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Josep Maria Ribas
ALCALDE SANT SADURNÍ D’ANOIA

Amb responsabilitat i molta il.lusió
Permeteu-me que comenci agraïnt a la Sra. Maria Rosell - ja 
ho vaig fer en el Ple -  la seva dedicació i el seu treball  durant 
aquests tres anys que ha ostentat l’alcaldia de Sant Sadurní.         

També voldria donar les gràcies als regidors i les regidores que 
heu fet confiança en la meva persona com als qui no ho heu fet.  
A tots us dic que em tindreu a la vostra disposició com sempre 
he fet en les diferents responsabilitats que he tingut en aquest 
Ajuntament.

El passat mes de setembre es va produir un canvi d’alcalde, 
fruit d’un acord que es va signar el 2015 entre PDCAT i ERC. 
No és la primera vegada que ostentaré aquesta responsabilitat i 
l’honor de ser l’alcalde del meu poble. Si la primera vegada –ho 
confesso!– em va venir de nou, aquesta vegada és evident que 
he tingut més temps de pair-ho. Afronto, per tant, aquesta res-
ponsabilitat amb coratge, però us mentiria si us digués que ho 
faig amb absoluta tranquil·litat, Hi ha el sentiment profund de 
la  responsabilitat, de no defraudar la gent i de ser fidel al pro-
grama que vam presentar.  Hi ha aquella sensació a la panxa de 
les grans ocasions.  Hi ha un neguit que, lluny de paralitzar-me, 
m’impulsa i em fa comprometre’m més.

Assumeixo, per tant, aquest repte amb il·lusió, amb moltes 
ganes de treballar, i amb la seguretat que dóna saber que dar-
rere meu hi ha un equip molt sòlid,  amb  ganes de fer feina i 
ser eficaç, un equip preparat i ben travat,  que invertirà tot el 
temps que faci falta en les seves responsabilitats i no estalvia 
esforços per tirar endavant el nostre projecte per Sant Sadurní 
al servei de la gent.

Perquè de feina, creieu-me!, n’hi ha. No ens l’acabarem! Del 
projecte que ens engresca per a la nostra vila queda molt per 
fer. I, a banda, cada dia sorgeixen necessitats noves, problemes 
inesperats, possibilitats amb què potser no hi comptaves, sug-
geriments sorgits del contacte diari i profund amb els veïns i les 
veïnes... Per sort, la tasca de regidor o alcalde no és,  com no 
ho és la vida, una ciència exacta, de cap manera. Cal, per tant, 
esperit d’obertura, no desanimar-se davant reptes amb què no 
hi comptaves, aprofitar noves oportunitats, i escoltar, escoltar, 
escoltar... Però cal, també, tenir molt clar el nord i ben present 

el projecte per al qual et vas presentar. 

Seguint les línies d’aquest projecte, prioritàriament haurem de 
seguir treballant per als més febles des de Serveis Socials. Hau-
rem de donar suport a l’emprenedoria, el turisme i el comerç 
com a fonts de riquesa i de treball. Haurem de treballar per 
mantenir l’oferta educativa de qualitat, perquè sabem que la 
base de tot progrés està en la formació. Haurem de fer de la 
cultura un element integrador efectiu, mirant de teixir un fil cul-
tural que abraci tothom, com el Centre Cultural de la Plaça Nova 
que probablement serà un focus continu de cultura i de cohesió 
social.

Voldria recordar unes paraules que jo mateix vaig dir el 2011, 
en prendre possessió com a alcalde. Vaig afirmar que el meu 
propòsit era “servir el meu poble i el meu país, que un dia no 
gaire llunyà voldria lliure i independent com qualsevol país del 
món”. El desig no ha canviat i esperem que sigui una realitat. 

Deia a l’inici que assumia el càrrec amb un gran respecte i amb 
molta il·lusió, però deixeu-me demanar perdó pels errors que 
pugui cometre, perquè sóc humà i segur que en cometré, tot i 
que espero que pocs i petits!  

Per acabar us dic que no dubteu a venir a veure’m per traslla-
dar-me qualsevol inquietud o aturar-me pel carrer per fer-me 
alguna observació. Sóc igual que qualsevol ciutadà però amb 
aquesta responsabilitat de ser alcalde.
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Josep Maria Ribas és des del passat 18 de setembre el nou 
alcalde de Sant Sadurní d’Anoia pel que resta de mandat, 
prenent el relleu de Maria Rosell, tal i com van acordar les 
forces del PDeCAT i ERC en el seu pacte de govern.

Després de la celebració del ple extraordinari de presa de pos-
sessió del càrrec, Ribas inicia la seva segona etapa al capdavant 
del consistori sadurninenc – ja va ostentar l’alcaldia entre els 
anys 2011 i 2013 en l’anterior mandat, amb la coalició forma-
da pel PSC i ERC.

La sessió va arrencar amb la constitució d’una mesa d’edat 
formada per Maria Rosell i Carlota Carbó, regidors de major 
i menor edat del consistori. Posteriorment, un per un, tots els 
càrrecs electes van dipositar en una urna el nom del seu candi-
dat a l’alcaldia. Josep Maria Ribas, portaveu d’ERC, va obtenir 
nou vots; dos vots  Susanna Mérida, del PSC; Jordi Pujol, de la 
CUP, dos vots; també Rafa Berlanga, d’ICV, dos vots; i un vot el 
portaveu del Partit Popular, Carles Jiménez. El ple va comptar 
amb la presència de diversos representants comarcals d’Esquer-
ra Republicana, del Parlament i del Senat, a més de familiars 
i amics del nou alcalde. Ribas va prendre el bastó d’alcalde, 
prometent el càrrec amb les condicions que s’estableixen, sense 
renunciar al dret a l’autodeterminació i posant-se a disposició 
del Parlament i del president de la Generalitat en la defensa de 
Catalunya.

Josep Maria Ribas va iniciar la seva intervenció agraint a Ma-
ria Rosell la dedicació i treball en aquests darrers tres anys 
d’acaldia, en què va assegurar que ha treballat fermament des 
del despatx i des de l’escó del Parlament, assumint les conse-
qüències de defensar el dret a l’autoderminació, un compromís 
que va assumir com a propi. El nou alcalde es va mostrar cordial 
i disposat a escoltar la resta de grups. 

CANVI A 
L’ALCALDIA
Va comprometre’s a escoltar les persones i a treballar per als 
més febles, donant-los oportunitats i posant com a exemple la 
xifra de gairebé un milió d’euros que han invertit en inserció 
laboral en els darrers anys. També va voler destacar la reducció 
del deute a mínims històrics,  l’aposta per l’emprenedoria i el 
comerç, l’oferta educativa i de progrés, o la cultura, enaltint la 
tasca que realitzen les entitats de la vila. Va assenyalar com a 
propers reptes que s’assoliran l’obertura del nou Centre Cultur-
al, la construcció de dues noves rotondes als accessos de la vila, 
la depuradora de Can Catassús, les obres de millora al cementiri 
de Monistrol o la municipalització de la casa de Can Guineu. I 
va acabar el seu discurs als volts de les nou del vespre, després 
d’una hora i mitja de sessió, adreçant unes paraules a la seva 
familia pel suport, recordant a diverses personalitats que van 
lluitar pel projecte d’ERC a la vila en el passat, i el seu compro-
mís en la lluita per fer una Catalunya lliure i socialment justa.

el cap de llista d’erc, JOSEP MARIA RIBAS, TORNA Al càrrec 
QUE JA VA OCUPAR entre els anys 2011 i 2013

El canvi a l’alcaldia comporta alguns petits ajustos en el 
cartipàs municipal i els grups municipals del govern. La 
ja exalcaldessa Maria Rosell ocuparà la primera tinença 
d’alcaldia i assumirà les regidories de Turisme, Promo-
ció Econòmica i Comerç, en substitució de Josep Subirana 
que s’encarregarà d’Hisenda i Urbanisme, àrees que fins 
ara ostentava Josep Maria Ribas. 

Pel que fa als grups municipals, Montse Medall serà la 
nova portaveu d’ERC mentre Maria Rosell prendrà aquest 
paper en el del PDeCAT i que en la primera meitat del 
mandat exercia Àngels Canals.

ajustos en el cartipàs

Torno a l’alcaldia amb més coratge, més 
experiència que no vol dir absoluta 

tranquil·litat, una profunda responsabilitat i 
voluntat de no decebre la gent i de defensar 
el programa. Assumeixo el repte amb il·lusió 

i amb el convenciment que tinc darrere 
un Equip molt sòlid

“

“Josep Maria Ribas
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Josep Maria Ribas ocuparà l’alcaldia fins al final del 
mandat, fruit del pacte de govern entre el PDeCAT i 
ERC. Va néixer el 1961, té dues filles i treballa com a 
administratiu comptable a unes caves de Sant Sadurní. 
Manté un estret vincle amb el teixit associatiu de la vila, 
especialment amb la Festa de la Fil·loxera. 

Serà la seva segona etapa al capdavant de l’Ajunta-
ment, després que ja ostentés l’alcaldia entre 2011 i 
2013 durant l’acord de govern entre el PSC i ERC. És 
regidor per ERC de Sant Sadurní des de l’any 2003. 
Durant el mandat 2003-2007 va ser regidor de Cul-
tura i Cooperació. Entre 2007 i 2011 va ser regidor a 
l’oposició.

El 2011 esdevé el primer alcalde d’ERC a Sant Sadurní 
des de la República. Durant la seva etapa com a alcalde 
va ser regidor d’Esports i quan va ocupar la primera ti-
nença d’alcaldia (2013-2015) va assumir les regidories 
de Hisenda i Via Pública. Del 2015 al 2017, fins a la 
presa del càrrec d’alcalde, ha estat primer tinent, a més 
de les regidories d’Hisenda i Urbanisme.

EL NOU ALCALDE

MARIA ROSELL, primera tinent d’alcalde

Aquesta és la quarta vegada en l’etapa d’Ajuntaments de-
mocràtics que es produeix un relleu a l’alcaldia abans de final-
itzar el mandat natural. Marcel Gabarró va prendre possessió de 
l’alcaldia el 1988, de mans de Carles Querol. Al 2013, fruit de 
l’acord de govern, Josep Maria Ribas cedia l’alcaldia a Susanna 
Mérida. L’any 2014, com a conseqüència d’una moció de censura, 
Maria Rosell esdevendria alcaldessa de Sant Sadurní.

relleus a l’alcaldia dins el mandat

Què suposa el canvi a l’alcaldia?
R: Com sempre he dit, som un equip que 
vam configurar fa tres anys i tenim un 
projecte comú. Si em sap greu deixar l’al-
caldia? Jo em vaig presentar com a can-
didata per ser alcaldessa. Vam guanyar 
les dues darreres eleccions però no hem 
tingut majoria i per tant cal establir pac-
tes de govern. En aquest mandat veníem 
d’un acord al darrer any de l’anterior le-
gislatura amb ERC i enteníem que no era 
positiu fer un altre canvi a l’alcaldia i per 
això l’he mantinguda a la primera part del 
mandat. Per respecte per la població, em 
va semblar que era més correcte mante-
nir aquest ordre. Estigui a l’alcaldia o com 
a primera tinent no canviarà res,  no dei-
xaré de treballar i trucar a totes les portes 
per aconseguir el màxim de subvencions 
per Sant Sadurní. És el que he fet sempre 
des que vaig entrar a l’Ajuntament, tant 
al govern com a l’oposició. 

Ser diputada li ha afectat en la seva 
tasca com a alcaldessa?
Tothom que ha volgut ha pogut venir 
a veure’m a l’Ajuntament, malgrat que 
s’hagi dit que durant aquesta etapa com 
a diputada al Parlament no hi he estat. He 
dedicat tot el temps que he pogut i més 
al meu poble. Abans, també m’ocupava 
de la meva feina com a llevadora i ho he 
compaginat amb la política. I quan deixi 
el Parlament tornaré a fer de llevadora. 
Per sort tinc feina, m’agrada el que faig, i 
ho combinaré, si puc, amb la meva dedi-
cació a l’Ajuntament, tingui la responsa-

bilitat que tingui. Sempre estaré al costat 
de la gent de Sant Sadurní, pensin com 
pensin i siguin del color que siguin. 

Com valora l’acord de govern?
Tenim un equip compacte entre el PDe-
CAT i ERC, amb les nostres diferències 
com és normal però amb la capacitat 
per arribar a acords. Crec que hem fet 
molta feina en seguretat ciutadana, en la 
promoció de la vila o en serveis socials 
i atenció a les persones. Seguim amb la 
línia de treball que ens hem marcat. He 
treballat al costat del Josep Maria RIbas, 
hem anat plegats sempre amb les grans 
qüestions de Sant Sadurní, a reunions 
amb altres administracions, i ara ho con-
tinuarem fent.

De quines iniciatives realitzades està 
més satisfeta?
Penso que en tres anys s’han fet moltes 
coses. Tan de bo fos sempre així. Estic 
molt satisfeta de les millores que s’han 
fet i es faran a diverses sortides a la 
vila, la construcció de les dues noves 
rotondes, o fer un accés decent per als 
veïns de Mas Asperó. La seguretat dels 
veïns ha estat una qüestió fonamental 
per a nosaltres. 
I l’altre compromís que teníem i que 
començarà a veure la llum serà la posada 
en marxa d’un pis tutelat per a famílies 
amb fills amb necessitats especials però 
que tenen una certa autonomia. Ja tenim 
el projecte i ens estem movent per cer-
car recursos. Des de la Generalitat s’han 

mostrat molt interessats a donar-nos 
suport.  
I què espera tancar d’aquí a final del 
mandat?
Doncs hauríem de tenir ja molt enfilat el 
projecte de la pista multiús al costat del 
pavelló, un espai que ens ha de donar 
resposta a les necessitats d’activitats es-
portives i també culturals ja que no dis-
posem d’equipaments coberts per fer-les 
i amb una certa dimensió. Hem de com-
pletar la urbanització d’alguns carrers i 
millorar l’accessibilitat. Tenim també un 
compromís clar amb els veïns pel condi-
cionament del cementiri de Monistrol. I 
hem de continuar apostant per la pro-
moció econòmica i el turisme per donar 
al municipi una personalitat pròpia, amb 
una major dinamització del centre, l’em-
belliment de rotondes i altres projectes 
que espero puguin veure la llum.
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El dispositiu policial antiterrorista que es va 
dur a terme pocs dies abans a Subirats i Sant 
Sadurní va fixar l’actualitat de la trobada

Tot i que aquesta reunió feia ja força 
setmanes que estava prevista, l’actuació 
terrorista a Subirats en què es va localit-
zar i abatre el terrorista que va cometre 
l’atemptat de Barcelona va marcar l’actu-
alitat i l’interès mediàtic de la trobada. 
A més del conseller d’Interior, Joaquim 
Forn, també hi van participar represen-
tants del cos de Mossos d’Esquadra, poli-
cia local, policia nacional i guàrdia civil, a 
més de diverses autoritats polítiques. 

Maria Rosell va iniciar la seva intervenció 
reiterant el seu agraïment per la profes-
sionalitat i gran servei realitzat pels Mos-
sos d’Esquadra, Policia Local i altres cos-
sos de seguretat en la lluita antiterrorista 
i ha subratllat el compromís per una so-
cietat en pau. “Sant Sadurní és una vila 
tranquil·la i pacífica, sense problemes 
de convivència entre els seus veïns 
i veïnes, vinguin d’on vinguin, i ho 
hem de continuar mantenint”, alhora 
que va negar cap tipus de investigació 
ni conflicte amb la mesquita instal·lada 
al municipi, com havien apuntat alguns 
mitjans de comunicació. “La comunitat 
islàmica té una nova mesquita i el local 
que hi ha al centre de la vila ja fa al-
guns mesos que és tancat. No hi ha cap 
problema amb aquest col·lectiu”.

Per la seva banda, Joaquim Forn va 
reconèixer que la trobada tenia princi-
palment la voluntat d’agrair la tasca i el 
treball dels cossos de seguretat, així com 
la col·laboració ciutadana. El conseller va 
destacar la necessitat d’introduir canvis

després dels atemptats i de reforçar la 
cooperació a nivell municipal i amb els 
agents més locals. “Qui ens anava a dir 
que acabaríem localitzant a Subirats 
qui aquells dies era el terrorista més 
buscat a Europa. Els agents de proxi-
mitat han demostrat també que estan 
molt ben preparats per donar respos-
ta a aquest tipus de situacions i hem 
de ser conscients que es tracta d’un 
fenomen global que va més enllà de les 
grans ciutats o àrees metropolitanes”. 

Aprofitant la reunió es va fer la signatu-
ra de dos convenis, el de l’adhesió de 
l’Ajuntament a la xarxa RESCAT de Radio-
comunicacions i Emergències i Seguretat 
de Catalunya, i un segon per a la cessió 
d’un programari de gestió i suport a les 
policies locals. 

BAIXEN ELS FETS DELICTIUS A LA VILA

A nivell local, la Junta de Seguretat va 
presentar les dades de fets delictius i in-

cidències policials al municipi, que tot i 
ser baixes han registrat fins i tot un petit 
descens en els darrers 12 mesos. Entre 
agost del 2016 i juliol del 2017 s’han 
produït un 5% menys d’infraccions pe-
nals i gairebé una reducció del 36% de 
les detencions en comparació amb el 
mateix període de l’any anterior. Els furts 
van suposar el 35% dels delictes, mentre 
que els robatoris a vehicles i amb força o 
violència es van situar en el 18%.

També es va destacar el treball conjunt de 
la policia local de Sant Sadurní i Mossos 
d’Esquadra, amb operatius, campanyes 
conjuntes i patrulles mixtes,  així com els 
dispositius especials en esdeveniments i 
actes festius, control de pas i atenció a 
víctimes de violència de gènere.

Aprofitant la visita, l’Ajuntament va oferir 
una recepció oficial al conseller Joaquim 
Forn a la sala de plens.

Junta Local de 
Seguretat amb el 
conseller d’interior
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L’Ajuntament de Sant Sa-
durní va aprovar a finals 
d’octubre les ordenances 
fiscals per a l’any 2018, que 
inclouran petites variacions. 
La proposta del govern va 
rebre el suport del PSC, 
mentre que els grups de la 
CUP i ICV van votar-hi en 
contra i el PP s’hi va abste-
nir.

APLICACIÓ DE L’IPC

Com ha anat succeïnt als dar-
rers anys, la modificació de les 
ordenances recull l’índex de 
preus al consum català (IPC) 
corresponent al mes d’agost, 

que es va situar en l’1,6%. 
El nou regidor d’Hisenda, Jo-
sep Subirana, va explicar que 
s’apunta una tímida recuper-
ació de l’economia i que la 
proposta del govern se cen-
trava en aplicar aquest lleuger 
increment només als Impos-
tos de Béns Immobles (IBI) i 
al d’activitats Econòmiques 
(IAE). Una altra modificació en 
els impostos ha estat la boni-
ficació del 90% en l’impost de 
construccions, instal·lacions i 
obres, quan es destinin a mil-
lorar les condicions d’accés i 
habitabilitat de persones dis-
capacitades.

PREUS PISCINA

Per l’any 2018 es revisen amb 
un petit augment alguns preus 
de la piscina municipal. Des 
del govern es va argumentar 
que la instal·lació compta amb 
unes tarifes que es troben per 
sota d’equipaments similars 
del voltant i van assenyalar 
la conveniència d’ajustar pro-
gressivament els preus.

Així, per exemple, un abona-
ment anual adult s’incremen-
tarà en 1,20 euros al mes – 
de 205,95 euros a 220,35 
euros- o l’abonament de la 
primera part d’estiu (Estiu 1), 

que passarà de 51,80 euros 
a 55,40 euros. A la part fi-
nal, Montse Medall, portaveu 
d’ERC, va defensar la voluntat 
del govern de contenir les tax-
es municipals, per tal d’evitar 
la sensació d’afany recaptatori 
i preservar l’economia dels sa-
durninencs. 

Per la seva banda, Josep Subi-
rana, va descartar de moment 
avançar en models de pro-
gressivitat fiscal, una petició 
sol·licitada durant tot aquest 
mandat per la CUP i ICV, però 
va obrir la porta a plantejar 
una prova pilot amb la taxa 
d’algun servei municipal.

ordenances 
fiscals 2018
Lleuger increment de l’1,6% a l’IBI i 
l’impost d’activitats econòmiques

Es revisen també els preus de la 
piscina per adequar-los a les tarifes 
mitjanes de municipis del voltant

Sant Sadurní trigarà a oblidar la data del 
21 d’agost de 2017 quan la localització
del terrorista autor de l’atemptat a la 
Rambla de Barcelona a unes vinyes molt 
properes a la vila, va desencadenar un 
exhaustiu desplegament policial a di-
versos carrers del municipi. Molts veïns 
i veïnes van viure una tarda d’alta tensió 
i inquietud. 

La col·laboració ciutadana va ser decisiva 
en la localització del jove terrorista, que 
va ser identificat i abatut pels Mossos 
d’Esquadra a una vinya propera a la car-
retera c-243c cap a Gelida. Altres avisos 
dels veïns en relació a la possibilitat que 
el terrorista comptava amb suport o que 
hi podria haver-hi algun vehicle sospitós 
al municipi. va originar l’activació d’un 
desplegament policial. Tot i que en cap 
moment es va produir cap situació de 
perill real, molts establiments van tancar 
les seves portes i també es van quedar a 
casa molts veïns i veïnes. 

Finalment es va confirmar, després de 
la inspecció amb robots, que dins les 
furgonetes sospitoses, que es trobaven 
estacionades molt a prop del centre de 
la vila i molt properes entre sí, als carrers 
Joan Maragall i carretera Sant Quintí, no 
hi havia cap tipus d’artefacte ni material 
explosiu. 

Després de l’exitosa operació dels Mossos 
d’Esquadra a Sant Sadurní, la vicepresi-
denta del govern espanyol Soraya Sáenz 
de Santamaría i la ministra sadurninenca 
Dolors Montserrat, es van desplaçar a 
Sant Sadurní per conèixer més detalls del 
dispositiu.  La vicepresidenta va signar el 
llibre d’honor de l’Ajuntament amb motiu 
de la seva visita a la vila. 

Dies després se celebrava la Junta Local 
de Seguretat, presidida pel conseller d’In-
terior, Joaquim Forn, en què es va tornar 
a subratllar la tasca de les forces de se-
guretat catalanes i la convicció d’articular 

una gran coordinació amb les policies 
locals.

La Comunitat Islàmica de Sant Sadurní 
va sol·licitar una trobada a l’Ajuntament 
per traslladar un missatge de condemna 
rotunda del terrorisme i els atemptats de 
Barcelona i Cambrils, i amb la voluntat de 
preservar els anys de convivència exem-
plar al municipi. Maria Rosell, el cap de la 
Policia Local, Daniel Corral, i el Cap de la 
Comissaria de Mossos de Sant Sadurní, 
Eduard Barca, van rebre els representants 
de la Comunitat Islàmica per treballar 
plegats per la pau i la llibertat.

ENSURT DELS GRANS
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Fa algunes setmanes es va presentar 
el Servei d’Intermediació en Deutes 
de l’Habitatge (SIDH) de Sant Sadurní 
d’Anoia, que la Diputació de Barcelona ha 
posat en marxa amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i el Col·legi d’Advocats de Bar-
celona. La presentació va comptar amb 
la participació de Maria Rosell; Xavier 
Rojo, regidor d’Habitatge, acompanyats 
per Maite Fandos, diputada de Benestar 
Social de la Diputació de Barcelona; Jesús 
Sánchez, secretari del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona i Sílvia Grau, cap de l’Àrea 
d’Assessorament Hipotecari de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya.

Rosell va posar èmfasi en la voluntat de 
seguir “acostant els serveis públics a 
la ciutadania, perquè és la manera de 
millorar la seva qualitat de vida. Dispo-
sar d’aquest servei d’intermediació és 
un avenç que permetrà seguir impul-
sant l’Oficina d’Habitatge”.  Xavier Rojo, 
per la seva banda, va apuntar que l’Ofici-
na va realitzar 1.250 gestions ciutadanes 
durant l’any 2016.

EL SIDH DE SANT SADURNÍ D’ANOIA

Al 2013 es va iniciar un servei d’asses-
sorament a Sant Sadurní amb atenció 
d’advocat, però calia anar al punt de Vi-
lafranca del Penedès per presentar física-
ment la documentació, incorporar-se a la 
xarxa de dades de la Generalitat i tenir 
un acompanyament. Ara s’ha ampliat el 
servei de manera que des del SIDH de 

Sant Sadurní es podrá fer tot el procés: 
l’assessorament, la mediació i el segui-
ment posterior.

Les famílies que siguin derivades a aquest 
servei -una vegada feta la comprovació 
de les condicions d’accés (ser propietaris 
d’un únic habitatge que s’utilitzi com a 
habitatge principal i no poder afrontar el 
pagament de la hipoteca)- són entrevista-
des per la persona lletrada especialitza-
da, que fa una proposta de modificació 
de les condicions del deute. 

Aquesta proposta és tramesa a Ofideute, 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalun-
ya, que farà la mediació amb l’entitat fi-
nancera corresponent. Aquest servei, que 
la Diputació està desplegant per totes 
les comarques de Barcelona, és fruit de 
la coordinació amb Ofideute, el servei de 
mediació hipotecària de la Generalitat, 
prestat per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, que es va crear el 2010. 

L’objectiu del SIDH, que compta amb la 
col·laboració dels Col·legis d’Advocats de 
la demarcació de Barcelona, és augmen-
tar i estendre els punts d’atenció a les 
famílies que tenen problemes per afron-
tar els deutes hipotecaris o de pagament 
de lloguer, així com establir una acció co-
ordinada i un model i circuit únics de me-
diació en tot el territori de la demarcació.

El SIDH ha assolit la xifra de 37 punts 
d’atenció, amb l’objectiu d’arribar a 40 
punts aquest estiu amb l’obertura de 

Pineda de Mar, Cardedeu i Moianès.

Aquests punts, d’abast municipal, supra-
municipal o comarcal, donen servei a 305 
municipis amb una cobertura territorial 
del 98%, i han atès 5.014 famílies amb 
problemes de sobreendeutament hipote-
cari o de lloguer. El 60% de les media-
cions gestionades han acabat amb acord 
entre les famílies i les entitats bancàries.

Els punts SIDH en funcionament, en molts 
casos d’abast supramunicipal o comarcal, 
estan ubicats als següents municipis: 
Sant Sadurní d’Anoia, Igualada, Vilanova 
i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Berga, 
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del 
Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Are-
nys de Mar, Calella, Castelldefels, el Prat 
de Llobregat, Viladecans, Gavà, Sant Boi 
de Llobregat, Manresa (dos punts SIDH), 
Vic, Manlleu, Granollers (dos punts SIDH), 
Mollet del Vallès, Sant Celoni, Caldes de 
Montbui, Mataró, Premià de Mar, Mar-
torell, Sant Feliu de Llobregat (dos punts 
SIDH), Esplugues de Llobregat, Barberà 
del Vallès, Montcada i Reixac, Santa Per-
pètua de Mogoda, Terrassa, Sant Cugat 
del Vallès i Castellar del Vallès.

Per a més informació adreceu-vos al  
Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Sant Sadurní, al carrer Sant Antoni 21, 
els dilluns, dimarts, dijous i divendres 
d’11 a 14:00h. En cas que no es pugui 
en aquest horari es pot demanar hora 
al telèfon 938910325 ext. 5013.

Servei d’intermediació de deutes de l’habitatge

Des de l’Oficina municipal es podrà realitzar tot el procés d’assessorament, 
mediació i seguiment en casos de deute amb bancs i grans tenidors.
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L’Ajuntament de Sant Sadurní té previst 
adquirir l’any vinent un habitatge per tal 
d´atendre persones amb discapacitat o 
necessitats especials. La proposta està 
ja força avançada i es tractaria d´un pis 
adaptat d´uns 200 metres quadrats que 
comptaria amb quatre habitacions dobles 
i amb capacitat per a vuit residents.

Aquest pis tutelat, que podria estar en 
funcionament en el termini d’un any i 
mig, comptaria amb l´assistència per-
manent d’un professional educador i 
les places serien concertades, amb el 
cofinançament de la Generalitat. Aquest 
espai estaria adreçat a persones joves i 
adultes amb una certa autonomia, fins 

als 65 anys. El preu de compra d’aquest 
immoble per part de l’Ajuntament se sit-
uaria en uns 300.000 euros, als quals 
caldria afegir uns 60.000 euros per ad-
aptar i fer més accessible alguns dels 
espais. El govern espera comptar amb el 
suport d´altres administracions, entitats i 
fundacions, per tal de fer front a aquesta 
inversió que s´inclouria en el pressupost 
municipal del 2018. 

Fa unes setmanes Maria Rosell, acompa-
nyada per la regidora d’Acció Social, Àn-
gels Canals, va presentar el projecte als 
representants de les associacions Qui té 
a Qui Amics dels Discapacitats del País 
del Cava i Tots Som Un.

pis tutelat per a persones 
amb necessitats especials

L’Ajuntament té previst adquirir 
l’any vinent un immoble d’uns 200 
metres quadrats amb capacitat per 
a vuit persones

Es tracta d’una inversió social i una proposta amb la qual hem 
estat treballant des de fa molt de temps per tal de millorar 
la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, i donem resposta 
també a una reivindicació d’associacions i famílies de la vila que 
ja fa uns anys que ens demanaven una solució

“

“ maria rosell

l’equipament està adreçat a 
persones amb discapacitat però que 
tinguin un cert grau d’autonomia

L’acte va comptar amb la presència de 
diversos regidors i regidores de l’Ajun-
tament, a més de Joana Rubio, represen-
tant de la Federació Catalana de Donants 
de Sang; Xavier Raventós, president de 
l’Associació de Donants de Sang de l’Alt 
Penedès; l’escultora Emma Regada, així 
com amics i voluntaris de l’associació, 
entre d’altres.

En la seva intervenció Maria Rosell va re-
marcar la gran tasca que des de la federa-
ció, les associacions i els voluntaris rea-
litzen per tal de mantenir les reserves 
del banc de sang. “Donar sang és do-
nar vida i és vital que siguem solidaris. 
Aquesta escultura és un reconeixe-
ment a totes aquestes persones. Tots 
nosaltres, familiars o amics, hem viscut 
algun moment a la vida en què hem 
necessitat sang. Hem de col·laborar 
per salvar vides”.

Homenatge als donants de sang
A finals de juliol es va celebrar l’acte d’inauguració del monument “Guardiola de sang”, una obra de l’escultora andorrana 
Emma Regada que té per objectiu homenatjar els donants de sang i reconèixer la sensibilització i conscienciació de la ci-
utadania d’omplir el banc de sang i teixits per poder continuar salvant vides. L’obra, de dos metres d’alçada, està realitzada 
en pedra i ferro i simbolitza una gota de sang que omple el banc de reserves.
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No necessàriament. La recollida selectiva de residus permet a 
l’Ajuntament obtenir uns ingressos per la venda de residus se-
parats correctament, com el vidre, envasos, el paper i cartró o la 
fracció d’orgànica. Com millor separem més qualitat tindrà la frac-
ció de residus i el preu que s’aconseguirà serà més alt. Aquests 
ingressos obtinguts permeten cobrir una part del cost del servei 
de recollida i que la taxa municipal que han d’abonar els veïns i 
veïnes sigui més baixa.

Entre d’altres elements positius associats al model porta a porta, 
la separació de residus genera molts llocs de treball en les difer-
ents fases del cicle, tant en la recollida, com en el tractament i en 
els diferents sectors de l’economia del reaprofitament i recuper-
ació d’aquestes matèries per a la creació de nous productes.

Tots aquells residus que no se separen i que s’inclouen a la fracció 
rebuig, s’han d’enviar necessàriament a abocadors o bé inciner-
ar-los, una pràctica que no només té un impacte mediambiental 
molt important si no també econòmic, un cost que va en augment. 
Si no reciclem, la factura de no separar correctament els residus 
serà cada vegada més alta, pel nostre planeta i per la nostra but-
xaca. L’any 2020 Europa ha fixat que el 50% dels residus que es 
generin es recullin selectivament, un compromís que Sant Sadurní 
ja compleix des de fa anys i amb escreix.

L’experiència demostra que els millors resultats pel 
que fa a la recollida selectiva i a la reducció de resi-
dus es registren a aquells municipis que han implantat 
el sistema porta a porta. Segons un informe elaborat 
per l’Associació de Municipis del Porta a Porta i la 
Fundació ENT, la generació de residus per càpita a un 
municipi es redueix en més d’un 15% de mitjana im-
mediatament després de la posada en funcionament 
d’un model de recollida porta a porta.

Una de les causes més importants que expliquen 
aquesta reducció de residus és que amb el models 
porta a porta desapareixen gairebé tots els conteni-
dors de superfície als carrers i, d’aquesta manera, es 
limita molt l’aparició de residus  indistrials, runes i al-
tres especials a les zones urbanes. La clau no es troba 
tant en el model de recollida que s’utilitza, si no en el 
canvi d’hàbits i la corresponsabilitat que ha d’assumir 
el ciutadà. El model de recollida porta a porta compta 
amb molts avantatges, però també amb alguns incon-
venients – vessaments al carrer, brutícia, llençar les es-
combraries domèstiques a les papereres -  que, en la 
majoria dels casos, van associats a les pràctiques pocs 
cíviques d’alguns veïns i veïnes.

Per què el sistema porta a porta 
i no un altre model?

És més car el porta a porta que un altre sistema?

Per què haig de reciclar?

Sant Sadurní d’Anoia, amb un 77,76%, 
es manté com un dels municipis amb un 
major percentatge de recollida selectiva, 
amb una mitjana de brossa per habitant 
dia d’1,10 kg i 402 quilos de brossa a 
l’any per habitant. L’any passat, el munic-
ipi va generar més de 5 tones de brossa. 
La mitjana al Penedès en recollida selecti-
va se situa al 36,65% - amb una mitjana 
d’1,26 kg de brossa per habitant i dia i 
459 quilos per habitant a l’any, mentre 
que a Catalunya l’índex de recollida se-
lectiva va ser del 38,53%. Sant Sadurní 
es troba entre els deu municipis de Cata-
lunya entre 5.000 i 20.000 habitants 
amb un percentatge més alt de recolli-

da selectiva - només el superen pobla-
cions com Cabrils, Artés, Sant Antoni de 
Vilamajor, Santpedor i Taradell, i el que 
més recicla en poblacions entre 10.000 i 
20.000 habitants.  
L’Ajuntament agraeix la sensibilització 
i conscienciació de la majoria de la po-
blació, que participa i fomenta la recol-
lida selectiva dels residus domèstics i 
l’impuls de la sostenibilitat i el respecte 
pel medi ambient, però continua insistint 
en la necessitat de mantenir i reforçar els 
bons hàbits, així com lamentar l’incivisme 
i pràctiques d’una minoria que continua 
sense separar els residus i fent un mal ús 
de les papereres de la via pública.

bona nota 
amb la 
recollida 
porta a porta

amb un 77,76 % sant sadurní es 
manté com un dels municipis que 
obté major percentatge de 
recollida selectiva a Catalunya

GRÀCIES AL SISTEMA PORTA A POR-
TA I A UNA MAJOR SENSIBILITZACIÓ, 
CADA SADURNINENC GENERA a l’ANY 
50 QUILOS MENYS DE RESIDUS QUE LA 
MITJANA A LA COMARCA

L’Agència de Residus de Catalunya 
va presentar fa unes setmanes 
l’informe anual amb els 
darrers resultats de la 
recollida de residus
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La regidoria d’Acció Social impulsa un 
programa formatiu per a cuidadors i 
cuidadores, familiars i persones que 
atenen de manera continuada a per-
sones en situació de dependència, con-
visqui amb ella o no, amb la qual està 
vinculada afectivament, i que rebi o no 
la prestació de cuidador/a no profes-
sional.

La responsabilitat de tenir cura d’una 
persona dependent pot ocasionar esgo-
tament i desgast físic o emocional més o 
menys continuat. Per aquesta raó es fa 
molt necessari que aquesta persona cui-
dadora no professional mantingui el seu 
equilibri personal i rebi suport tècnic per 

desenvolupar la seva tasca en les millors 
condicions possibles.

Mitjançant el projecte Aula de Salut, els 
professionals que treballen a Sant Sa-
durní l’àmbit social i sanitari i que inter-
venen de forma conjunta i coordinada en 
la cura de les persones dependents i els 
seus cuidadors, uneixen esforços, recur-
sos, formals i informals per treballar de 
manera interdisciplinar i coordinada. Des 
de Salut i Serveis Socials es convidarà a 
aquests tallers aquelles persones que es 
trobin en les situacions descrites.

L’objectiu és proporcionar a la persona 
cuidadora les habilitats necessàries per 

millorar la qualitat de vida de la persona 
dependent i facilitar-li eines, orientaci-
ó i assessorament que li permetin viure 
positivament l’experiència de cuidar. A 
partir d’aquí s’impulsaran diverses ses-
sions formatives a cuidadors de persones 
grans o amb situació de dependència, 
que requereixen de suport i/o atenció 
per dur a terme les activitats bàsiques de 
la vida diària. L’Aula de Salut es prolon-
garà durant un trimestre i les trobades 
es realitzaran de manera setmanal al CAP 
de Sant Sadurní. En aquestes sessions es 
rebrà formació i assessorament en àmbit 
com la psicologia, mèdic, infermeria, nu-
trició, fisioteràpia, treball social o legis-
lació.

assessorament i acompanyament 
als cuidadors no professionals

Un quart de segle del centre vilarnau
Aquest equipament, que ha estat capital en el desenvolupament i dinamització 
social del barri, va commemorar aquest estiu el seu aniversari amb activitats 
infantils i la realització d’un documental que repassa l’evolució d’aquest servei i 
l’impacte que ha tingut en el veïnat durant els seus 25 anys de vida.

Coincidint amb l’inici de la Festa Ma-
jor del barri, es va commemorar el 25è 
aniversari del Centre Vilarnau. Es van 
instal·lar jocs infantils gegants, es va 
oferir un divertit espectacle a càrrec dels 
Mestumacat, es va projectar el documen-
tal que s’ha editat per repassar la història 
i evolució d’aquest equipament i, com no, 
es van fumar les espelmes per celebrar 
aquesta efemèride. 

També es va organitzar una jornada de 
portes obertes i es van decorar les pa-
rets i racons de l’edifici amb fotografies 
i elements commemoratius. Maria Rosell, 
acompanyada per la regidora d’Acció So-
cial, Àngels Canals, va recordar els vincles 

personals que té amb el barri i va enco-
ratjar els veïns i veïnes i als representants 
de l’Associació 1itots a continuar trebal-
lant pel barri amb la mateixa energia i 
donant sentit a la tasca desenvolupada 
pel Centre Cívic. Va avançar que en els 
propers mesos l’Ajuntament destinarà 
una partida d’inversió per tal d’arranjar 
la façana de l’equipament i també per a la 
renovació de material i mobiliari.
També va intervenir Josep Pedrola, mem-
bre de la junta de l’Associació veïnal 
1iTots, qui va recordar alguns moments 
destacats d’aquests 25 anys del centre 
i també va reivindicar la necessitat que 
d’altres veïns prenguin el relleu al capda-
vant de l’entitat. Després de l’espectacle 

infantil, grans i petits van poder assaborir 
la coca de celebració i donar pas als tres 
dies d’activitats programades per la Fes-
ta Major del barri Vilarnau. 

Dies abans també es va repintar el mur 
principal del carrer de Les Flors amb 
un dibuix commemoratiu en què hi 
van participar grans i petits. Aprofitant 
l’efemèride, es va presentar el documental 
“El Cor d’un barri”, que repassa l’evolució 
del centre, dels seus usuaris, del veïns 
i del barri Vilarnau durant aquests 25 
anys. El vídeo, que es va projectar durant 
la jornada d’aniversari, el podeu trobar al 
canal de l’Ajuntament de Sant Sadurní a 
YouTube.

El Centre Vilarnau es va inaugurar a fi-
nals de l’any 1992, una obra que va anar 
acompanyada d’un important pla d’enjar-
dinament i remodelació de la plaça prin-
cipal del barri

ACOMPANYAT DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PRI-
MER I DE L’ENTITAT 1 I TOTS DESPRÉS, EL CEN-
TRE HA REALITZAT UNA IMPORTANT TASCA PEL 
QUE FA A LA DINAMITZACIÓ I INTEGRACIÓ 

ELS INFANTS I LES DONES HAN ESTAT DOS DELS 
SECTORS DE POBLACIÓ EN QUÈ MÉS ESFORÇOS 
HI DEDICA AQUEST SERVEI
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2017

Els carrers de Sant Sadurní van tornar a 
oferir un any més un autèntic espectacle de 
color i activitats durant les Fires i Festes
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FIRES I FESTES

Podeu veure més 
imatges dels actes i 
esdeveniments de Sant 
Sadurní a la galeria de 
l’Ajuntament a Flickr

www.flickr.com/santsadurni

Els concerts i propostes musicals, a més dels actes de foc, van 
tenir també un especial protagonisme en aquest 2017. Anna 
Roig va ser l’encarregada de pronunciar el pregó d’enguany.
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puntaires, exposicions, concerts i un munt 
de propostes per a grans i petits que van 
ser possible gràcies a la gran aportació de 
les entitats de la vila
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Un centenar de veïns i veïnes van su-
mar-se a finals de juliol a la visita insti-
tucional, una primera oportunitat per 
veure l’interior del flamant equipament 
cultural que serà la seu de la nova bib-
lioteca municipal.  “Volem que aquest 
nou espai sigui viu i actiu i el gaudeixin 
totes les famílies i veïns i veïnes de la 
vila. Al setembre ja es posarà en marxa 

la biblioteca, més endavant l’Arxiu 
municipal i també traslladarem aquí 
l’Escola d’Adults. Les portes del Cen-
tre Cultural són obertes perquè gau-
dim tots d’aquesta gran instal·lació”, 
va assegurar Maria Rosell durant la seva 
intervenció. Josep Maria Ribas va tenir 
paraules d’agraïment a tots els tècnics 
i personal implicat en el projecte, així 

com el suport de les administracions que 
“durant aquests anys han treballat in-
tensament perquè el Centre Cultural 
fos una realitat. La cultura és llibertat 
i el Centre Cultural serà una fàbrica de 
llibertat”.

EL CENTRE CULTURAL

la nova biblioteca es posa en funcionament 
el proper 27 de novembre, coincidint amb la 
setmana de festa major

A finals de juliol, el nou Centre Cultural va 
obrir les seves portes per primera vegada 
amb una visita institucional al remodelat 
edifici de les “Escuelas Públicas” de la plaça 
Nova. 

Una representació del consistori van visitar 
la instal·lació acompanyats pel conseller 
de Cultura, Lluís Puig i Gordi, i la presidenta 
de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, 
així com diversos alcaldes i autoritats de la 
comarca.

Ara sí, el Centre Cultural obre portes

Amb algun mes d’endarreriment, final-
ment la setmana de Festa Major, a finals 
de novembre, suposarà la data ja segura 
de posada en marxa de la nova biblioteca 
municipal al Centre Cultural de la plaça 
Nova. El proper dissabte 25 al matí se 
celebrarà una jornada de portes obertes 
que s’iniciarà a les 11 del matí amb el 
trasllat simbòlic del material de l’antiga 
biblioteca del carrer Sant Pere al nou edi-

fici. Per això s’anima als usuaris del servei 
a la ciutadania a que se sumin a una ca-
dena humana que unirà els dos espais 
per traspassar llibres i documents cap al 
Centre Cultural. Posteriorment hi haurà 
una sèrie de visites guiades i activitats 
per donar a conèixer a tots els ciutadans 
que ho desitgin les noves instal·lacions.
Durant aquests darrers mesos s’ha com-
pletat tota la posada en marxa del siste-

ma informàtic, així com el mobiliari i el 
condicionament dels diversos espais de 
la nova biblioteca. 
El nou edifici renova bona part del mate-
rial del servei, tot i que una part del mo-
biliari es reutilitzarà. Un dels grans objec-
tius del govern és que aquest imponent 
espai esdevingui un pol d’atracció i un 
trampolí per a la celebració de tot tipus 
d’activitats culturals i socials.

Visita institucional

El nou edifici, que preserva la façana ori-
ginal i part de l’estructura de l’edifici 
però incorpora un nou i modern cub a la 
part posterior, compta amb una superfí-
cie total d’uns 2.350 metres quadrats, 
repartits en tres plantes. 

Disposarà de sales d’estudi i formació, 
una sala d’actes polivalent amb capacitat 
per a 70 persones, a més de l’àrea infantil 
i sala de revistes. Un dels trets més carac-
terístics és un pati interior que connecta 
amb diversos espais i que dóna una sor-
tida a l’exterior sense haver de sortir de 
l’edifici, amb possibilitat per acollir actes 
i espectacles. A més de la biblioteca mu-
nicipal, El Centre Cultural acollirà també 
en una propera fase l’Arxiu Municipal, 
que s’hi ubicarà a la planta baixa, i aules 
de l’Escola d’Adults.
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Coincidint amb la celebració 
de les Fires i Festes, l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní va re-
bre la consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentac-
ió, Meritxell Serret, així com a 
Maria Àngels Blasco, directora 
general de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Cul-
turals. Una visita que va ser-
vir perquè la Festa de la Fil.
loxera recollís l’acreditació de 
Festa Popular d’Interès Cultur-
al, que els va concedir fa unes 
setmanes el departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

L’ajuntament va oferir una re-
cepció oficial en què també 
van assistir-hi Ton Amat, presi-
dent de l’Associació Festa de 
la Fil·loxera i diversos mem-
bres de la junta de l’entitat. 
La conseller Serret va felicitar 
Sant Sadurní i la Festa de la 

Fil.loxera i va encoratjar l’as-
sociació a seguir transmetent 
aquesta passió i sentiment 
identitari a les noves genera-
cions. “Heu aconseguit tras-
lladar els valors d’un poble 
mitjançant aquesta festa. 
L’agricultura i el sector vi-
tivinícola forma part de la 
cultura i la identitat del mu-
nicipi i des de totes les ad-
ministracions hem de seguir 
donant suport perquè con-
tinuï així”.

Maria Àngels Blasco va ase-
gurar que “és una responsa-
bilitat quan una festa és 
reconeguda com a patrimoni 
de Catalunya. Des de l’Ajun-
tament i l’entitat en aquest 
cas cal seguir impulsant es-
tratègies perquè la Festa de 
la Fil·loxera continuï impli-
cant el teixit asociatiu i als 
veïns i veïnes del municipi”.

Amat, per la seva banda, va 
agrair la distinció atorgada pel 
departament de Cultura en 
una edició en què se celebren 
diverses efemèrides, entre les 
quals el 25è aniversari de la 
Festa infantil, i va mostrar el 
seu desig de continuar tre-
ballant per obtenir el següent 
reconeixement, que seria el de 
festa tradicional d’interès na-
cional. 

També va aprofitar la seva 
intervenció per sol·licitar al 
departament de Cultura el 
suport per tal de facilitar la 
gestió administrativa i bruro-
cràtica que arrossega la cele-
bració d’actes culturals amb 
elements de foc.

ELS PETITS, TAMBÉ A LA NIT

Els més petits de la Festa 
commemoraven aquest 2017 

el seu 25è aniversari amb una 
representació de la nit del 8 
de setembre, amb una baixa-
da des del carrer Raval fins la 
plaça de l’Església, una cita 
que va aplegar moltíssima 
gent al llarg del recorregut i 
a la qual no li va faltar de res. 
Larves, fil·loxeretes, pageses, 
gegantons, ceps, foc i música 
van ser els grans protagonis-
tes d’una festa que va culmi-
nar amb un triomf  final amb 
aigua i pilotes gegants.

La Fil.loxera infantil, que ja re-
alitza la seva pròpia cercavila 
el matí del dia 8, amb sortida 
des de la plaça de l’Església 
i final a la plaça de l’Església, 
van emular per primera vega-
da els grans de la Festa amb 
tots els protagonistes i en un 
horari, al vespre, en què el foc 
i les llums van realçar l’espec-
tacle ofert pels més menuts.

La Festa de 
la Fil·loxera 
es fa gran 
El lliurament de la distinció com a 
Festa Popular d’Interès Cultural VA 
COINCIDIR amb la visita de la consel-
lera d’Agricultura, Meritxell Serret, i 
la directora general de Cultura Popu-
lar, Maria Àngels Blasco
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Aquest estiu van tornar a la comarca una 
quinzena de nens i nenes sahrauís, una 
iniciatia que s’emmarca en el programa 
Vacances en Pau, impulsat per l’entitats 
ACAPS Wilaia. 

Quatre d’aquests joves refugiats van ser 
acollits per famílies de Sant Sadurní. 
L’Ajuntament els va oferir una recepció, 
en què va agrair especialment la col·labo-
ració i solidaritat de les famílies, contents 
de veure l’alegria i la il·lusió amb què els 
sahrauís i les famílies d’acollida viuen 

aquesta experiència. 

L’Ajuntament col.labora en aquest pro-
jecte assumint les despeses del viatge 
i facilitant una plaça al Casal d’Estiu i 
l’accés a la piscina municipal durant la 
seva estada al municipi. Els infants, per 
la seva banda, van obsequiar als regidors 
i regidores amb una bossa commemora-
tiva i un CD amb cançons interpretades 
pels mateixos nens; l’Ajuntament, al seu 
torn els va regalar unes flors com a sím-
bol de la relació que germina i creix entre 

els sahrauís i les famílies d’acollida.

El programa Vacances en Pau permet 
que infants dels campaments de refugiats 
sahrauís passin dos mesos a l´estiu acol-
lits per famílies catalanes. Durant aquest 
temps, els nens poden accedir a revisions 
mèdiques, casals d´estiu, a un curs de 
familiarització amb l´aigua i a diferents 
activitats que els permet durant uns dies 
deixar de banda l’escassetat de recursos i 
les dures condicions de vida que pateixen 
als camps de refugiats. 

Els nens sahrauís tornen al Penedès

en conflicte des de fa 40 anys

Aquestes nenes i nens són víc-
times directes d´un conflicte que va 
començar l´any 1975 i que l´ONU 
i la comunitat internacional és in-
capaç de solucionar, on el Marroc 
n’és culpable i l´Estat espanyol n’és 
responsable. Els infants són els 
més afectats per les difícils condi-
cions de vida dels campaments de 
refugiats al desert algerí. No tenen 
cobertes les necessitats bàsiques 
com l´alimentació, l´aigua potable i 
l´atenció sanitària.

Les beques es repartiran entre un 
total de 237 beneficiaris

L´Ajuntament de Sant Sadurní destinarà 
16.915 euros a beques d´ajut a l´esco-
larització per al curs 2017-18, que es 
repartiran entre un total de 237 benefi-
ciaris. De totes les peticions rebudes du-
rant el termini de presentació de sol·lic-
ituds se n´han desestimat 25. Aquestes 
subvencions concedides permeten co-
brir el cost de llibres i material escolar, 
així com sortides escolars i colònies, 
d´aquelles famílies amb necessitats so-
cioeconòmiques i que acreditin la seva 
situació. Els ajuts volen contribuir a que 
la igualtat en el dret d´accés a l´escola-
rització sigui real i efectiva, i també reduir 
la despesa econòmica relativa a l´escolar-
ització. L´import de l´ajuda va des dels 
20 euros als 120 euros, depenent dels 
barems i de l’etapa escolar.

L’Ajuntament concedeix 
prop de 17.000 euros en 
ajuts a l’escolarització

Durant el mes d’octubre, alumnes de les escoles El Carme, Jacint Verda-
guer, La Pau i el grup PTT (Programa de Transició al Treball) van parti-
cipar en un projecte coordinat per l’Escola d’Art Arsenal per tal de repin-
tar amb motius esportius el mur del camp de futbol municipal. Aquesta 
iniciativa, que ja es va dur a terme en el passat a d’altres parets i espais 
de la vila, permet condicionar i embellir l’espai urbà, a més de implicar i 
sensibilitzar a la ciutadania, des de ben joves, en el manteniment i con-
servació d’allò que és públic.

alumnes de les escoles pinten 
per embellir l’espai urbà
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referèndum 1-0 2017
Participació: 5.483 vots - 58,19% 

SÍ - 5.036 vots (91,8%)
NO - 324 (5,9%)
Blanc - 100 (1,8%)
Nul - 23 (0,4%)

consulta 9-N 2014
participació 5.446

4644 vots   Opció Si/Si  85,27% 
442      Opció Si/No 8,12% 
46      Opció Si/ En blanc 0,84% 
157      opció No 2,88 %
29      En blanc 0,53 %
128      Altres 2,35 %

Eleccions municipals 2015
Participació: 6.165 vots - 65,54% 

CIU – 1607 vots – 26,32% 
ERC – 1264 vots – 20,7% 
PSC – 1093 vots – 17,9% 
CUP – 753 vots – 12,33% 
ICV-Euia – 714 vots – 11,69% 
PP – 553 vots – 9,06% 

Eleccions al Parlament 2015 
Participació 7.663 vots - 81,83%

Juntsxsi - 3.942 vots   51,51%
PSC - 922 12,07%
CUP - 755 9,88%
C’s - 715 9,36%
Catsiq es pot - 616 8,06%
PP - 404 5,29%
Unió - 175 2,29%
PACMA - 47 1%
Recortes 0 - 32 0%
Vots en blanc - 30 0,39%
Vots nuls - 25 0,33%

Un total de 5.483 ciutadans van par-
ticipar l’1 d’Octubre a Sant Sadurní en 
el Referèndum per l’autodeterminació 
convocat pel Parlament de Catalunya.

La jornada va transcórrer amb molta nor-
malitat i tranquil·litat però per raons de 
seguretat i prevenció es va acordar tancar 
el col·legis electorals per tal d’assegurar 
la votació pocs minuts abans de les set 
de la tarda, una hora abans del tanca-
ment oficial, davant les violentes accions 
policials que s’estaven produint a muni-
cipis propers.

Com va succeir a la majoria del país, 
molts veïns i veïnes es van aplegar ja de 
matinada davant les portes dels centres 
de votació, una presència de molts ci-
utadans que es va repetir al llarg de tota 
la jornada per tal de protegir la votació. 
Durant les primeres hores del matí es van 
produir llargues cues als col·legis com a 
conseqüència de les dificultats per acce-
dir als sistemes informàtics encarregats 
de la gestió de la votació, però a partir 
del migdia la situació va començar a nor-
malitzar-se.

Els rumors i alarmes al voltant de la pos-
sible actuació de les forces de seguretat 

de l’estat a la vila, que finalment no es va 
produir, va tensar en algun moment de la 
jornada a molts ciutadans que es troba-
ven a les portes dels punts de votació.

Sant Sadurní va obrir fins a cinc col·legis 
electorals per participar d’aquest referèn-
dum de l’1-O, els espais habituals dels 
comicis electorals: Centre Vilarnau, IEP 
Jacint Verdaguer, Casal d’Entitats, Índex i 
Intermunicipal. Cal destacar la convivèn-
cia i diàleg pacífic i respectuós que es va 
mantenir entre la ciutadania que es re-
unia a les portes dels col·legis i les uni-
tats de mossos d’esquadra que va aixecar 
acta al llarg de la jornada. 

Mobilització del Sí

La ciutadania favorable a l’autodeter-
minació de Catalunya va expressar-se 
majoritàriament al referèndum, amb un 
91,8% dels vots. 

Tant la participació a l’1 d’Octubre com el 
percentatge de vot favorable al Sí van ser 
sensiblement superiors als resultats de la 
consulta del 9-N de l’any 2014, tenint en 
compte també que al 9-N el cens es va 
ampliar als majors de 16 anys.

Agraïment a la ciutadania

L’alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria 
Ribas, va traslladar en un comunicat pú-
blica la seva gratitud a la ciutadania de 
Sant Sadurní, pel comportament cívic 
durant tota la jornada del referèndum i 
pel seu compromís amb la defensa de les 
llibertats. També va destacar l’actitud res-
pectuosa i de defensa de la integritat de 
les persones del cos dels Mossos d’Es-
quadra i la Policia Local de Sant Sadurní.

“Els sadurninencs hem sortit a votar 
i a manifestar-nos pacíficament, com 
hem fet sempre. És un orgull ser l’al-
calde d’aquest poble, que ha defensat 
el dret a expressar la seva opinió, 
malgrat la pressió i les lamentables 
situacions de violència que s’han pro-
duït a d’altres llocs del país, així com 
per la desproporció injustificada de 
l’actuació de la policia nacional i la 
guàrdia civil”.

Josep Maria RIbas
Alcalde

el referèndum a Sant Sadurní

resultats del referèndum en relació amb la consulta del 9-N i darrers comicis electorals
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LA MOBILITZACIÓ A la vila
Durant l’1 d’octubre i dies successius, Sant Sadurní va viure 
diverses jornades de mobilització i reivindicació de la llibertat 
d’expressió. 

Durant la jornada d’aturada general del país, es van succeir di-
versos moments  destacats, com el tall a l’autopista AP-7, amb 
la participació de més de 300 persones o les concentracions a 

l’Ajuntament, al matí amb la participació dels pagesos i els seus 
tractors, i a la tarda amb un clam unànime contra la violència. 

També diversos centenars de veïns van sortir per reclamar la 
llibertat dels representants de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart i en dies successius s’han continuat re-
produïnt concentracions contra l’acció judicial.
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L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ha posat a disposició dels veïns 
i veïnes la nova aplicació mòbil municipal que ja està disponible per a 
dipositius iOS i Android. 

L’aplicació permet ja consultar molt més còmodament les notícies i act-
es d’agenda des del mòbil, i periòdicament inclourà seccions especials, 
vinculades als principals actes festius o esdeveniments destacats del 
municipi. En breu permetrà també a l’usuari ajustar i programar recor-
datoris d’aquells actes de l’agenda del seu interès.

Des de l’app s’ofereix ràpid accés a la informació dels serveis municipals, 
així com una via directa per contactar amb l’Ajuntament  i informar d’al-
guna incidència, amb la possibilitat d’adjuntar una foto geolocalitzada. 
També incorpora una pestanya per escoltar Ràdio Sant Sadurní, a més 
d’una secció amb informació turística que es completarà properament 
i que s’adreçarà especialment als visitants i turistes. Des de l’aplicació, 
l’Ajuntament de Sant Sadurní també podrà enviar notificacions als usu-
aris que la tinguin descarregada als seus dispotitius, amb informacions 
i avisos d’interès per a la ciutadania. 

Podeu descarregar-vos la nova app de l’Ajuntament de Sant Sa-
durní visitant www.santsadurni.cat/app

Sant Sadurní estrena App
L’aplicació mòbil municipal ja es pot descarregar per Android i iOS

El passat dimecres 4 d’octubre, durant 
l’acte de presentació de les activitats del 
Cicle Biblioteques amb DO, es va fer pú-
blic el nom del guanyador del 3r Premi 
de Novel·la “Celler de Lletres”, el cer-
tamen literari organitzat per la Biblioteca 
i dedicat a la narrativa curta relacionada 
amb la vinya, el vi i el cava.

En aquesta ocasió fou l’escriptora Olga 
Olaria qui es va endur el premi amb l’obra 
El secret de les caves Malsor que, com 
manifestava la portaveu del Jurat, Sílvia 
Romero, “es tracta d’una novel·la que 
podríem encabir-la dins del gènere ne-

gre amb certes matisacions, ja que la 
investigació es va trenant al llarg de 
l’argument, perquè els protagonistes 
seran posats a prova contínuament 
si volen sortir de l’atzucac en què 
es troben immersos. És una narració 
que avança amb un ritme intens, de 
vegades gairebé frenètic, on l’atzar so-
vint jugarà un paper important i, quant 
a la temàtica del vi i el cava, ens exposa 
un plantejament si més no innovador.”

El jurat encarregat d’avaluar els treballs 
presentats al certamen i escollir l’obra 
guanyadora van ser Montse Medall, 

regidora de Cultura; Sílvia Romero, por-
taveu del jurat i conductora del club de 
lectura Celler de Lletres, Glòria Bricollé, 
directora de la biblioteca,  i les mem-
bres del club de lectura Priscil·la Muñoz 
i Carme Verge. Jordi Fernando, editor de 
l’editorial Meteora, participava amb veu i 
sense vot.

Olga Olaria s’endu la dotació econòmica 
del premi de 500 euros. A més, la seva 
obra serà publicada per l’editorial Mete-
ora i es preveu que pugui presentar-la la 
primavera de 2018. 

Olga Olaria 
guanya el Premi 
de Novel·la 
“Celler de 
Lletres”
El veredicte es va donar a conèixer du-
rant la presentació del cicle Bibliote-
ques amb D.O. que comptarà enguany amb 
la col.laboració de Celler Vell
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L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ha 
rebut el nou Pla Local de Joventut per el 
període 2017-2020 i que ha estat rea-
litzat als darrers mesos per la Fundació 
Francesc Ferrer i Guàrdia, amb el suport 
de la Oficina del Pla Jove de la Diputació 
de Barcelona. 

L’informe fixa les línies estratègiques a 
abordar i planteja una sèrie de propostes 
per a impulsar polítiques de joventut al 
municipi, després d’un treball de diagno-
si que ha comptat amb diverses reunions 
i sessions de dinamització amb grups de 
treball format per joves del municipi, a 
més d’una enquesta que ha comptat amb 
la participació de gairebé 300 joves.

De fet, aquest és el segon Pla Local de 
Joventut de Sant Sadurní, i que dóna con-
tinuïtat al treball desenvolupat amb an-
terioritat. L’informe defineix un nou marc 
d’actuació municipal a partir de la identi-
ficació dels canvis que s’han operat en la 
realitat social del municipi en els darrers 
anys que han de donar resposta a les ne-
cessitats presents i futures dels joves i les 
joves de Sant Sadurní d’Anoia.

Durant aquesta fase inicial de recompi-
lació de dades i informació, s’han detec-
tat deficiències pel que fa a espais o equi-
paments públics per a les persones joves. 
En moltes intervencions es reclamaven 
espais adequats per a poder-hi realitzar 

activitats diverses, impulsades i desen-
volupades per les mateixes persones 
joves, i que servissin també com a punt 
de trobada pel jovent del municipi. I es 
van concretar certs serveis i equipaments 
específics, com un increment de sales 
d’assaig per a grups novells, un gimnàs 
públic, entre d’altres. També s’insisteix en 
comptar amb espais autogestionats, que 
gestionin els mateixos joves, i el foment 
de la participació.

També s’ha assenyalat com una de les 
principals mancances les activitats mu-
sicals i d’oci nocturn. S’assenyalen cites 
com Carnaval, Any Nou o la Revetlla de 
Sant Joan i la necessitat d’obrir a partici-
pació el disseny d’aquestes festivitats o 
adequar la programació a les demandes i 
necessitats del col·lectiu. 

Una altra de les qüestions a treballar és 
reforçar la coordinació dels serveis mu-
nicipals per desplegar un treball trans-
versal més efectiu,  que generi projectes 
o respostes conjuntes a les necessitats 
dels i les joves de Sant Sadurní.

A favor

La recollida de dades destaca favora-
blement l’assessorament i orientació del 
servei municipal de Joventut, el bon fun-
cionament de la figura del corresponsal, 
així com la dinàmica d’espais com l’Índex 

o Can Mas de la Riera. Amb tot, existeix 
una percepció consistent que a Sant Sa-
durní no hi ha una oferta de cultura i oci 
suficient per a satisfer les necessitats de 
la població jove del municipi, una neces-
sitat que es veu accentuada per les limi-
tacions dels espais i equipaments juvenils 
existents, també per a la realització d’ac-
tivitats, per a l’estudi o el treball grupal, 
entre d’altres.

Entre les propostes per al disseny de les 
accions a realitzar s’assenyala seguir tre-
ballant en l’assessorament i orientació en 
l’àmbit de l’ocupació, la salut o formació. 
El foment de la participació, la cultura i 
la cohesió social són d’altres de les línies 
fonamentals de treball.

El municipi de Sant Sadurní atén les neces-
sitats de formació obligatòria del doble de 
la seva població jove (el 56% dels joves que 
fan l’ESO al municipi no són veïns de Sant Sa-
durní).

Un 15,5% de la població són joves d’entre 15 
i 29 anys, una proporció que s’eleva fins al 
26,5% si hi afegim la població compresa en-
tre els 12 i els 14 anys i entre els 30 i 34 anys. 

El 14,5% de la població jove de Sant Sadurní 
d’Anoia és nascuda a l’estranger.

L’edició 2017 del Fesestiu, el progra-
ma d’activitat que organitza la regido-
ria de Joventut a l’estiu i que s’adreça 
a joves d’entre 13 i 18 anys, va posar 
punt i final amb una novedosa i exitosa 
proposta: una Festa Holi.

El parc de la Rambla es va omplir de color 
amb una activitat lúdica que va  fer que 

grans i petits gaudissin duna tarda d’allò 
més divertida. 

Pel que fa a les activitats realitzades 
durant les setmanes prèvies, prop d’un 
centenar de joves van prendre part en 
les diversos tallers, excursions i fins i tot 
alguna activitat nocturna. En total una 
quinzena de propostes que van néixer 

dels suggeriments formulats pels joves 
dels centres de secundària de la vila du-
rant el curs escolar, a més de les valora-
cions recollides per part dels participants 
en l’edició de l’any anterior. Iniciatives 
com el taller de cuina, una sortida per fer 
snorkel a l’Ametlla de Mar o una activitat 
d’escapisme van ser les que van acon-
seguir una millor acollida. 

Fesestiu a 
tot color
Un centenar de joves del municipi van 
participar als tallers i activitats 
organitzades durant l’estiu

Actualització del Pla Local de Joventut
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CAVATAST per 
l’optimisme

JORDI CRUZ I MARTA TORNÉ, 
NOUS AMBAIXADORS DEL CAVA

La Confraria del Cava va ser 
un altre dels actors destacats 
durant aquest mes d’octubre 
amb una nova edició de la 
Setmana del Cava. Coincidint 
amb el cap de setmana del 
Cavatast, es va celebrar un 
dels actes més mediàtics, amb 
el nomenament del cuiner 
Jordi Cruz i l’actriu i presenta-
dora Marta Torné com a nous 
ambaixadors del cava. 

La celebració, que es va dur a 
terme en una plaça de l’Ajun-
tament plena i que va comp-
tar amb llums, molt de colors 
i focs artificials, va homenatjar 
també la Festa de la Fil·loxe-

ra, que recentment ha estat 
reconeguda pel departament 
de Cultura de la Generalitat 
com a festa popular d’interès 
cultural. La periodista de 
TV3 Ana Boadas i l’humoris-
ta Eduard Biosca - el senyor 
Bohigues - van amenitzar la 
vetllada. 
La investidura de personali-
tats i figures reconegudes de 
diverses disciplines,  com el 
doctor Bonaventura Clotet, 
així com la Cursa Solidària 
País del Cava entre Vilafranca 
i Sant Sadurní, van ser d’altres 
de les propostes destacades 
d’aquesta 36a edició de la 
Setmana del Cava. 

Tant les activitats programades com 
la fira del Cavatast van demostrar a la 
21a edició de la mostra que gaudei-
xen de molt bona salut, amb una no-
table afluència de públic durant el cap 
de setmana. Així, diversos dels mari-
datges programats van exhaurir les 
places,  amb un total de més de 500 
participants en les activitats paral·leles 
celebrades a la Fassina de Can Guineu. 
Les dades recollides per una enquesta 
encarregada per l’organització mostren

que la procedència majoritària del pú-
blic del Cavatast 2017 és la província 
de Barcelona. 

També és destacable l’augment del pú-
blic de l’Alt Penedès i de les persones 
vingudes d’altres països. Aproximada-
ment el 80% dels visitants d’enguany 
ja havien vingut en edicions anteriors i 
han decidit repetir. A més, el 95% dels 
assistents al Cavatast 2017 tenen in-
tenció de repetir en la propera edició.

El retorn de la botiga a 
l’espai de la Mostra ha estat 
un dels aspectes més 
ben valorats pels visitants

El 80% dels visitants al 
Cavatast ja havien assistit a la 
fira en anteriors ocasions

Un total de 1.500 persones 
van participar en l´onzena 
edició de la iniciativa, que 
aquest 2017 va recaptar una 
xifra rècord, 15.704 euros per 
la Marató de TV3.

Aquest any, el programa s’em-
etrà el 17 de desembre i des-
tinarà els fons a la investigació 
de les malalties infeccioses, 
que causen una de cada tres 
morts al món. En 11 anys, la 
Confraria ha donat més de 
120.000 euros a la Marató, 
gràcies a la col·laboració de 
més de 15.500 corredors i 
persones anònimes que han 
fet les seves aportacions per 

aquesta causa. Els primers a 
recórrer els pocs més de 13 
quilòmetres que separen Vi-
lafranca del Penedès i Sant 
Sadurní d’Anoia van ser Dani 
Serra (45’56”) en la cate-
goria masculina, i l’atleta 
Vinyet Noguero (51’21”), en 
la femenina. Dani Serra és la 
cinquena vegada que guanya 
aquesta cursa. A més del tro-
feu, com és habitual, els guan-
yadors van rebre com a premi 
el seu pes en cava. 

L’alcalde de Sant Sadurní, Jo-
sep Maria Ribas, i la regidora 
d’Esports, Laura Salvador, van 
prendre part a l’esdeveniment.

Rècord de recaptació de la Cursa 
Solidària País del Cava



                      CASA DE LA VILA Novembre  2017  
                 
        

23

PR
O

M
O

C
IÓ

 EC
O

N
Ò

M
IC

A
 - U

RBA
N

ISM
E

Aquesta tardor el Servei de Promoció Econòmica i el Centre de Serveis a les Empreses 
Nexes han impulsat un cicle de tallers i sessions formatives adreçats a empreses, nous 
emprenedors i autònoms, per tal de donar-los eines i noves potencialitats en àmbits 
com el màrqueting, el pla d’empresa, nínxols de mercat o la internacionalització, entre 
d’altres.

Durant el mes de novembre i desembre continuaran aquestes jornades amb noves 
propostes. D’una banda, un taller per a la millora de l’ocupabilitat i identitat digital, 
destinat a persones en recerca activa de feina. I de l’altra la formació “Com posicionar 
la nostra empresa a cercadors d’altres països”, per a empreses que ja exporten o que 
tinguin intenció de començar a fer-ho. Podreu trobar tota la informació d’aquests cur-
sos i altres programes formatius al web www.santsadurni.cat/nexes. 

Programa formatiu per 
a empreses i autònoms

Ajuts per a nous emprenedors 
que es constitueixen 
com a autònoms

Els beneficiaris de la subvenció són 
persones que es constitueixen d’al-
ta en el règim de treballadors autò-
noms de la seguretat social (RETA) 
durant el 2017, i que no hagin estat 
en situació d’alta en els cinc anys im-
mediatament anteriors. L’objecte de 
la subvenció és incentivar la creació 
del propi lloc de treball per a per-
sones en situació de desocupació, 
o altres persones desocupades, i 
que es constitueixen en treballadors 
autònoms de la seguretat social per 
a desenvolupar una activitat empre-
sarial o professional a Sant Sadurní 
d’Anoia.

Les sol·licituds es poden presentar 
fins al 31 de desembre, bé al Centre 
de Serveis a les Empreses Nexes o 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
de l’Ajuntament de Sant Sadurní.

L’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia subvencionarà el cost men-
sual de la quota de Règim especial 
d’autònoms de la seguretat social 
durant un any (sempre que l’alta hagi 
estat en l’any en curs), fins al 100% 
durant els 6 primers mesos i fins el 
50% durant els sis mesos següents, 
un cop deduïdes les bonificacions 
d’altres administracions pel mateix 
concepte, amb un import màxim de 
fins a 800 euros .

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres 
per a construir una rotonda a la carretera BV-2244, a Sant Sa-
durní d’Anoia, per un import de 343.000 euros. Aquesta actuació, 
que s’emmarca en un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
d´aquesta localitat, s’iniciarà a finals d’any i tindrà un termini d’exe-
cució de quatre mesos. La rotonda que s’impulsa permetrà millorar 
la seguretat i la canalització del trànsit en un encreuament des d’on 
s´accedeix al nucli urbà, al cementiri i a Can Codorniu. Actualment, 
és una intersecció en creu que no disposa de carril central de gir per 
als girs a l’esquerra. Disposa d’illetes per als diversos moviments i 
té uns ramals d’incorporació i sortida amb una petita cunya, sense 
carril d’acceleració o desacceleració. 

El diàmetre exterior mínim del giratori serà de 35 metres. La calçada 
anular tindrà 2 carrils amb una amplada de 8 metres, amb un voral 
interior de 0,5 metres i una vorera de 2 metres al costat que ha de 
donar continuïtat a l´itinerari de vianants que diàriament creuen el 
cinturó de ronda. Aquesta va ser una de les principals demandes 
que va traslladar l’Ajuntament als responsables de la Generalitat 
per tal que la rotonda no només tingués en compte els vehicles que 
hi circulen si no també les desenes de veïns i veïnes i usuaris que 
passen cada dia a peu per aquest punt.

Les obres de construcció de la rotonda 
de Codorniu començaran a finals d’any
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El regidor de Medi Ambient, Toni Sis-
ternas, i el president de Som Sant Sa-
durní Joan Carles Martin, acompanyats 
per l’alcalde de Sant Sadurní, Josep 
Maria Ribas, van fer lliurament en el 
marc del Cavashopping Day, de les 5 
bicicletes regalades durant les activi-
tats de la campanya ‘A la vila en bici-
cleta’ 2017.

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajun-
tament de Sant Sadurní i Som Sant Sa-
durní van dur a terme durant el mes de 
setembre la 18a edició s’aquesta campa-
nya vinculada a la Setmana de la Mobili-
tat Sostenible i Segura, amb l’objectiu de 
promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà 
de transport entre els vilatans. En l’edició 
d’enguany els veïns i veïnes podien par-
ticipar de la campanya per dues vies: ju-
gant al joc de cercar totes les peces del 
trencaclosques a les botigues de Som 
Sant Sadurní, o bé directament utilitzant 
la targeta client local en les compres rea-
litzades durant aquestes dates.

A la vila, en bicicleta
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La regidoria de Participació Ciutada-
na de l’Ajuntament de Sant Sadurní 
obrirà a finals d’aquest any la primera 
experiència de pressupost participatiu 
al municipi. La iniciativa permetrà a la 
ciutadania decidir el destí de 100.000 
euros del proper pressupost municipal. 

El procés arrencarà amb una fase de reco-
llida de projectes i propostes. Qualsevol 
ciutadà, entitat o persona vinculada amb 
el municipi podrà presentar les seves 
iniciatives per millorar Sant Sadurní. Es 
preveu que al voltant d’abril del 2018 
se celebri una consulta ciutadana en què 
podran participar-hi totes les persones 
empadronades al municipi majors de 16 
anys. Les propostes més votades s’in-
clouran al pressupost i s’executaran du-
rant la segona meitat de l’any.

Presenta les teves propostes

L’Ajuntament obrirà el mes de gener 
període per tal que ciutadanes, entitats 
o col·lectius puguin fer arribar les seves 
propostes i projectes d’inversió, així com 
els motius per realitzar-ho. Les propostes 
hauran de ser viables tècnicament i de 
competència municipal. També es dema-
narà una breu justificació o motiu  per de-
fensar la necessitat de fer aquell projecte.

Totes les propostes rebudes seran aval-
uades per tècnics municipals, que selec-
cionaran aquells projectes viables i que 
s’ajustin als criteris d’aquest procés. Les 
iniciatives es podran fer arribar des del 
web municipal www.santsadurni.cat i 
també físicament a diversos equipaments 
municipals.

Quines propostes puc presentar

Els 100.000 euros que s’obren a partici-
pació ciutadana permetran a la ciutadania 
presentar propostes que tinguin a veure 
amb la millora d’espais públics – adequar 
un parc infantil, instal·lar mobiliari urbà 
en un carrer - , però també obre la porta 
a iniciatives per a la millora d’un servei 
municipal, d’un equipament o l’organit-
zació d’alguna activitat. 

Totes les propostes que siguin validades 
es sotmetran a una consulta en què la 
ciutadania podrà votar còmodament via 
online des del seu ordinador o dispositiu 
mòbil, així com des dels terminals in-
formàtics dels equipaments municipals. 
Podran escollir-se un màxim de tres 
propostes del total de la llista final.

Què hi faries a Sant Sadurní amb 100.000 euros?

Calendari previst

gener 2017  
Presentació procés i recollida propostes

Febrer - març 2018  
Valoració propostes i retorn a la ciutadania

Abril 2018     
Consulta ciutadana

Maig-desembre 2018   
Execució dels projectes guanyadors
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Tornem a estar davant d’un nou Casa de la Vila després de les va-
cances d’estiu, que el podríem dedicar a diferents temes, tots ells 
segurament de rabiosa actualitat. No obstant com sempre ha fet 
el PP de Sant Sadurní el dediquem a la vila i els seus veïns, ja que 
realment creiem que la nostra feina és treballar per aconseguir 
una vila neta, segura, on tinguem més oportunitats econòmiques 
i on no oblidem a cap veí. 

En aquest sentit, el passat mes d’octubre es van aprovar les or-
denances municipals, en què el PP es va abstenir després d’a-
conseguir evitar l’increment del 7% en els preus de la piscina mu-
nicipal proposada per ERC-PDCAT. Creiem que l’esport és salut i 
no podem carregar encara més la butxaca dels veïns. 

També vam proposar una rebaixa de la taxa d’escombraries, ja 
que realment pensem que l’esforç que fan tots els veïns i veïnes 
de la Vila amb el sistema porta a porta ha de ser recompensat. 
L’esforç que realitza cada veí amb aquest sistema de recollida 
fa que anualment l’Ajuntament rebi més de 150.000 Euros de 
retorn del cànon d’envasos, del paper i el cartró. En aquest sen-
tit, i gràcies a l’esforç que fem, tenim aquest retorn que hauria 
de ser aplicat a la taxa d’escombraries, aconseguint una rebaixa 
d’aquesta. 

Entenem que Sant Sadurní és un poble viu i actiu. Per aquest 
motiu també es va proposar la bonificació del 100% de les ter-
rasses durant els dos primers anys, sempre que no portin publi-
citat i suposin una embelliment dels carrers i les places de Sant 
Sadurní. Amb accions com aquestes es contribuiria a una major 
activació del nostre poble. Només cal actuar per donar-li la volta, 
però hem d’estar d’acord amb quin model de vial volem i si real-
ment creiem en el seu potencial. Nosaltres, el PP, hi creiem. Per 
això, fem servir aquestes ratlles per posar-nos sempre a la vostra 
disposició i manifestar-vos que nosaltres treballem per Sant Sa-
durní. En aquest sentit, també vam proposar la retirada de la taxa 
dels guals, ja que creiem que és un sistema que no beneficia als 
veïns i l’augment de les bonificacions de la plusvàlua municipal, 
per tal d’evitar la càrrega impositiva que suposa quan algun fa-
miliar mor. 

Ara és el moment del seny, de buscar solucions que ens uneixin 
a tots i no que busquin crear la confrontació; hem de ser capaços 
de mirar més enllà i donar resposta a les demandes fetes amb 
rigor i dins la legalitat. 

Sant sadurní d’anoia, la nostra feina i dedicació ! UN REFERÈNDUM ACORDAT

La culpa de la situació actual és majoritàriament del govern del 
PP. Culpa és un terme religiós i jurídic i això és el que han fet. 
Amb una actitud rígida i repressiva impròpia de l’Europa del S.XXI, 
judicialitzant un problema que només es pot resoldre des de la 
política. 

Problema que no és nou: la pluriculturalitat dins de l’Estat 
espanyol. I, en particular, el desig legítim d’una gran part del po-
ble català que ha manifestat de manera exemplar la seva voluntat 
d’autodeterminació. Manifestació que no ha rebut la consideració 
democràtica que mereix sinó que ha estat retallada i humiliada.

I una dimensió religiosa crea un pensament maniqueu amb dog-
mes de fe: indivisibilitat nacional/independència.  On cada part 
eleva el seu dogma a divinitat i s’identifica com els posseïdors de 
la veritat absoluta, acusant qui no pensi igual, o dubti, com enemic 
o heretge - feixista o antidemocràtic-.

Però els partits sobiranistes no són innocents. Partits antagònics 
que imposen un full de ruta segregacionista de legalitat parla-
mentària però sense legitimitat electoral. Full de ruta que trenca 
la majoria absoluta del dret a decidir i entra en un minoritari i 
irresponsable procés cap a una independència a qualsevol preu. 
Utilitzant mètodes tan poc democràtics contra les minories parla-
mentàries com els que volen deixar enrere. Un referèndum sen-
se les garanties suficients i necessàries per poder donar força 
i validesa al resultat. Sota violència desproporcionada i injustifi-
cable del govern, contra un poble que vol manifestar democràtica 
i pacíficament el seu dret a votar. I de nou, minories insuficients 
per legitimar cap de les opcions.

Crec que les parts estan obligades a l’enteniment i diàleg i a tre-
ballar en una solució política. Des del govern català s’ha fet un 
gest  per relaxar l’ambient i permetre aquest diàleg. Dubtem que 
el PP estigui a l’altura. Hem de canviar l’interlocutor per arribar a 
l’única solució democràtica: Un referèndum acordat.

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@carlesjimenezm 

ppsantsadurni@gmail.com

santsadurni@iniciativa.cat

@ICVsantsadurni



El xoc de trens és a punt de ser inevitable. L’Estat Social i Demo-
cràtic de Dret que vam construir plegats el 1978, després d’una 
llarga dictadura, és fort. I aquest procés cap a la independència, 
de forma il·legal, unilateral i sense la majoria social suficient, no 
és una revolució de somriures, com irresponsablement ens han 
fet creure.  La societat s’ha fracturat; Europa no ens donarà aixo-
pluc; les inversions s’han aturat; l’activitat turística ha disminuït un 
15%; la fugida d’empreses (més de 700, entre elles Codorniu!) 
i capitals és ja una realitat. L’exconseller d’Empresa del govern 
d’Artur Mas, Francesc X. Mena, ha sentenciat que el que està pas-
sant “a mig termini, és un desastre econòmic sense pal·liatius”. 

El passat 6 i 7 de setembre es va produir un fet de rellevància 
històrica: el PDeCAT, ERC i la CUP van situar les institucions cata-
lanes fora de la legalitat vigent. Per fer-ho, van callar les veus dels 
lletrats del Parlament, les del Consell de Garanties Estatutàries i 
les dels diputats/des dels partits de l’oposició, que avui repre-
senten la majoria dels vots de la societat catalana.  Amb el re-
ferèndum del dia 1-O suspès i desarticulat es va organitzar una 
gran mobilització ciutadana. L’actuació de l’Estat per impedir-la 
va ser deplorable, condemnable i gratuïta. Ens solidaritzem amb 
totes les persones que es van mobilitzar, i especialment amb les 
víctimes de les càrregues policials. El dia 10 d’octubre, amb uns 
resultats poc fiables d’un referèndum il·legal i celebrat sense les 
garanties democràtiques necessàries el president de la Generali-
tat demana al Parlament de Catalunya que suspengui una DUI que 
no havia proclamat. 

A partir d’aquí, la confrontació entre el govern de la Generalitat i el 
de l’Estat entra en una nova etapa. El president no s’atreveix a dir 
en veu alta si va declarar o no la DUI. El dia 16 d’octubre els pre-
sidents d’Omnium Cultural i l’ANC van ser empresonats, a l’espera 
de judici. Valorem absolutament desproporcionada aquesta mesu-
ra, que solament contribueix a augmentar la crispació ciutadana.
Què més ha de succeir per aturar aquest xoc de trens que de-
struirà els esforços de tantes generacions de ciutadans/es de 
Catalunya? El PSC no demanem a ningú que renunciï als seus 
anhels, sinó que lluiti per ells com fem tots: a través del DIÀLEG, 
NEGOCIACIÓ I PACTE! Dins de la seguretat que ens ofereix l’Estat 
Social i Democràtic de Dret. Reformant-lo en allò que sigui neces-
sari. Fer-ho d’una altra forma és abocar a la societat catalana a 
una incertesa perillosa. President, no ho faci! Convoqui eleccions 
i deixi que els ciutadans/es de Catalunya decidim!

www.susannamerida.cat

L’ÈXIT DEL REFERÈNDUM ÉS COSA DE TOTES

El grup municipal de la CUP de Sant Sadurní, així com tota la nos-
tra assemblea, volem aprofitar aquest espai per agrair a totes les 
persones que amb el seu esforç van fer possible el referèndum 
de l’1 d’octubre.

Va ser una jornada històrica, una mobilització de masses sense 
precedents també a Sant Sadurní. No era gens fàcil. I no ho era 
perquè teníem tot un Estat en contra. Un Estat disposat a fer 
qualsevol cosa per impedir el dret a l’autodeterminació del nostre 
poble. Davant d’això, vam saber respondre amb intel·ligència, per-
severança i, sobretot, organització. Va ser un exercici de sobirania 
i de poder popular veure com milers de persones s’organitzaven 
per desobeir un govern injust i fer possible una cosa tan demo-
cràtica com el dret a vot.

Va ser un orgull veure com centenars de sadurninencs i sadurni-
nenques ens trobàvem en assemblees multitudinàries ja des de 
setmanes abans de l’1 d’octubre. També va ser un orgull parti-
cipar amb totes vosaltres formant part del Comitè de Defensa 
del Referèndum i veure com moltes companyes passaven la nit 
en blanc o s’aixecaven de matinada per complir amb el seu torn 
custodiant els col·legis electorals. 

Mai oblidarem com tantes persones tancaven files disciplinada-
ment davant les portes dels col·legis cada vegada que s’acosta-
ven els Mossos. Com, tot i saber que en qualsevol moment podria 
aparèixer la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, tantes persones 
passaven el dia solidàriament plantats per fer front a qui volgués 
endur-se les urnes. I, fins i tot quan vèiem les imatges de la sal-
vatge brutalitat policial, ningú es va fer enrere. Tot i pensar que 
potser vindrien a Sant Sadurní tothom estava disposat a posar-hi 
el cos, de manera pacífica però contundent. Ningú va fer un pas 
enrere. Vam ser desenes, centenars... milers a tot Catalunya. Una 
vegada més el poble ha estat exemple de determinació i de com-
promís pels seus governants.  Quan un poble avança organitzat 
no hi ha repressió que l’aturi.

Hem guanyat una batalla, però caldrà seguir mobilitzats. La feina 
no s’ha acabat i ara caldrà fer efectiu el que vam guanyar a les 
urnes i al carrer. La lluita continua i ens hi seguirem trobant! Mol-
tes gràcies a totes!!

el futur no és l’ítaca promesa
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@jordipl85

@SusannaMeridameridals@santsadurni.cat

cupsantsadurni@gmail.com
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santsadurnidanoia@partitdemocrata.cat

Aquest va ser l’eslògan amb el que Esquerra ens vàrem presentar 
a les darreres eleccions municipals. Estem complint el compromís 
adquirit amb els ciutadans que ens varen fer confiança amb una 
acció de govern que busca el bé comú de la majoria de con-
vilatans i que no defuig el compromís d’alliberament nacional. 
Encarem aquests dos anys que resten amb il·lusió renovada amb 
l’arribada de nou d’en Josep Maria Ribas a l’alcaldia per treballar 
en aquests dos camps indestriables.
Pel poble continuem esmerçant-nos per treballar cada dia en les 
àrees que estan sota la nostra responsabilitat directa i cercant 
aquelles complicitats que ens permetin millorar-les i fer les més 
efectives. El nostre poble camina i ho fa amb pas ferm. Tots els 
departaments municipals estan al servei de les persones. El Cen-
tre Cultural de la Plaça Nova obrirà les portes el proper 27 de 
novembre. El dissabte 25 traslladarem els últims llibres fent una 
cadena humana des del carrer sant Pere fins a la Plaça Nova. 
Encarem la feina per resoldre el dia a dia amb força i sense obli-
dar-nos de valorar i programar a mig i  llarg termini.
Pel nostre país estem decidits a arribar allà on han decidit demo-
cràticament els nostres convilatans, tant en les eleccions plebi-
scitàries del 27S com en el referèndum del passat 1 d’octubre. 
Volem felicitar i agrair l’esforç de tantes persones que van fer 
possible, malgrat la repressió constant i violenta, la celebració del 
Referèndum. Un veritable miracle ciutadà en què tothom va assu-
mir la seva quota de responsabilitat i va fer que l’ajuda mútua, la 
tolerància i el respecte fossin orgull de la nostra ciutadania. Entre 
tots varem organitzar i defensar escoles i vots. Som un sol poble 
i així ho vàrem demostrar.

Seguim en la reafirmació de la llibertat pel nostre país i exigim 
l’alliberament dels presos polítics sotmesos per un Estat Espanyol 
que fa permeable la separació de poders i que actua abusiva-
ment aplicant un 155 fet a mida, en què es prioritza la humiliació 
de les nostres institucions i de la societat civil. Monarquia, PP, 
PSOE i C’s han orquestrat una repressió i un anorreament total 
de les nostres aspiracions nacionals que mai hem amagat i que 
hem votat democràticament per fer-les possibles. Aquells que 
van aconseguir tombar l’Estatut, votat pels ciutadans de Cata-
lunya, utilitzant els tribunals, ara volen reblar el clau i sotmetre’ns 
per sempre sota el seu jou. Resistirem. Ens mantindrem sempre 
fidels al servei d’aquest poble i d’aquest país. Visca la llibertat! 
Visca la República Catalana!

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/PDeCATSTSADURNI
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POBLE I PAÍS la responsabilitat per sant sadurní

El grup municipal del Partit Demòcrata de Sant Sadurní tenim una 
prioritat clara, que és el nostre poble. Com a part de l’equip de 
govern hem endegat projectes importants per millorar la qualitat 
de vida dels nostres veïns i veïnes. Entre d’altres coses, estem 
treballant per acabar la nova biblioteca, per projectar unes noves 
dependències per la Policia Local i per continuar fent accessibles 
els nostres carrers, suprimint les barreres arquitectòniques.

Com hem fet fins ara, tirarem aquests projectes endavant amb la 
màxima implicació, dedicació, esforç i ganes de treballar com un 
únic equip, com una única força que el que busca és potenciar 
Sant Sadurní. 

No deixarem de banda altres accions molt importants i neces-
sàries com millorar el servei de rehabilitació, adaptar un pis tutelat 
per a persones amb necessitats especials, fer el projecte dels 
vestidors del camp de futbol i convertir Can Guineu en un espai 
públic.

Ho donem tot per Sant Sadurní i també ens impliquem al màxim 
amb el nostre país, que viu moments convulsos.

En un estat de dret, el dret fonamental és el dret a vot i a la lli-
bertat d’expressió i de manifestació. Ara, això a l’estat espanyol 
està en perill a causa de la fòbia a la diversitat que ens mostra 
el govern del PP, acompanyat del PSOE i C’s. Però hem votat que 
volem ser un estat independent, lliure i democràtic i la feina dels 
representants del poble és tirar endavant aquesta voluntat. No en 
dubteu.




