molt el terri-
tori, tot i que hem guanyat una 
batalla en front del quart cin-
turó no hem guanyat la guer-
ra. Haurem de fer esforços per 
millorar la neteja, tant dotant-
lo de més eines com la part 
educativa fent campanyes per 
evitar l’incivisme.

A Sant Sadurní tenim un teixit 
associatiu pel qual som l’en-
veja de la comarca. Podem es-
tar orgullosos del serveis que 
tenim, tant educatius, com so-
cials i culturals. Pocs municip-
is de 12.000 habitants tenen 
dues escoles bressol, una es-
cola de música, piscina cober-
ta, casal per a la gent gran, 
casa dels avis, centre cultur-
al, casal d’entitats, l’Índex, 
Nexes...els hem mantingut i 
ampliat amb la crisi econòmi-
ca i ara hem de treballar per 
mantenir-los. Som un municipi 
respectuós amb el medi am-
bient i solidari amb el Tercer 
Món, som exemple al País.
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persones independents, no vin-
culades a cap partit polític. No 
obstant, la inclusió d’aquestes 
persones estarà acompanyada 
d’altres amb una experiència 
reconeguda en l’àmbit polític 
sadurninenc.
 
3 En aquest mandat haurem de 
començar a posar els fonaments 
de tot un conjunt de projectes 
que s’allargaran, de ben segur, 
durant més de quatre anys. 
Apostarem per uns serveis a les 
persones que siguin de quali-

1 Junts per Sant Sadurní és 
un projecte comú d’un grup 
de persones que ens presen-
tem amb la voluntat de donar 
un nou impuls a la Capital del 
Cava. Creiem que és el mo-
ment de fer un pas endavant, 
de plantejar una perspectiva 
de futur, i per aquest motiu 
estem apostant per una candi-
datura forta, transversal, que 
lideri el projecte de transfor-
mació que necessita el nostre 
poble. A nivell personal puc 
aportar la meva experièn-
cia política local, des de fora 
l’Ajuntament, i professional 
així com una llarga trajectòria 
lligada al teixit associatiu de 
Sant Sadurní.
 
2 Creiem que cal donar un 
nou aire a les polítiques locals 
en cadascun dels seus àmbits 
d’actuació. Estem treballant 
per tal que la nostra llista in-
clogui un important gruix de 

TON AMAT
candidat JUNTS X 
SANT SADURNI

tat, al mateix moment que 
caldrà prioritzar la redacció 
d’un pla d’equipaments i 
manteniment per saber les 
necessitats reals del muni-
cipi. A més, serà necessari 
abordar l’ús que es dona a 
Can Guineu, en tot el seu 
conjunt, i estudiar què s’ha 
de fer per dinamitzar l’en-
torn d’aquest espai.
 
4 Tenim una activitat 
econòmica potent, com 
també ho és el teixit associ-
atiu, amb l’Associació Festa 
de la Fil·loxera, els Diables 
Se m’n Refum i les colles 
timbaleres, com a exemple; 
tampoc podem oblidar la 
importància dels balls po-
pulars i d’entitats com l’Ate-
neu. 

La proximitat amb la capital 
del país ens permet tenir 
unes bones comunicacions 
i, finalment, a nivell esportiu 
tenim un equip que com-
peteix, any rere any, a les 
màximes competicions es-
tatals i europees.

Sant Sadurní necessita un pla 
d’equipaments, cal saber de 
quins espais disposem com 
a poble i quines són les nec-
es-sitats que tenim, no només 
en l’àmbit cultural sinó també 
en l’esportiu.  Cal donar un 
impuls a Sant Sadurní: cal 
creure’s l’aposta pel turisme 
de qualitat i reactivar els mo-
tors econòmics i negocis que 
ens permetin identificar un 
nou model pel poble. 

És necessari, alhora, defen-
sar la idiosincràsia del nostre 
territori, la cultura i tots els 
àmbits que representen i do-
nen projecció a Sant Sadurní. 

Tot i voler donar un nou im-
puls al poble, és evident que 
donarem suport a tots aquells 
projectes que tenen un ímput 
positiu pel nostre poble. De-
fensem l’important teixit as-
sociatiu que tenim. L’hem de 
mantenir i potenciar. Volem 
continuar creient-nos que 
realment som la Capital del 
Cava, que som un actiu turístic 
a nivell mundial.
 

1 Em torno a presentar com a 
candidata a l’Alcaldia de Sant 
Sadurní d’Anoia perquè vull 
combatre la resignació i el re-
trocés que l’actual govern ha 
portat a la vila. 

Sant Sadurní ha de tornar a ser 
una vila capdavantera en be-
nestar social, en equipaments, 
en dinamisme econòmic i cul-
tural i en innovació, per afron-
tar amb èxit els reptes del fu-
tur. Per aconseguir això cal un 
lideratge, una valentia i una 
empenta que no hi és en els 
partits que governen.

2 La meva candidatura apor-
ta solucions innovadores, efi-
cients i de futur als problemes 
reals de Sant Sadurní d’Anoia 
i dels seus veïns. El PSC som 
el vot útil per fer evolucionar 
Sant Sadurní, i deixar enrere 
aquest període de paràlisi i 
de pèrdua d’oportunitats que 
hem viscut en aquests dar-

SUSANNA MÉRIDA
candidatA PSC

rers sis anys. Aporto el meu 
treball, coneixements, ex-
periència, esforç i compromís 
per fer-ho possible, conjunta-
ment amb l’equip humà que 
m’acompanya.
 
3 Sant Sadurní ha d’abor-dar 
tres assumptes principals per 
afrontar els reptes del se-
gle XXI: inversions, el model 
econòmic i turístic i model 
social. 

Fa massa temps que es fan 
actuacions arbitràries en 
aquests àmbits, que ens han 
portat a la situació de retrocés 
actual. El PSC aposta per exe-

cutar un Pla Estratègic d’Inno-
vació que posi ordre i criteri, 
amb tres pilars fonamentals: 
 
 - Un pla d’inversions am-
biciós, que executi millores en 
els equipaments, l’espai públic 
i els barris i nuclis agregats. 

 - Un pla de diversificació del 
model econòmic i de redefini-
ció del model turístic, on el CIC 
Fassina, la Casa Pairal de Can 
Guineu i el Centre en siguin 
els pilars dinamitzadors. 

 - Un pla d’acció social, educa-
tiu i cultural, per ser una vila 
decididament social, educati-

va i culturalment plural, que 
fomenti el creixement person-
al i social dels veïns.

4 Sant Sadurní té un potencial 
d’emprenedoria i d’innovació 
molt important, que encara 
no hem sabut aprofitar prou i 
acompanyar per revertir-lo en 
el benestar general de la vila. 

També tenim una vida cultural 
i esportiva molt rica i activa, 
que malauradament tampoc 
ha trobat en aquests anys un 
govern amic que els facilités 
i ajudés la millora de la seva 
pràctica i expressió. 

És el moment de posar els 
recursos públics al servei de 
Sant Sadurní i de les neces-
sitats de la seva gent, per 
capgirar aquesta situació de 
retrocés que viu la vila, i equi-
par-la adequadament per fer 
front als reptes del futur.



 CASA DE LA VILA Març 2019              
           

20

M
U

N
IC

IP
A

LS
 2

0
1

9

1 L’elecció de la cap de llista 
ha estat una decisió que han 
pres totes les persones que 
formem part de la CUP Sant 
Sadurní. 

Des de la CUP treballem com 
a col·lectiu, no creiem en els 
lideratges. Creiem que és el 
conjunt el que fa més forta 
una candidatura. 

2 Serà la segona vegada que 
la CUP Sant Sadurní es pre-
senti a les eleccions. 

En 4 anys a l’Ajuntament ens 
reafirmem en què cal un canvi 
de model de vila i de funciona- 
ment del consistori. Volem un 
govern més transparent i més 
dialogant, que treballi conjun-
tament amb les entitats i les 
associacions de veïns, que 
aposti pels serveis públics, les 
polítiques socials i la cultura. 

En definitiva, crear un Sant 
Sadurní molt més just i ric. 

ARANTXA FERNÁNDEZ
candidatA CUP

Amb aquest objectiu, el nos-
tre programa electoral serà la 
pauta per a desenvolupar en 
el proper mandat, no un docu-
ment ple de promeses incom-
plertes. 

3 Una de les prioritats per les 
que cal treballar a la vila és 
crear un pla d’equipaments. 
Només així coneixerem les ne-
cessitats reals de Sant Sadurní 
en aquesta matèria i optimit-
zarem les inversions que es 
realitzin en els propers anys. 
Un altre dels aspectes a po-
tenciar és la municipalització 
de serveis com la zona blava 
o la Casa dels Avis. La gestió 

pública farà que el servei 
s’adapti en tot moment a les 
necessitats de la ciutada-
nia i garantirem que els tre-
balladors que desenvolupin 
aquests serveis tinguin unes 
condicions laborals ade-
quades.

Una altra de les prioritats de 
la CUP és fer un procés par-
ticipatiu per a què la ciutada-
nia decideixi quin serà l’ús 
de l’edifici de Can Guineu. Un 
espai tan emblemàtic, situat al 
centre de Sant Sadurní, on s’hi 
han invertit 300.000 euros 
per a la seva compra, mereix 
un procés on els sadurninecs 

1 Perquè crec en el nostre 
projecte, en el nostre progra-
ma i en la nostra ideologia. 
Crec que la nostra coalició 
és necessària i podem ajudar 
molt a millorar Sant Sadurní.  
Per responsabilitat personal i 
per la decisió unànime de la 
resta de l’equip.

2 Una visió crítica però cons-
tructiva i respectuosa amb 
altres idees i amb les per-
sones que pensen diferent. 
Una manera de fer sincera i 
transparent, que busca solu-
cions amb la col·laboració i 
el recolzament de la resta de 
forces polítiques, per millorar, 
facilitar i dignificar la vida de 
la majoria de  veïnes i veïns de 
Sant Sadurní. Una postura ra-
cional, equilibrada, imparcial i 
crítica entre els nacionalismes 
radicals del conflicte entre 
Catalunya i Espanya. Sempre 
hem apostat per un referèn-
dum amb garanties i pel dret 
a decidir i a decidir-ho tot. I 

RAFA BERLANGA
candidat SANT SADURNÍ EN COMú

sempre hem defensat que la 
única solució possible és la 
solució política del diàleg i 
la negociació, i en contra de 
la radicalitat incendiaria i vis-
ceral dels nacionalismes que 
només busquen alimentar el 
foc del desacord i de l’enfron-
tament 

3 Acabar, arranjar i millorar 
els equipaments municipals 
actuals, prioritzant els vestu-
aris del camp de futbol.  Un 

espai per a la creació, di-
fusió i representació de la 
cultura escénica. I un espai 
de trobada, relació i oci pel 
jovent. Millorar el sistema 
de recollida porta a por-
ta, que tot i ser el millor i 
més sostenible sistema de 
tractament de residus ne-
cessita d’una optimització.

4 Hem de potenciar i cui-
dar el cava, però cuidar el 
cava no és només vetllar 
pels interessos dels grans 
cavistes. sino a tots els im-
plicats en el procés. 

Cada setmana rebem la 
visita de milers de visitants 
al nostre municipi que ve-
nen a visitar i disfrutar de 
les caves però la gran ma-
joria no tenen cap interés 
ni troben l’oferta esportiva, 
cultural, comercial ni lúdica 
prou atractiva per continu-
ar descobrint, passejant i 
disfrutant del nostre poble.

La recollida porta a porta 
és el millor i més sosteni-
ble sistema de recollida i 

gestió de residus però no s’ha 
actualitzat des que es va ins-
taurar fa més de 10 anys. 

És necessària una campanya 
exhaustiva sobre els tres par-
ticipants: usuaris, Ajuntament 
i empresa de recollida. Per tal 
d’optimitzar el sistema, pena-
litzar les conductes incíviques, 
bonificar la resta de ciuta-
danes i ciutadans, i tenir un 
poble més maco i net.

Sant Sadurní és un poble que 
sembla que no està malament 
però que hauria d’estar molt 
millor. 

Tots els equipaments mu-
nicipals, absolutament tots 
menys la nova biblioteca ev-
identment, estan inacabats, 
ruïnosos, obsolets o simple-
ment no existeixen. La pri-
mera prioritat d’inversió de 
l’ajuntament hauria de ser el 
manteniment d’aquests equi-
paments per tal d’oferir unes 
instal·lacions i uns serveis ac-
cessibles, adequats i dignes 
per a totes i tots. 

i sadurninenques decideixin el 
seu futur.

4 Com a aspectes positius, hi 
destaquem la iniciativa de la 
ciutadania que viu a Sant Sa-
durní. Un compromís que es 
mostra en múltiples propostes 
culturals i socials, organitza-
cions i entitats de molts 
tipus,... A més del patrimoni 
agrícola i paisatgístic del nos-
tre territori. Un tresor que cal 
cuidar.

Per altra banda, cal millorar la 
mobilitat, especialment noc-
turna, que permeti l’ús del 
transport públic de manera 
més còmode. 

Aquest aspecte que afecta 
especialment als joves, lliga 
amb un altre dels temes que 
cal treballar a Sant Sadurní: 
la creació d’espais dedicats a 
l’oci, especialment juvenil, per 
a que aquests puguin tenir un 
espai de trobada on desenvo-
lupar les seves iniciatives.
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QUINA PROPOSTA O ACCIÓ T’AGRADARIA PER
ZONA ESPORTIVA

JOSEP MARIA RIBAS: Fer un 
projecte integrador de l’equi-
pament

TON AMAT: Ampliació de la 
zona esportiva. La construcció 
dels nous vestidors del camp 
de futbol és urgent.

SUSANNA MÉRIDA: Prioritat 
pel PSC. Finalitzar de forma 
urgent i definitiva les defi-
ciències de la zona esportiva 
(entrada del camp de futbol, 
graderies, vestidors, casetes 
dels mestres...), i repensar les 
necessitats esportives futures.

ARANTXA FERNÁNDEZ: Crear 
un pla d’equipaments per a 
conèixer les necessitats de la 
vila. 

RAFA BERLANGA: Nous vesti-
dors al camp de futbol i es-
tudiar un projecte per cobrir 
les pistes, arranjar la graderia 
i millorar l’accés pel C/ Gelida.

CARLES JIMÉNEZ: Inversió i 
canvi en la forma de gestió. 
Més bonificacions. Important 
noves graderies i vestuaris.

RECOLLIDA BROSSA

JOSEP MARIA RIBAS: Millorar 
les quotes de reciclatge i dis-
minuir l’incivisme.

TON AMAT: Cal fer millores 
al sistema del porta a por-
ta i és necessari millorar la 
gestió de la deixalleria i l’àrea 
d’emergència.

SUSANNA MÉRIDA: Cal mil-
lorar el sistema actual per fa-
cilitar el seu compliment. 

ARANTXA FERNÁNDEZ: Fer 
divulgació sobre l’ecologia i el 
reciclatge. 

RAFA BERLANGA: Optimitzar i 
millorar el porta a porta. Sis-
tema de bonificació i penalit-
zació personalitzat.

CARLES JIMÉNEZ: S’ha de 
millorar la gestió, reciclar sí 
però no així. Baixada de la 
taxa d’escombraries. Millor 
servei a la Deixalleria i punt 
d’emergència.

CULTURA

JOSEP MARIA RIBAS: Acon-
seguir que sigui una eina in-
tegradora.

PARCS I PLACES

JOSEP MARIA RIBAS: Embel-
lir-les por poder-les desfruitar.

TON AMAT: Cal impulsar un 
pla de xoc, per convertir els 

TON AMAT: Executar un pla 
d’equipaments culturals que 
ens permeti tenir un mapa real 
del que tenim i de les necessi-
tats a cobrir.

SUSANNA MÉRIDA: Acompan-
yar de forma efectiva a les en-
titats culturals i als creadors. 
Fer una programació estable, 
diversa i plural, oberta a totes 
les edats i sensibilitats, i dis-
ponible a principis d’any.

ARANTXA FERNÁNDEZ: Dotar 
de més recursos les iniciatives 
culturals.

RAFA BERLANGA:  Crear un 
espai global i digne per la cul-
tura escénica. 

CARLES JIMÉNEZ: Inversió 
i replantejament del espais. 
Impulsar activitats culturals 
per a totes les edats i públics. 
S’ha de tenir un espai poliva-
lent (teatre-auditori) destinat 
a cultura i promoció.

parcs i places en esplais plens 
de vida.

SUSANNA MÉRIDA: garantir 
una bona neteja i manteni-
ment, i fer-les més humanes!

ARANTXA FERNÁNDEZ: Mil-
lorar el seu manteniment per 
a que esdevinguin espais amb 
més vida.

RAFA BERLANGA: Parcs infan-
tils amb tanques, espais dife-
renciats per edats i sol tou. 
Places i parcs ben acabats i 
amb un manteniment constant 
i eficient.

CARLES JIMÉNEZ: Neteja, més 
espai per zones infantils, més 
seguretat.
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1 Ens tornem a presentar per-
què creiem en Sant Sadurní; 
volem tornar a recuperar l’or-
gull de poble. 

Volem que Sant Sadurní avan-
ci, i això només es fa amb il-
·lusió, amb ganes de treballar, 
deixant de banda els persona-
lismes i treballant per allò que 
realment importa que és Sant 
Sadurní d’Anoia. 

Creiem en Sant Sadurní, tenim 
ganes de liderar un revulsiu, 
volem tornar a presumir de 
poble, per això ens presentem. 

2 El més important és la il-
·lusió i ganes de treball, toca 
baixar al fang, arremangar-se 
i donar la volta al poble per 
fer-lo avançar, i això només es 

pot fer amb energia i amb la 
voluntat de donar el millor de 
tu al municipi. 

3 D’assumptes a abordar n’hi 
ha molts, però realment s’ha 
d’apostar per la via publica, 
això implica un canvi de la for-

ma de gestió que s’ha por-
tat fins ara en el tema de la 
neteja; més seguretat i mà 
dura per l’incivisme; pro-
moció econòmica i turística 
de la Vila. 

4 El més positiu de Sant 
Sadurní són els seus veïns 
i veïnes, són la força que 
mou el dia a dia del nostre 
poble, però aquesta força 
no batega al mateix temps. 

Sempre hem dit que la nos-
tra vila té un potencial for-
midable, però no s’explota 
prou. Per això cal apostar i 
millorar la promoció turísti-
ca de la Vila per crear nova 
oferta comercial, reforçar 
l’existent i crear nous llocs 
de treball. 

Atendre i reconèixer les 
famílies, amb més incenti-
us i bonificacions, per tal 

d’ajudar-los a tirar endavant 
junt amb uns serveis munic-
ipals de qualitat; La neteja i 
la seguretat de la Vila.  Ens 
agradaria que Sant Sadurní 
avancés, deixes enrere aques-
ta etapa negre d’inacció, per 
això el nostre objectiu és fer 
un Ajuntament amic dels veïns 
i veïnes de la Vila, i això passa 
per escoltar i per tirar enda-
vant les seves necessitats.

Aquests 4 anys hem escol-
tat molt i per això la nostra 
proposta es un compromís 
de canvi, apostant per més 
seguretat, per carrers i places 
nets, més aparcaments i més 
mobilitat, sense oblidar-nos 
de necessitats relacionades 
amb l’esport i la promoció 
econòmica. 

S’ha de donar la volta, i canvi-  
ar la forma de gestió que hem 
tingut fins avui. 

carles jiménez
candidat pp

PROMOCIÓ I TURISME

JOSEP MARIA RIBAS: Creure 
en el nostre potencial.

TON AMAT: Creure’s que som 
la Capital del Cava. Establir 
sinergies amb els principals 
motors econòmics del poble. 
Impulsar l’eix comercial del 
poble. Donar a conèixer el 
potencial del nostre poble: pa-
trimoni arquitectònic i cultur-
al, hoquei i activitats festives 
i culturals.
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CARRERS I INCIVISME

JOSEP MARIA RIBAS: Carrers 
nets i cuidats per tots.

TON AMAT: Un dels principals 
cavalls de batalla pel proper 
mandat, per construir un Sant 
Sadurní millor.

SUSANNA MÉRIDA: Fer una 
vila més amable i acollidora. 
Garantir la neteja i el man-
teniment de l’espai públic. 
Fer campanyes contínues de 
civisme. 

ARANTXA FERNÁNDEZ: La 
sanció als incívics i l’acció 
policial ha de ser l’últim re-
curs. Intensificar les campa-
nyes de conscienciació i dotar 
de més recursos i personal 
la brigada municipal. Ara van 
desbordats. 

RAFA BERLANGA: Renovació 
i manteniment del mobiliari i 
els arbres. Informar, educar i 
convèncer primer. Sancionar 
en els casos que sigui neces-
sari i la pedagogia resulti in-
suficient.

CARLES JIMÉNEZ: Més se-
guretat, més mà dura contra 
l’incivisme. Els carrers no han 
ser una cursa d’obstacles, 
Canvi de model de neteja, més 
planificació.
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FESTES POPULARS

JOSEP MARIA RIBAS: Festes 
per a tothom.

TON AMAT: Potenciar la iden-
titat cultural de forma conjun-
ta amb el teixit associatiu. Cal 
millorar la programació de tot 
el calendari festiu.

SUSANNA MÉRIDA: Volem 
potenciar les festes populars. 
Treballarem amb les entitats 
culturals per potenciar la seva 
expressió artística i reconei-
xement.

ARANTXA FERNÁNDEZ: Tre-
ballar amb el conjunt d’enti-
tats perquè tinguin un paper 
més rellevant.

RAFA BERLANGA: Activar i 
potenciar la iniciativa popu-
lar, associacions, activitats 
privades, etc. Fomentar un 
funcionament festiu alternatiu 
i independent de l’ajuntament.

CARLES JIMÉNEZ: L’Ajunta-
ment les ha d’impulsar, trobant 
les col·laboracions pertinents 
per tal de que els veïns/es 
s’impliquin. Més pressupost i 
gestió professional.  

APARCAMENT I MOBILITAT

JOSEP MARIA RIBAS: Millorar 
la mobilitat interurbana, tant 
la comarcal com amb les uni-
versitats.

TON AMAT: Millorar l’actual 
organització viària del munici-
pi per potenciar l’eix comer-
cial del poble. Cal potenciar el 
transport públic i apostar per 
uns hàbits més saludables.

SUSANNA MÉRIDA: Apostem 
per una vila sostenible, on el 
vianant en sigui el protagonis-
ta. Mantindrem i millorarem el 
transport públic. Nous espais 
d’aparcament, fer més lliure 
de vehicles el centre de la vila. 

ARANTXA FERNÁNDEZ: Mu-
nicipalitzar el servei de la 
zona blava i fomentar el trans-
port públic i als vianants.

RAFA BERLANGA: Gestió mu-
nicipal de les zones blaves. 
Ampliar la zona de vianants 
Fer un carril bici acabat i útil,  

dotat amb els aparcaments 
necessaris.

CARLES JIMÉNEZ: Disminució 
de l’àrea blava. Els carrers els 
han de recuperar els veïns i 
els comerços. Pla de mobilitat, 
implementació de carrils reals 
de bici. de la Vila.

CAN GUINEU

JOSEP MARIA RIBAS: Un equi-
pament per a tothom.

TON AMAT: Un dels projectes 
més importants. Cal afron-
tar-lo com a projecte global, 
amb la Fassina i l’Era d’en 
Guineu. La casa pairal ha de 
comptar amb equipaments 
culturals, com una sala d’ex-
posicions i concerts de petits 
formats al pati. 

SUSANNA MÉRIDA: Conjun-
tament amb el CIC Fassina 
i el Centre, ha de ser el pilar 
dinamitzador del nou model 
turístic de Sant Sadurní, amb 
un major retorn econòmic per 
als ciutadans de la vila. 

ARANTXA FERNÁNDEZ: De-
cidir en un procés participatiu 
el seu ús. La proposta de la 
CUP és crear un espai dedicat 
a les arts i la cultura.

RAFA BERLANGA: No s’hauria 
d’haver comprat. La rehabili-
tació necessària per qualsevol 
ús és milionària i la nostra pri-
oritat és acabar i arreglar els 
equipaments actuals. 

CARLES JIMÉNEZ: Element di-
namitzador, junt amb la Fassi-
na. Can Guineu ha d’estar 
orientat a la promoció.Partici-
pació d’iniciativa privada.

ATENEU

JOSEP MARIA RIBAS: Audi-
tori-Teatre.

TON AMAT: Cal treballar con-
juntament amb l’Ateneu, fer 
un plantejament urbanístic 
que englobi la vessant espor-
tiva i cultural d’aquest equipa-
ment important pel municipi. 
S’ha de recuperar el seu espe-
rit d’entitat social oberta als 
sadurninencs.

SUSANNA MÉRIDA:  Fa temps 

SUSANNA MÉRIDA: Posarem 
en marxa un pla de diversifi-
cació del model econòmic. Re-
definició del model turístic. No 
podem continuar llençant més 
recursos públics sense una es-
tratègica clara.

ARANTXA FERNÁNDEZ: El 
cava no ho és tot. Apostar per 
polítiques que potencïin altres 
sectors del municipi.

RAFA BERLANGA: Els visitants 
ja venen per milers, hem de 
crear una oferta esportiva, 
cultural i lúdica prou atractiva 
per despertar l’interès pel mu-
nicipi i aprofitar el potencial.

CARLES JIMÉNEZ: Impuls de 
la fassina com a motor de la 
promoció econòmica, junt 
amb la Casa Pairal de Can 
Guineu. Impulsar el comerç i 
les empreses. No podem dei-
xar morir el mercat.

que apostem perquè sigui de 
titularitat municipal, sigui a 
través d’una concessió tem-
poral o a través d’un consorci, 
ja que és l’única forma factible 
de salvar el seu patrimoni i les 
seves instal·lacions, i que es 
posin també a disposició de 
tots els sadurninencs.

ARANTXA FERNÁNDEZ: És 
important recuperar aquest 
espai. La manera com fer-ho 
s’haurà d’acordar amb l’en-
titat, sempre posant com a 
condició el seu ús municipal.

RAFA BERLANGA: Recuper-
ar-lo. Pot ser un bon lloc per la 
creació d’un espai de creació, 
difusió i exhibició de la cultu-
ra.

CARLES JIMÉNEZ: Una solució 
ja, solució real, per recuperar 
l’esplendor de l’Ateneu, junt 
amb l’impuls de l’esport. In-
versió.

EL CENTRE

JOSEP MARIA RIBAS: Audi-
tori-Teatre.

TON AMAT: Estudiar la viabil-
itat del projecte de l’auditori 
que ha presentat l’entitat i 
poder recuperar un espai 
històric com aquest, comple-
mentant les accions que es 
duguin a terme a l’Ateneu. 

SUSANNA MÉRIDA: Ha de ser 
el nou auditori de Sant Sa-
durní, a través d’un consorci 
amb els seus propietaris ac-
tuals.

ARANTXA FERNÁNDEZ: DO-
nem suport al projecte de re-
modelació que presenta l’en-
titat, sempre garantint que la 
gestió serà com a mínim com-
partida i que es garantirà el 
seu ús públic.

RAFA BERLANGA: Estudiar la 
viabilitat del projecte de reno-
vació del nou auditori i facili-
tar la seva realització.

CARLES JIMÉNEZ: Desencallar 
el projecte presentat, col·labo-
rar amb els privats per tenir 
un element al centre del poble 
per promocionar la cultura.



                CASA DE LA VILA Març 2019  
                 
       

23

JO
V

EN
TU

T-PR
O

M
O

C
IÓ

 EC
O

N
Ò

M
IC

A

El projecte de dinamització 
forma’t i treballa pretén la 
qualificació professional de 
persones amb certes dificul-
tats d’inserció que no dis-
posen de perfil professional 
definit, o d’aquelles persones 
que per diverses raons ne-
cessiten un canvi d’orientació 
laboral (sobrevingut per crisi 
del sector, incapacitat total pel 
lloc de treball habitual, etc). 

També, per una altra banda, 
se cerca satisfer des del servei 
local d’ocupació la necessi-
tat d’empreses de serveis i 
de neteja especialitzades de  
trobar perfils qualificats en 
les ocupacions d’auxiliar de 
serveis i d’operari  neteja per 
cobrir les ofertes de feina.

Aquest projecte té com ob-
jectius potenciar l’ocupabilitat 
de les persones, a través de la 
formació professionalitzado-
ra, millorar l’ocupabilitat dels 
participants del projecte, a 
través de la formació centrada 
en desenvolupament d’habili-
tats, i aconseguir la inserció 

laboral  través de la col·labo-
ració público-privada.

El projecte contempla la for-
mació professionalitzadora en 
dues especialitats : especialis-
ta en neteja integral d’edificis i 
locals i auxiliar de serveis:

- El perfil d’especialista en 
neteja integral d’edificis i lo-
cals, és un perfil amb deman-
da en el mercat de treball 
local. El servei local d’ocu-
pació té identificat aquest 
perfil professional especial-
itzat com una ocupació amb 
alta demanda per diferents 
tipus d’empreses del sector 
que compten amb contractes 
de serveis amb diferents em-
preses i administracions púb-
liques. En concret es demana 
formació especialitzada en 
neteja de superfícies, neteja 
de mobiliari interior, neteja 
de vidres, neteja mecanitzada 
(maquinària de fregadora, in-
jectora-extractora, aspirador 
industrial, i rotativa).

- El perfil d’auxiliar de serveis, 

és un perfil amb demanda, 
tant en el mercat de treball 
local com en d’altres d’altres 
zones geogràfiques atès que 
presten serveis auxiliars a 
molts sectors econòmics (tot 
tipus d’empreses, alimentàries 
i de begudes, logistica, manu-
factureres, etc). 

El projecte també contempla 
uns tallers de desenvolupa-
ment d’habilitats “soft skills”. 
Les habilitats toves o soft 
skills són una combinació  de 
competències, hàbits i com-
portamients provinents d’una 
combinació d’habilitats per-
sonals, socials, de comuni-
cació, actituds, inteligència 
social i emocional, que es 
valora en l’àmbit laboral i es 
complementa amb les habili-
tats dures, les hard skills, que 
són pròpiament la de coneixe-
ments tècnics o coneixements 
propis d’una ocupació deter-
minada. 

L’itinerari formatiu professio-
nalitzador del projecte forma’t 
i treballa inclou pràctiques a 

través de la col·laboració amb 
empreses privades del sector 
dels serveis auxiliars (col·lab-
oració público-privada). Per 
altra banda també es contem-
pla ofertar un taller de com-
petència digital a través d’un 
formador especialitzat per 
poder treballar la inserció la-
boral dels participants utilit-
zant les eines digitals a 
l’abast. 

El servei local d’ocupació por-
tarà a terme accions espe-
cífiques post-formació, com 
ara inscripció a borses espe-
cífiques de treball d’empreses 
d’auxiliars de serveis i d’es-
pecialista  en neteja integral 
d’edificis i locals, i acompan-
yament en el procés d’inserció 
laboral.

Per portar a terme el projecte  
forma’t i treballa s’ha sol.
licitat una subvenció de pro-
jectes específics per a la dina-
mització del mercat de treball 
local a l’Àrea de Desenvolu-
pament Econòmic Local  de la 
Diputació de Barcelona.

Forma’t i treballa

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sant Sadurní ja ha 
enllestit la programació de la 31a edició de l’Istiu de l’Índex, 
el cicle que cada juliol ofereix un atractiu cartell de propostes 
musicals i espectacles al pati de l’Índex, al carrer Pompeu Fabra, 
i que s’adreça a la gent jove del municipi.

Enguany, les propostes s’iniciaran el 4 de juliol i es prolongaran 
fins al dia 18. En total, cinc cites per a les nits dels dimecres i 
dijous, i que seran les següents:

Dijous 4 de juliol: SUU
Dimecres 10 de juliol: ENVÀ (Amer i Àfrica Circ Cia.)
Dijous 11 de juliol: LILDAMI
Dimecres 17 de juliol: RED STRIPES
Dijous 18 de juliol: LED PARTY AMB ADRIÀ ORTEGA

El grup sadurninenc de rock alternatiu Red Stripes serà una de 
les cites destacades de l’edició 2019, presentant els seus nous 
temes, en una edició de l’Istiu que es tancarà amb una festa 
adolescent dirigida pel DJ i locutor de Los 40, Adrià Ortega, i 
que tindrà un clar accent musical, de la mà de Suu i el cantant 
de trap Lildami. 

El circ i les acrobàcies també tindran cabuda enguany, amb 
Envà, de la mà d’Amer i Àfrica Circ Cia.

L’ISTIU 2019
Red stripes
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Aquests dies han començat les obres de remode-
lació de l’antiga biblioteca, al carrer Sant Pere, i 
que esdevindrà el nou edifici de Serveis Socials. El 
nou equipament comptarà amb diversos despatx-
os i sales de reunions que milloraran la comoditat 
dels usuaris i la seva privacitat, alhora que per-
metrà donar a les treballadores municipals del 
servei un espai millor condicionat i adaptat a les 
seves necessitats.

Amb motiu d’aquestes obres, que es prolongaran 
durant uns dos mesos, l’Oficina Local d’Habitatge, 
que des de fa un temps s’ha instal.lat a la zona 
que antigament ocupava la biblioteca infantil i 
que dona a la plaça interiors d’Els Gotims, s’ha 
traslladat a Nexes, la seu del servei de Promo-
ció Econòmica i centre de serveis a les empreses, 
que es troba al carrer Doctor Barraquer. L’oficina 
d’Habitatge prestarà allà els seus serveis mentre 
durin les obres a l’edifici.

Comencen les obres a 
l’antiga biblioteca, 
futura seu de 
serveis socials

A finals del 2018 es va aprovar una modificació a l’ordenança de civisme de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní que pretén millorar la regulació en la venda 
nocturna de begudes alcohòliques.

El nou text fixa que resta prohibida la venda de begudes alcohòliques des de 
les 11 de la nit a les 8 del matí als establiments catalogats com a botigues a 
l’abast, és a dir, establiments comercials de fins a 500 metres quadrats, obert 
al públic un mínim de 18 hores al dia i que distribueix una oferta variada 
d’articles i productes.

A més, aquests establiments hauran de comptar amb un rètol fixat en un lloc 
perfectament visible en què s’informi que no es permet la venda i el submi-
nistrament de begudes alcohòliques entre les 23 i les 8 hores.

Les infraccions molt greus es sancionaran amb multes d’entre 1.500 i 3.000 
euros.

Mesures de control sobre la venda 
a la nit de begudes alcohòliques

EL SAFAD FA 10 ANYS
L’any 2009 va néixer el servei d’as-
sessorament familiar sobre alcohol 
i drogues (SAFAD) a Sant Sadurní 
d’Anoia fruit del Pla de drogues 
municipal CTRL+D, en detectar la 
dificultat existent de la població per 
accedir a recursos d’informació, as-
sessorament o tractament del con-
sum de drogues. Aquest servei s’ubi-
ca el CAP, és un espai molt accessible 
a la població i lluny de possibles 
estigmatitzacions que suposin un 
entrebanc i/o una dificultat afegida 
a les persones que volen acudir al 
servei, on són ateses per la pscòloga 
de la Mancomunitat Penedès FG.

Els objectius del SAFAD són princi-
palment: donar atenció personalitza-
da a dubtes, qüestions i problemà-
tiques relacionades amb les drogues 
i el seus consums; ser un referent en 
relació al consum de drogues a la 

vila; reduir els riscos del consum de 
drogues i oferir informació objectiva 
i realista; orientar, assessorar i deri-
var –si s’escau– a serveis específics, 
treballant la derivació d’una manera 
intensa i gradual intentant no perdre 
persones usuàries en aquest procés; 
oferir una alternativa psicoeducativa 
a les sancions per consum i tinença 
de drogues il·legals a persones 
menors d’edat. 

Durant aquests 10 anys, s’han realit-
zat un total de 657 visites, s’han o-
bert un total de 131 fitxes personals, 
i els usuaris que s’hi adrecen tenen 
una mitjana d’edat de 24,3 anys. 

La substància més consumida per 
la qual es consulta és el cànna-
bis (68,53%), seguida per l’alco-
hol  (17,48%), la cocaïna (8,39%), 
l’heroïna (1,4%), multiconsum de 

Cal concertar cita prèvia al servei de Salut de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia per telèfon 
al 938913029 o per correu electrònic a l’adreça 
salut@santsadurni.cat.

Es fa una tarda quinzenalment, al CAP de Sant 
Sadurní d’Anoia al carrer Gelida, s/n.

És un servei totalment gratuït i confidencial, que 
compta amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona.

substàncies (1,4%), el tabac (0,7%) i també l’ad-
dicció al joc (2,1%). La major part de consultes 
per cànnabis venen motivades per consums ado-
lescents. 

D’aquests usuaris, un 76,3% són homes. Les 
hipòtesis amb les es treballa és perquè les dones 
presenten menys problemàtica de consum (o són 
més prudents) i apart el consum femení és menys 
visible perquè està més estigmatitzat, és a dir, en-
cara avui, està més mal vist socialment que una 
dona sigui consumidora i per tant s’amaga més 
quan ho fa. 

Les persones que arriben al SAFAD solen ve-
nir derivades d’altres serveis o equipaments i a 
vegades per iniciativa pròpia. En la població adul-
ta, el servei resulta molt útil per acompanyar a 
familiars de consumidors problemàtics i fer una 
reparació prèvia a la derivació a un servei espe-
cialitzat. I és que normalment, inicialment no s’hi 
adreça directament la persona afectada si no algú 
de l’entorn familiar. 
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facebook.com/icvsantsadurni

Una legislatura perdura, quatre anys d’inacció, un Sant Sadurní 
que no avança. Quan iniciàvem aquesta legislatura, cap allà l’any 
2015, i miràvem i remiràvem els programes electorals de les 
diferents formacions polítiques, pensàvem aquesta legislatura, sí 
que sí, serà un punt d’inflexió per donar la volta a la vila i fer-la 
avançar. 

Però avui, mirant enrere, Sant Sadurní està pitjor que l’any 2015. 
No som nosaltres qui, dia rere dia, es queixa del mal estat i la 
brutícia als carrers, l’incivisme, la falta de seguretat, un programa 
cultural pràcticament nul, una piscina municipal que literalment fa 
aigües, una Fassina que no arrenca com a motor dinamitzador de 
la Vila,  una zona esportiva que no cobreix les necessites,  una 
manca d’impuls a la creació de llocs de treballs, falta de progra-
mació cap els joves de la Vila i un llarg etcètera que demostra la 
falta d’acció i de full per la Vila. 

Tot això i moltes d’altres són les queixes que els  veïns i veïnes 
de Sant Sadurní ens han fet arribar, demanant  d’una vegada per 
totes que Sant Sadurní avanci.

Sant Sadurní només pot avançar amb un canvi de rumb, i això 
passa per deixar de banda els jocs de cadires i els personalis-
mes, i posant l’èmfasi en Sant Sadurní d’Anoia; recuperant l’orgull 
de poble i fent-lo avançar. 

El Partit Popular ha demostrat i ho seguirà demostrant que estem 
aquí per Sant Sadurní i els seus veïns i veïnes. Només junts po-
dem treure Sant Sadurní d’aquesta letargia que porta en aquests 
últims temps i amb aquells partits que sempre han fet que Sant 
Sadurní no avanci. 

Ara és l’hora de fer un revisió dels compromisos. Si ho fem veu-
rem que hem perdut quatre anys, quatre anys que eren vitals per 
donar impuls a la Vila. Per això, el Partit Popular seguirà trebal-
lant; apostant per una Vila que avanci, apostant per els veïns i 
veïnes, pels barris de Sant Sadurní, pels carrers i les places nets i 
segurs, per un comerç dinàmic i  per un Ajuntament més proper. 

Estem cansats de veure la falta d’acció i que Sant Sadurní va pas-
sos endarrera, perdent el que tenia. Per això volem que et sumis, 
Suma’t-hi a Sant Sadurní.

 

suma-t’hi, avancem per sant sadurní dret a l’habitatge digne

El passat ple de gener el nostre grup municipal va presentar una 
moció per fer accessible el dret a l’habitatge digne, mitjançant una 
sèrie de mesures urgents per frenar l’especulació immobiliària i 
l’augment abusiu i privatiu dels preus de lloguer. 

Bàsicament les mesures són: l’elaboració d’un Pla Local d’Habi-
tatge 2019-2024  per prevenir i atendre l’emergència i l’exclusió 
residencial, ampliar el parc d’habitatge assequible i garantir el bon 
ús. I una mesura urgent per modificar el POUM per a destinar el 
30% del sostre superior a 600m2 d’edificis nous o íntegrament 
rehabilitats a habitatge protegit de lloguer.

La moció, que havíem presentat al ple de desembre, la vam haver 
de retirar a petició d’altres partits degut a la seva rellevància i 
complexitat, per a discutir-la i transaccionar-la entre tots els grups 
municipals amb l’ajut de la tècnica d’habitatge i arribar als consen-
sos necessaris. Finalment la vam aprovar amb el suport de tots els 
grups, tret del PP, suport que evidentment ningú esperava.

Aquesta és una gran notícia per Sant Sadurní ja que suposa una 
oportunitat per frenar la nova bombolla immobiliària i la pujada 
descontrolada dels preus de l’habitatge, quan encara estem pa-
tint les conseqüències de l’anterior estafa-crisi immobiliària. Lluitar 
contra la pobresa habitacional i energètica, i posibilitar l’accés a la 
vivenda de les nostres filles i fills, i la seva emancipació. 

Esperem que la voluntat política sigui aprofitar aquesta gran opor-
tunitat i fer-la realitat. I que no sigui frenada, aturada o oblidada en 
un calaix com altres grans oportunitats per Sant Sadurní, també 
presentades pel nostre grup municipal de ICV-EUiA-E. Propostes 
aprovades per unanimitat i aturades o oblidades com l’actualitza-
ció del Reglament Orgànic Municipal, l’aplicació d’una Tarifació 
Social o la constitució de la Mesa del Cava.

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@carlesjimenezm 

ppsantsadurni@gmail.com

santsadurni@iniciativa.cat

@ICVsantsadurni



La involució de la cultura a Sant Sadurní en aquests sis anys de 
desgovern d’ERC i PDECAT és una evidència que ja ningú posa 
en dubte, ni tan sols les entitats culturals. I val a dir que no és per 
culpa d’elles, tot al contrari!
El llegat que ens deixen en l’àmbit cultural és aterridor. No és 
d’estranyar si tenim en compte en les mans de qui s’ha dipositat 
aquesta gran responsabilitat! El desastre del “Teatro de los Sen-
tidos”, que va costar més de 50.000 euros i que no va servir 
per a res, era solament la punta de l’iceberg d’una incompetència 
manifesta. Fa molts anys que el PSC estem assenyalant que les 
formes de fer de la regidora de Cultura, i del govern que l’avalen, 
estaven provocant una situació d’involució, De fet, al 2016 vam 
sol·licitar al desgovern d’ERC i PDECAT canvis en la responsabi-
litat d’aquesta regidoria per redreçar la situació. Aquest cop no 
ho diem solament el PSC; també la Diputació de Barcelona fa 
una diagnosi demolidora de l’estat actual de la cultura a la vila, 
en el Pla d’Acció Cultural que el govern li va encomanar realitzar. 
Aquestes són només algunes de les afirmacions que recull aquest 
document: Manca d’espais adients per a la cultura; La comunica-
ció pública de les activitats es percep deficient; No hi ha una Taula 
d’Entitats; L’organització d’activitats vinculades a les diferents arts 
és reduïda; No es percep una oferta cultural sòlida i continuada; 
No hi ha una oferta adequada per a sectors concrets, com ara 
els joves; El govern no disposa d’un instrument de planificació de 
l’acció municipal cultural; Absència d’un pla d’actuació municipal 
general que permeti la transversalitat de la cultura; No hi ha un 
Consell Municipal de Cultura; Gestió basada en activitats puntuals, 
sense criteri global; Manca de col·laboració intermunicipal en acti-
vitats d’interès comú; Potencial patrimonial poc explotat; Atenció  
deficitària als sectors creatius.

Moltes de les mancances detectades per la Diputació no reque-
reixen grans pressupostos per ser corregides, però la manca de 
criteri d’aquest desgovern ha impedit posar-les en marxa. ERC i 
PDECAT no han estat capaços de resoldre cap dels problemes 
endèmics de la vila (brutícia, manteniment, nous equipaments…), 
però allí on teníem un valor a protegir i a potenciar, com és la cul-
tura, han desfet totes les possibilitats de millora i han fet enfadar a 
gairebé totes les entitats amb les seves imposicions i sectarisme. 
I com a mostra un botó: en les darreres Fires i Festes cap entitat 
de la vila ni artista local va participar en les exposicions, cosa que 
no havia passat en dècades! Aquesta és la cultura que volem per 
a Sant Sadurní? En les teves mans està decidir-ho!

 

www.susannamerida.cat

2015-2019: Fem balanç!

Ara que ja estem esgotant el primer mandat en el que la CUP 
ha tingut presència en el ple municipal, pensem que cal aprofitar 
aquest últim Casa de la Vila per a fer balanç.

Ens hem estrenat en un mandat atípic, en el què el procés d’e-
mancipació nacional a Catalunya ens ha permès participar en 
moments històrics per al nostre poble com va ser l’1 d’octubre 
de 2017. A més, el nostre paper a l’oposició ha estat complicat 
afrontar-lo amb voluntat constructiva, davant d’un govern (PdCAT 
i ERC) que en polítiques municipals ha realitzat una gestió grisa  
enfocada exclusivament a mantenir l’equilibri intern. 

Tot i així, durant el mandat la CUP Sant Sadurní ha posat sobre la 
taula debats que modestament pensem que no s’haurien produït 
si no hi haguéssim estat: l’eix feminista, la participació ciutadana, 
la transparència o la justícia social. Hem pogut fer aportacions 
que gairebé mai han trobat una bona predisposició per part del 
govern. 

En ocasions, massa poques, les propostes de la CUP han trobat 
l’escletxa i hem aconseguit alguns compromisos, la majoria d’ells 
encara per desenvolupar, com per exemple, el compromís dels 
partits en decidir el futur de Can Guineu mitjançant un procés 
participatiu. Un punt que considerem clau.

Denunciem la manca de voluntat de diàleg per part d’ERC i de 
PdCAT en els assumptes centrals del municipi. Sempre que hem 
posat sobre la taula debats que són de model de poble, i que 
pensem que són els essencials, el govern ha tingut una nul·la 
predisposició a afrontar-los perquè ni tan sols saben quin és el 
seu propi projecte. Així, debats com el de la progressivitat fiscal, 
la segregació escolar o la necessitat d’un pla d’equipaments par-
ticipatiu, han quedat en punt mort per la ineptitud i la covardia 
dels dos partits que governen, i que han aprofitat la seva majoria 
absoluta per evitar els debats de fons.

Ara que s’acosten les eleccions municipals serà moment de tornar 
a confrontar projectes. La CUP Sant Sadurní tornarà a posar sobre 
la taula aquests debats a l’espera que algú vulgui entomar-los!

ERC-PDECAT: EL DESGOVERN DE LA CULTURA!

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@CUPStSadurni

@SusannaMeridameridals@santsadurni.cat

cupsantsadurni@gmail.com
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facebook.com/susanna.merida
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erc@santsadurni.cat

ERCSantSadurni www.mariarosell.cat@PDeCATSANTSADURNI

santsadurnidanoia@partitdemocrata.cat

L’any 2011 Sant Sadurní va tornar a tenir un alcalde d’ERC des-
prés de més de 70 anys. Ens va tocar gestionar l’austeritat pres-
supostària causada per la crisi econòmica i que va suposar una 
forta davallada i retallada dels ingressos i subvencions. Una bona 
gestió i eficiència ens va permetre mantenir tots els serveis mu-
nicipals (especialment difícil en les escoles bressol i l’escola de 
música), vam augmentar les places de la Casa dels Avis i, durant 
aquests 8 anys, hem ampliat els serveis municipals (viver d’em-
preses, servei local d’habitatge, participació...), potenciat els ja 
existents i destinant més de 9 milions d’euros a inversió muni-
cipal (parc de gossos, centre cultural, pistes skate, reasfaltats, 
piscina...)

En aquests dos mandats amb ERC al govern hem passat de tenir 
un deute de 9 milions d’euros (69% del pressupost l’any 2011) 
a només 2 milions (un 17%). El tancament de l’exercici 2018 
ens dona la possibilitat de deixar l’ajuntament a zero, amb total 
llibertat econòmica. Podem fer-ho. Hem de retornar els superà-
vits a la ciutadania en forma de millors serveis públics i amb 
l’execució d’inversions prioritàries

Falten només 3 mesos per les eleccions municipals, unes elec-
cions clau no tan sols pel futur de Sant Sadurní sinó també del 
nostre país. Els municipis són una peça clau per fer un país nou 
i millor, i són l’eina imprescindible per millorar la vida i el be-
nestar de les persones. Des del govern municipal hem estat al 
costat de la ciutadania en les seves reivindicacions pacífiques i 
hem defensat els drets polítics al vot, a la llibertat d’expressió i 
de manifestació i els drets d’associació i de participació, atacats 
per part de l’Estat espanyol. Ho vam demostrar l’1 d’octubre 
del 2017. Els ajuntaments republicans vam ser garants de la 
sobirania municipal que va permetre l’exercici del dret a vot de la 
ciutadania. Els regidors republicans hem treballat de la mà de la 
ciutadania, al carrer i en tots els espais de diàleg. Sempre ho hem 
fet sense partidismes, sense escatimar cap esforç i sense por a la 
pròpia integritat física. Les persones que treballem pels projectes 
d’Esquerra Republicana som les que fem que les coses passin. 
Aquell dia, amb la comunió de molta gent, ho vam tornar a fer.

No podem, ni volem acabar aquest escrit sense denunciar la farsa 
de judici que s’està duent a terme a Madrid, perquè votar no és 
delicte, impedir-ho per la força sí. 

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/PDeCATSTSADURNI
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AL COSTAT DE LA CIUTADANIA irreductibles

No podem fer aquest article d’opinió sense parlar de la barbaritat 
que vivim aquests dies. Estan jutjant al nostre govern legítim, sortit 
de les urnes, per defensar el mandat del poble. La història posarà 
a cadascú al seu lloc i la història donarà la raó als nostres polítics, 
que estant privats de llibertat fa més d’un any, no són terroristes, 
ni sediciosos, no han provocat “tumults” ni han fet malversació. 
Han estat coherents i han respectat el mandat sorgit de les urnes. 

Aquestes properes eleccions municipals, el grup municipal del 
PDeCAT, la Maria, l’Àngels, el Josep, i el Xavi, no ens tornem a pre-
sentar a cap llista. En aquests darrers 4 anys la política ha canviat 
molt, hem passat de tenir un estat que crèiem que era plenament 
demòcrata, en què es defensava la igualtat, la paritat, la justícia 
social i a les llibertats individuals i col.lectives, a comprovar que 
hem tornat a la política més rància, autoritària i fatxenda de fa 50 
anys. 

Ens agradaria que la serietat, rigorositat, empatia i ganes de tre-
ballar pel municipi i les persones es mantingui en tots els grups 
politics que entrin a formar part del consistori. Nosaltres marxem. 
Som un equip de persones que no ens coneixíem fins que vam 
entrar en política i la política ens ha portat a conformar una gran 
amistat, un equip cohesionat i ja no polític, sinó que som un grup 
irreductible de companyes i companys, que seguirem treballant 
pel nostre municipi, pels nostres ideals i pel nostre país, allà a 
on estiguem. Agraïm les 1.607 persones que van posar la seva 
confiança en el grup de Convergència i Unió. Agraïm a totes les 
persones de Sant Sadurní haver fet possible treballar pel nostre 
municipi, ha estat una experiència molt enriquidora. Agraïm als 
companys que han estat amb nosaltres a l’equip de govern, al Jo-
sep Mª, la Montse, el Toni i la Maria el treballar amb responsabilitat 
i empatia, davant els petits problemes que han pogut sorgir, però 
que s’han resolt ràpidament. A totes les persones que treballen a 
l’ajuntament, i en especial a les que han treballat al nostre costat, a 
les nostres regidories, gràcies pel vostre compromís i per facilitar 
la feina.

Finalment volem desitjat molta sort a la Laura Salvador, companya 
i amiga del grup PDeCAT, si es torna a presentar en alguna llista. A 
nosaltres sempre ens tindrà al costat. Moltes Gràcies Sant Sadurní 
i fins sempre.




