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Telèfons i dades d’interès
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
RAMON BOSCH DE NOYA 
Sant Pere, 36 / 93 891 03 25 ext. 5083 
biblioteca@santsadurni.cat
www.bibliosantsadurni.blogspot.com

CAP Sant Sadurní d’Anoia 
C. de Gelida, s/n / 93 818 30 52
                       
CASA DELS AVIS 
Torras i Bages, 16-18 / 93 891 03 25 ext. 5090
casadelsavis@santsadurni.cat

CENTRE CÍVIC VILARNAU 
Plaça dels Germans Segura Viudas s/n
93 891 03 25 ext. 5092
ccivic@santsadurni.cat

DEPARTAMENT d’Acció Social 
Hospital, 11 / 93 891 03 25 ext. 5060
bsocial@santsadurni.cat

MOSSOS D’ESQUADRA 
Maria Montserrat, 2 / 93 657 00 50

OFICINA DE TURISME
Hospital, 21 / 93 891 31 88 
turisme@santsadurni.cat 
www.turismesantsadurni.com 

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL 
CONSUMIDOR – OMIC 
Hospital, 11 / 93 891 30 29
omic@santsadurni.cat

POLICIA LOCAL
Plaça de l’Ajuntament, 1 / 93 891 03 25 ext. 5008 
policia@santsadurni.cat

RÀDIO SANT SADURNÍ
Pompeu Fabra, 34-36 / 93 891 29 01
radio@santsadurni.cat / www.radiosantsadurni.cat 

CASAL D’ENTITATS 
Marc Mir, 15 / 93 891 03 25 ext. 5049
casaldentitats@santsadurni.cat

ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 
Passeig de Can Ferrer, s/n / 93 891 03 25 ext. 5079
esports@santsadurni.cat

ÍNDEX SERVEI DE JOVENTUT 
Pompeu Fabra, 34 / 93 891 03 25 ext. 5076
index@santsadurni.cat

SERVEIS COMUNITARIS 
(Via pública, parcs i jardins)
Ctra. de Masquefa, s/n / 93 891 30 33
serveis@santsadurni.cat

SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Doctor Barraquer, local 3-5 / 93 891 03 25 ext. 2201
socupacio@santsadurni.cat
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MARIA SURIÀ 
REGIDORA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

millorant els nostres 
serveis d’esports

LAURA SALVADOR 
REGIDORA D’ESPORTS

Des de la regidoria d’Esports seguim treballant per millorar 
cada dia el servei a les persones i les instal·lacions. Sabem que 
és un servei que està obert al públic i això fa que constantment 
busquem millores per atendre als gairebé 500 usuaris diaris 
que trepitgen les instal·lacions esportives municipals de Sant 
Sadurní d’Anoia. 

En els darrers mesos s’ha treballat per formar i especialitzar tot 
el personal de les instal·lacions esportives municipals en els 
àmbits en els quals atenen a les persones. Hem dedicat unes 
setmanes de formació per poder millorar el servei dia rere dia i 
poder atendre les necessitats de cada usuari.

Estem compromesos a fer de les instal·lacions esportives un 
espai agradable per als ciutadans de Sant Sadurní, fent partí-
ceps a les escoles del municipi en algunes millores. Durant el 
mes d’octubre del 2017 alguns alumnes de les escoles de Sant 
Sadurní van pintar la paret del camp de futbol amb elements 
relacionats amb l’esport, creant un espai més atractiu i embellit 
pels ciutadans i ciutadanes de Sant Sadurní.

S’ha treballat per crear una zona d’estiu més comfortable pels 
usuaris, renovant tota la gespa artificial de la piscina. També 
s’ha creat un accés diferenciat per millorar el manteniment de 
la zona i garantir la seguretat dels banyistes tant de la piscina 
coberta com la piscina d’estiu.

Volem un servei obert a tothom amb l’objectiu de generar in-
quietuds esportives amb tots els sadurninencs i sadurninen-
ques. És per aquest motiu que seguim endegant activitats per 
a tots els públics. Com a novetat vam posar en marxa la CaCo, 
una cursa orientada a les nenes i dones de totes les edats de 
Sant Sadurní. Fa escassos dies es va celebrar la segona edició. 
De nou aquesta aposta per augmentant la participació de totes 
les dones del municipi va ser un gran èxit.

L’esport té molts beneficis tant a nivell personal com també 
de salut. La societat cada vegada està més conscienciada que 
per tenir una vida saludable cal fer esport. Per aquest motiu 
ens trobem amb la necessitat de fer esport per sentir-nos bé. 
Des del servei d’Esports som conscients dels beneficis que té 
fer esport i per aquesta raó seguim insistint i esforçant-nos en 
les millores del servei per fer l’esport més accessible a tothom.

Els Pressupostos Participatius han estat una oportunitat per-
què les veïnes i els veïns de Sant Sadurní d’Anoia decidiu a 
què s’ha de dedicar una part del pressupost d’inversions de 
l’Ajuntament, 90.000 euros aquest any, i amb el compromís 
de fer realitat els projectes guanyadors aquest mateix 2018. 
Aquests primers pressupostos han de servir de punt de partida 
per crear entre tots una nova cultura democràtica més transpa-
rent i més ciutadana, on tothom sigui corresponsable i partícip 
del municipi.

Podia presentar projectes tothom que tingués alguna relació 
amb Sant Sadurní. Cada projecte, individualment, no podia su-
perar els 60.000 euros. Havia de ser una inversió, de com-
petència municipal, no ser contrari a la legislació vigent, via-
ble econòmicament, no anar destinat a una entitat privada o 
particular i ser executable durant l’any 2018. S’han unificat 
propostes iguals o similars i s’han descartat les que ja està 
desenvolupant l’Ajuntament.

Fins al 2 d’abril es van presentar 43 propostes que, majorità-
riament han estat sobre l’espai públic i zones verdes, però 
també sobre medi ambient i sostenibilitat, oci, cultura i esport. 
Després de les valoracions per part dels tècnics municipals, 19 
projectes van passar a la fase de votació, 11 ja s’estan execu-
tant per l’ajuntament i 17, tot i ser interesants, no complien els 
requisits de les bases.

El cens ha estat de 10.506 persones i la participació del 8,6%,.
Tots els empadronats a Sant Sadurní majors de 16 anys. Les 
votacions s’han realitzat des del 20 de juny al 11 de juliol, a 
través de la pàgina web municipal i s’han habilitat tres espais 
( el Centre Cívica Vilarnau, el Casal Municipal de la Gent Gran i 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana) per ajudar i facilitar les votacions. 
Ara ens queda fer el retorn de les propostes guanyadors i real-
itzar-les durant aquest any.  

En resum, amb aquest pressupost participatiu volíem promoure 
canals per tal que la ciutadania no sigui només observadora 
si no que, si ho desitja, intervingui de forma activa d’allò que 
passa al municipi, com a expressió de la democràcia partici-
pativa. Alhora han estat una eina per conèixer quines són les 
necessitats de la ciutadania del municipi i com les prioritzen, 
convertint-se en una eina útil a l’hora de planificar la despesa 
municipal.

la ciutadania decideix al 
pressupost participatiu
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El ple municipal de l’Ajunta-
ment va aprovar a princip-
is d’any el pressupost del 
2018, que s’eleva fins als 
15.141.647 euros. La propos-
ta només va tenir el suport 
del govern del PDeCAT i ERC, 
mentre que tota l’oposició va 
votar-hi en contra.

El pressupost s’incrementa en 
més d’un milió i mig en rela-
ció al del 2017. Aquest gran 
augment s’explica en part per 
un canvi comptable, en què 
s’incorpora la gestió indirecta 
de la Casa dels Avis – més de 
mig milió d’euros-, o l’ingrés 
de les Meses de Concertació, 
un paquet de subvencions de 
la Diputació de Barcelona, per 
valor de 750 mil euros.

Josep Subirana, nou regidor 
d’Hisenda, va presentar les 
principals línies del pressupost 
i va subratllar la posició con-
tinguda del govern pel que fa 
a la previsió d’ingressos. En 
quant a l’apartat de despe-
ses, va destacar l’augment de 
165 mil euros del capítol de 
personal, amb la posada en 
marxa de la nova biblioteca al 
Centre Cultural o la nova plaça 
de tècnic de mercats i comerç.

En el capítol de béns i serveis, 
va assenyalar l’increment en 
partides com el Casal d’Estiu, 
la dinamització del mercat mu-
nicipal o els nous subminis-

traments del Centre Cultural. 
També va apuntar una nova 
reducció de l’endeutament 
municipal i una baixada dels 
interessos.

En un dels àmbits més relle-
vants en qualsevol pressupost 
municipal, el capítol d’inver-
sions, Subirana va record-
ar que amb el tancament de 
l’exercici 2017 i la defini-ció 
del romanent, el govern im-
pulsarà un segon bloc d’inver-
sions. Però en aquesta prime-
ra fase es comptarà amb més 
d’un milió d’euros, dels quals 
90.000 s’obriran a la ciutada-
nia mitjançant un procés par-
ticipatiu que es va posar en 
marxa aquest març.

Alguns dels projectes previs-
tos per al 2018 són la millo-
ra del cementiri de Monistrol, 
l’arranjament del carrer Sant 
Pere, la primera fase de la pis-
ta polivalent del carrer Gelida, 
la urbanització del passatge 
Santa Eulàlia, mobiliari per a 
la nova biblioteca o l’actualit-
zació en maquinària de neteja. 
Des d’ERC es va secundar l’ar-
gumentari exposat pel regidor 
d’Hisenda, accentuant la vo-
luntat del govern de mantenir 
i millor els serveis municipals 
de què es disposa, i van re-
cordar que, un any més, es 
destinarà l’1% a projectes de 
Cooperació al Tercer Món.

Més d’un milió d’euros es destinarà a inversió. entre els 
projectes i obres destaca la pista polivalent que es vol 
construir al costat de la zona esportiva

la ciutadania ha decidit el destí de 90.000 euros del pressupost 
en un procés participatiu que ha culminat aquest estiu  amb una 
consulta ciutadana per als majors de 16 anys

INGRESSOS

1 IMPOSTOS DIRECTES  7.056.547 €
2 IMPOSTOS INDIRECTES      140.867 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 2.865.071 €
4 TRASNFERÈNCIES CORRENTS   4.124.424 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS                           29.405 € 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                        750.000 €
8 ACTIUS FINANCERS                    5 €
9 PASSIUS FINANCERS      175.000 €

DESPESES

1 DESPESES PERSONAL                    6.484.235 €
2 DESPESES BENS I SERVEIS                    5.931.093 €
3 DESPESES FINANCERES                          64.783 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                       754.220 €
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I IMPREVISTOS       80.000 €
6 INVERSIONS REALS                                       1.064.076 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                          43.000 €
8 ACTIUS FINANCERS                                                         5 €
9 PASIUS FINANCERS                                           719.906 €

El pressupost municipal 
del 2018  supera la 
barrera dels 15 milions
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El Partit Popular va ser el primer a pre-
sentar la negativa a la proposta de pres-
supost, però sense oferir cap argument 
del vot. Per part d’ICV, Rafa Berlanga va 
assenyalar partides en què el seu grup 
considerava que calia destinar majors re-
cursos, com a la Ràdio municipal, Joven-
tut, Salut o Cultura, alhora que va tornar 
a insistir en la necessitat de donar solució 
a la manca d’espais d’oci nocturn per als 
joves i a nivell cultural per a les arts es-
cèniques.

La CUP va centrar les seves crítiques en la 
manca de component social i participatiu 
d’un pressupost continuista, i va lamen-
tar el debat superficial de la proposta, 
que no ofereix cap pla sobre el model 
de poble ni l’acció política del govern. Va 

considerar poc ambiciós el procés partici-
patiu del pressupost i va mostrar el seu 
malestar per la manca de previsió i plani-
ficació en l’elecció d’inversions, com és el 
cas de la pista polivalent o la compra de 
Can Guineu. I, alhora, va reclamar que sí 
s’executin aquelles inversions acordades 
en ple, com l’adequació de l’entorn de 
Can Mas de la Riera. 

El PSC va exposar una llarga bateria de 
retrets al govern des que es va formar 
la coalició del PDeCAT i ERC al 2014 i 
va acusar-los d’indefinició i d’una gestió 
erràtica, improvisada i poc transparent, 
amb un doble discurs en àmbits com la 
promoció econòmica o els serveis socials. 
El grup socialista va recordar promeses 
electorals com la ruta de la salut, el viver 

de caves o la col·laboració amb l’Ateneu, 
de les quals, van dir, no se’n sap res, i va 
reclamar una projecte clar pel que fa al 
turisme i als problemes endèmics de la 
vila.

En quant a les inversions, van fixar com 
a prioritàries l’arranjament de la zona es-
portiva, abans de posar en marxa un nou 
equipament, i van acusar-los  de deixar 
escapar una bona oportunitat de recu-
perar el castell de Can Ferrer del Mas 
amb inversió privada. Només va salvar 
un parell de propostes, com les noves 
pistes d’skate, una proposta que el PSC 
va proposar i al qual el govern es va com-
prometre, o l’actuació al passatge Santa 
Eulàlia.

NO DE L’OPOSICIÓ AL PRESSUPOST

PRINCIPALS INVERSIONS
Pista polivalent: 550 mil euros
Primera fase del projecte de construcció d’una 
pista polivalent coberta i vestidors, al carrer 
Gelida, per donar resposta a les necessitats de 
les entitats esportives, així com actes culturals i 
lúdics del municipi.

Zona esportiva: 55.000 euros
Arranjament i millora de les instal.lacions, com: 
la il·luminació del camp de futbol, nova caldera, 
millora en el sistema de renovació de l’aire, mil-
lores informàtiques i nou sistema d’accés a les 
instal·lacions.

Equips informàtics: 39.000 euros

Mobiliari urbà: 20.000 euros

Pista d’skate: 20.000 euros 
Noves instal.lacions, amb un model de pista i ele-
ments consensuat amb els joves practicants.

Casa dels Avis: 43.000 euros
Diverses inversions per a la millora i renovació 
de l’equipament.

Millora del cementiri de Monistrol: Arranjament i 
adequació del cementiri

Arranjament del carrer Sant Pere: Arranjament de 
les voreres i millora de l’accessibilitat, en el tram 
entre els carrers Pau Claris i Anselm Clavé. 

Urbanització del passatge Santa Eulàlia: Asfaltat i 
condicionament del carrer

com es distribueixen els meus impostos *
*(Aportació mitjana per cada 100 euros, tenint en 
compte els impostos directes i les taxes municipals: IBI, 
impost de vehicles, taxa gua, escombraries...)

Medi Ambient 
(Inclou servei de recollida de la brossa)  12,9 €

Esports     12,1 €

EDUCACIÓ     11,8 €

Via pública     11,3 €

Seguretat     11,2 €

Deute        7,9 €

Casa dels Avis       7,5 €

Serveis Socials      7,3 €

Cultura i Biblioteca municipal     6,8 €

Turisme       5,7 €

Neteja viària        5,2 €

ESCOLA DE MÚSICA      3,2 €

JOVENTUT          3 €
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L’Ajuntament de Sant Sadurní ha renovat les lluminàries 
de les vies que connecten l’estació de rodalies fins a la 
plaça de l’Era d’en Guineu, apostant per tecnologia LED, 
més eficient i sostenible amb el medi ambient. En total, 
un centenar de punts de llum que han suposat una in-
versió de més de 20.000 euros.
A més, la rendibilitat i impacte lumínic que ofereix sobre 
la via pública i les voreres és major i de més qualitat, 
un element que també redunda en la seguretat dels vi-
anants, especialment d’aquells que es desplacen a peu 
fins a l’estació de tren durant les primeres hores del dia o 
al vespre, quan és fosc.

obres de 
millora 
al centre 
vila
La intervenció ha vingut acompanyada 
d’alguns canvis de circulació a les vies
properes i una reordenació de la zona blava

Aquest 2018 s’ha iniciat la segona fase 
de les obres de millora del carrer Sant 
Pere i Provença i que dona continuïtat a 
la intervenció que ja es va dur a terme a 
finals del 2016.  Un dels principals ob-
jectius és reforçar la seguretat viària per 
aquest carrer d’un únic sentit de circu-
lació però per on passen un gran número 
de vianants, especialment entre setmana, 
coincidint amb l’horari escolar.

També s’adaptarà la via a la normativa 
d’accessibilitat, ampliant les voreres i fa-
cilitant passos a nivell per tal d’atendre 
les necessitats de persones amb mobili-

tat reduïda o el pas de cotxets infantils, 
entre d’altres. A nivell estètic, les noves 
voreres mantindran la línia dels trams 
renovats tant a aquesta via com anterior-
ment en d’altres com el carrer Montserrat. 

Les obres tenen un cost d’uns 70.000 eu-
ros i anirà a càrrec de la brigada munici-
pal, sota la supervisió dels serveis tècnics 
municipals. Aquesta intervenció, impulsa-
da des del departament de Via Pública, 
comptarà amb el reforç de quatre per-
sones, dos manobres i dos paletes, con-
tractades durant sis mesos mitjançant un 
pla d’ocupació. En una primera fase s’ha 

actuat al tram entre els carrers Pau Claris 
i Montserrat i en segon terme seguint pel 
carrer Provença i Pi i Maragall. 

Durant les obres s’han introduït diversos 
canvis temporals en el sentit de circulació. 
És el cas d’aquestes setmanes, quan s’ha 
canviat el sentit al carrer Anselm Clavé, 
degut al tall de circulació al carrer Pi i 
Maragall, amb motiu de les obres. El 
canvi permanent que sí s’ha fet efectiu 
aquest estiu ha estat al carrer Tamarit, 
paral·lel al carrer Sant Pere, que canvi de 
sentit de circulació per millorar la fluïdesa 
del trànsit per aquesta zona.

Aquests mesos també s’ha enllestit l’arranjament de la plaça Manel 
Raventós. A banda de la renovació de diversos elements del mobiliari 
s’ha instal.lat un nou joc infantil i s’ha traslladat el circuit de salut per 
a gent gran que es trobava al costat de la Casa dels Avis, al qual s’ha 
aprofitat també per repintar-lo i condicionar-lo. 

Una de les millores importants ha estat al paviment i el terra, instal.
lant diverses plataformes amb les quals s’espera reduir els movi-
ments de terres i la caiguda de sorra als carrers del voltant, una 
situació que no només generava problemes de neteja si no també de 
seguretat per als vianants que passen per la vorera o els vehicles que 
circulen pel carrer.

APOSTA PER LA TECNOLOGIA LED

Arranjament de la 
plaça manuel raventós
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Des del passat mes de desembre el servei es troba a la Plaça Coral Infantil “Els Gotims”,

L’Oficina Local d’Habitatge té nova 
ubicació des d’aquest any i s’ha trasl-
ladat a la plaça de la Coral infantil “Els 
Gotims”, a l’espai de l’antiga biblioteca 
infantil. 

En conveni amb l’Agència de l’habitatge 
de Catalunya, l’Oficina disposa de di-
verses línies de treball que ofereixen un 
servei de proximitat en matèria d’habi-
tatge a les persones empadronades a 
Sant Sadurní d’Anoia:

SIDH (Servei d’Intermediació del Deute 
Hipotecari): El SIDH és un servei que 
s’impulsa en conveni amb la Diputació 
de Barcelona, l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i el col.legi d’advocats, amb 

l’objectiu d’evitar la pèrdua de l’habitat-
ge per desnonament o per execució hi-
potecària. Si tens dificultats per pagar la 
hipoteca o el rebut de lloguer, visita’ns i 
estudiarem detalladament el teu cas i et 
guiarem a trobar la millor solució. 

TRAMITACIÓ DELS AJUTS AL LLOGUER: 
A l’Oficina Local d’Habitatge t’informarem 
sobre les línies d’ajut per tal de fer front 
al pagament del lloguer. 

HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL: 
Si vols inscriure’t en el registre d’Habi-
tatges de Protecció Oficial del parc pú-
blic que gestiona l’Agència de l’habitatge 
de Catalunya, pots adreçar-te a la nostra 
oficina i t’informarem de tots els tràmits 

i de la documentació. Aquests habitatges 
en règim de protecció oficial es troben a 
l’Avgda.  Francesc Macià  i al carrer Mont-
serrat. Per poder inscriure-t’hi cal que 
siguis resident a Sant Sadurní d’Anoia.

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’E-
DIFICIS I HABITATGES: Posem també 
a la teva disposició tota la informació 
necessària per a sol.licitar ajuts per l’ar-
ranjament i la rehabilitació. 

Al llarg de 2017, l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i‘Ajuntament de Sant Sa-
durní van signar dos convenis que han 
permès comptar amb una subvenció ini-
cial de 20.400 euros per impulsar l’Ofici-
na Local d’Habitatge. 

TRASLLAT de  la nova OFICINA LOCAL D’HABITATge

Oficina Local d’Habitatge
Plaça Infantil “Els Gotims” s/n
telèfon 938910325 ext. 5216
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La nova Oficina Local d’habitatge va sig-
nar fa algunes setmanes el seu primer 
contracte de lloguer mitjançant la borsa 
de mediació, un programa impulsat per 
l’Ajuntament de Sant Sadurní en conveni 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalun-
ya.  

L’objectiu és el d’activar el mercat d’ha-
bitatge en un municipi que, com molts 
d’altres, compta amb una oferta limitada 
pel que fa al lloguer i a uns preus força 
inaccessibles en molts dels casos. Des de 

l’oficina s’estableix una mediació entre el 
propietari i el llogater, oferint el màxim 
de garanties a ambdues parts. 

Si ets propietari pots posar el teu pis a 
la borsa de mediació amb els següents 
avantatges:

- Una assegurança multirisc i de defensa 
jurídica mentre duri el procés contractual.
- Un servei gratuït d’assessorament.
- Tramitació de tota la documentació.  
- Un seguiment de la relació contractual.

- Un control del bon ús de l’habitatge que 
hagis llogat amb nosaltres.

Si ets llogater i vols trobar un habitatge 
pots consultar l’oferta d’habitatges a la 
borsa de mediació per al lloguer social. 

A més, t’ajudarem a trobar el pis de llo-
guer adequat a la teva situació personal 
i buscarem, si cal, els ajuts per pagar una 
part del lloguer d’acord amb la legislació 
vigent.

borsa de 
mediació per 
al lloguer 
social
L’Oficina Local d’habitatge ha iniciat 
també la gestió d’una borsa de mediació, 
per tal d’activar el mercat de lloguer al 
municipi a un preu just

L’Ajuntament de Sant Sadurní, a través 
de l’empresa pública SUMAR, entitat que 
impulsa serveis socials de qualitat i de 
proximitat al món local i que gestiona 
des de fa uns parells d’anys la residència 
d’avis municipal, ha realitzat a les dar-
reres setmanes diverses inversions que 
han suposat una considerable millora de 
les instal·lacions i els espais de la Casa 
dels Avis. 

El projecte, que ha comptat amb una par-
tida d’inversió de 20.000 euros, ha per-
mès condicionar diverses zones exteriors 
així com un millor control dels accessos. 
En aquest sentit s’ha creat una zona en-
jardinada pròpia, amb nou mobiliari de 
jardí, i un espai peatonal amb àrea re-
stringida per a la càrrera i descàrrega.

També s’han reforçat els accessos i la se-
guretat, incorporant un videoporter amb 
teclat numèric de seguretat i codi d’ac-
cés per a treballadors, famílies i persones 
usuàries autònomes, i noves tanques i 
portes que han permès delimitare molt 
millor certs espais al voltant de la Casa 
dels Avis que fins ara es compartien amb 
d’altres usuaris, i que provocava sovint 
certs episods i pràctiques incíviques.

MILLORES A LES INSTAL.LACIONS 
DE LA CASA DELS AVIS
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sant sadurní torna a premiar els seus 
millors esportistes i equips

Durant l’acte es van atorgar 
també premis especials a es-
portistes com Pau Bargalló, 
campió del Món d’hoquei pat-
ins i millor jugador de l’OK Lli-
ga, el també sadurninenc Álex 
Moreno, jugador de futbol del 
Rayo Vallecano, equip de la 
Segona Divisió, i a Jaume Es-
teve, que enguany ha deixat la 
presidència del Club Esportiu 
Noia després de 12 anys. El 
veteraníssim entusiasta dels 

escacs, Josep Ripoll o la com-
memoració del 30 aniversari 
de la temporada 1987-88 en 
què el Noia Freixenet va acon-
seguir els seus primers grans 
èxits, amb la consecució de la 
Recopa i de la Lliga, també 
van rebre una menció especial. 
Diversos presidents d’entitats 
esportives van acompanyar 
la regidora d’Esports, Laura 
Salvador, i l’alcalde de Sant 
Sadurní, Josep Maria Ribas, 

en el lliurament de diplomes 
i trofeus.

A la part final es va celebrar 
un sorteig solidari a benefi-
ci de l’entitat local Qui té a 
Qui, amb dos vals de materi-
al esportiu, una inscripció a la 
Cursa de Nadal i una entrada 
per accedir a la piscina mu-
nicipal. L’acte va estar amen-
itzat per l’actuació musical de 
les associacions de ball i els 

gimnasos Cascavells, Banjara, 
Equip 4 i Estem x Tu.

Des de la regidoria d’Esports 
es vol agrair especialment el 
suport i col·laboració dels 
clubs i entitats esportives, així 
com la resta d’associacions i 
voluntaris que van contribuir a 
fer, una vegada més, una lluï-
da Festa de l’Esport Sadurni-
nenc per tancar l’any esportiu 
2017.

El jove Eneko Florido, campió  de Taekwondo, i el Femení d’hoquei patins, 
escollits per votació popular Millor Esportista i Equip de l’Any

La 2a corre o camina de la dona reuneix més de 450 participants

El pavelló Olímpic de l’Ateneu va 
ser l’escenari, un any més, de la 
Festa de l’Esport Sadurninenc, 
que arribava a la seva quarta 
edició, i en què es van premiar els 
esportistes i clubs més desta-
cats de l’any. 

Més d’una vintena de disci-
plines esportives van participar 
d’aquesta festa que va reunir 
prop de 700 persones. El jove 
d’11 anys Eneko Florido, campió 
de Catalunya i d’Espanya de 
Taekwondo de la seva categoria, 
així com l’equip femení d’hoquei 
patins que ha assolit la cate-
goria Nacional, van ser elegits 
per votació popular Esportista i 
Equip sadurninenc del 2017

Més de 450 participants van 
recórrer a principis de juny els 
gairebé 5 quilòmetres de re-
corregut de la segona edició 
de la CACO de Sant Sadurní 
d'Anoia, acompanyades pels 
timbals i la percussió dels tim-
balersTabalots i els Arrítmics. 
L'activitat, organitzada pel 
Servei d'Esports de l'Ajunta-
ment, s'adreçava a dones de 
totes les edats i és totalment 
gratuïta; amb la inscripció es 
regalava una samarreta com-
memorativa de l'activitat

Després de la cursa es van 
organitzar tallers esportius al 
pavelló municipal  i les partici-
pants van tenir també l’opor-
tunitat de fer el primer bany 
de la temporada.
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Després que al mes de juny de l’any passat es signés un prea-
cord amb els tres propietaris -Codorniu, Freixenet i Juvé & 
Camps- de la casa pairal de Can Guineu, declarada Bé Cultural 
d’Interès Local, per tal d’adquirir l’edifici per un valor no supe-
rior als 300 mil euros. 
L’adquisició de Can Guineu està pendent de l’obtenció d’un per-
mís de la Generalitat de Catalunya que s’ha de fer efectiu en 
les prope-res setmanes. L’adquisició d’aquest edifici històric es 
finançarà amb la venda d’una parcel·la municipal al polígon de 
Can Ferrer, ajustant-se així a la legislació vigent.

Un cop es rebi el vist-i-plau de 
la Generalitat,es farà efectiva 

L’Ajuntament executarà 
l’acord de compra de Can 
Guineu

Aquesta primavera han començat els treballs de construcció de 
l’esperada rotonda de Codorniu, a la carretera BV-2244, una 
demanda històrica del municipi. Les obres arrenquen amb més 
d’un any d’endarreriment i la previsió és que al setembre pugui 
estar enllestida. La circulació per la via es manté amb notable 
normalitat i sense talls ni desviacions significatives durant el 
temps que es prolonga aquesta intervenció. L’actuació, impulsa-
da pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, compta amb un pressupost de 343.000 euros.

La rotonda 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’es-
querra. 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’Ajunta-
ment als responsables de la Generalitat per tal que la rotonda 
no només tingués en compte els vehicles que hi circulen, també 
les desenes de veïns i veïnes i usuaris que passen cada dia a 
peu per aquest punt. Als vespres aquest zona de pas quedarà 
il·luminada per tal d’afavorir la seguretat, especialment dels vi-
anants. També aquest juliol està previst que s’iniciï la construc-
ció de l’altra esperada rotonda, a la carretera de Gelida, que 
millorarà la seguretat i el pas de vehicles que s’incorporen des 
el cinturó de ronda. 

Comencen les obres de construcció de la rotonda de Codorniu
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Des de mitjans de febrer ja no es pot circular pel carrer 
Raval. El pas de cotxes per aquesta via ha quedat restringit 
exclusivament als vehicles autoritzats. 

L’Ajuntament de Sant Sadurní ha adoptat aquesta decisió per 
raons de seguretat i amb l’objectiu de prioritzar els vianants, 
pacificar el trànsit i potenciar aquest carrer com a zona de pas-
seig i per al foment de les relacions socials. El carrer Raval és 
una via de plataforma única i eminentment comercial, en què 
alguns dels establiments oberts al públic disposen de terrassa, 
mobiliari i d’altres elements a la via pública. 

Durant algunes fases del dia coexistien amb la circulació de 
vehicles, l’estacionament i vianants, una situació que suposa un 
perill per a la seguretat de les persones i per als establiments 
oberts al públic. En la mesura presa pel govern sadurninenc 
també s’ha contemplat habilitar una zona de càrrega i descàr-
rega al carrer Vilafranca, que se sumarà a les ja existens als 
carrers Montserrat i Jacint Verdaguer. Així, les pilones situades a 
l’inici del carrer Raval en l’encreuament amb el carrer Montserrat 
estaran aixecades permanentment i només disposaran de clau 
per accedir-hi els veïns del carrer i comerços que ho sol·licitin. 

el raval, carrer de vianants
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LA PISTA 
POLIVALENT,
PROPER 
OBJECTIU
L’AJUNTAMENT RESERVA 550 MIL € PER ARREN-
CAR EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN ESPAI 
COBERT MULTIÚS A UNA PARCEL.LA AL COSTAT 
DE L’IE JACINT VERDAGUER I EL PAVELLÓ 

Una vegada s’ha completat la construcció 
i posada en marxa del Centre Cultural i la 
nova Biblioteca municipal, el govern de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní té previst 
iniciar aquest 2018 el projecte de con-
strucció d’una pista polivalent al carrer 
Gelida, a una parcel.la municipal situada 
a l’esquena de l’IE Jacint Verdaguer i a 
l’alçada del pavelló municipal. 

L’estructura consistirà en un espai multiús 
amb coberta, terra dur i vestidors. D’una 

banda, aquest nou equipament té l’objec-
tiu de cobrir la demanda i necessitats de 
les entitats esportives del municipi que 
no poden fer ús del pavelló o bé que han 
hagut de buscar d’altres instal.lacions, 
a vegades fora de Sant Sadurní - com 
ha estat el cas del patinatge artístic -, 
i també oferir una pista coberta en cas 
d’inclemències meteorològiques. A més, 
permetria descongestionar i reorganitzar 
l’horari d’ús de la pista del pavelló mu-
nicipal. 

Aquesta és també una raó de pes per 
desviar a aquesta nova instal.lacions d’al-
tres activitats de caire social o cultural, 
davant el dèficit que arrossega Sant Sa-
durní des de fa força anys: un equipament 
municipal cobert de certes dimensions. 

La pista polivalent permetria acollir con-
certs i d’altres actes amb una notable 
afluència de públic, com la Festa Major, 
Carnaval o Cap d’Any, i resguardats de 
la pluja.

la ciutadania decideix
L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
ha estrenat aquest 2018 la primera 
edició del pressupost participatiu, un 
procés d’apoderament ciutadà en què 
els veïns i veïnes han pres la iniciativa 
per escollir com invertir 90.000 eu-
ros del pressupost participatiu. Des-
prés d’una primera fase de recollida de 
propostes, aquests dies es va tancar el 
termini de votació perquè les persones 
empadronades majors de 16 anys se-
leccionessin un màxim de tres projectes 
d’un total de 19 propostes que complien 
els requisits del procés i que eren, a més, 
viables i competència de l’Ajuntament. 

Per primera vegada a la vila s’impulsava 
un procés d’aquestes característiques i 
que ha culminat amb una consulta ciuta-
dana que s’ha dut a terme completament 
per mitjans telemàtics. 

Un total de 907 persones han pres part 
a la consulta ciutadana, el que suposa el 
8,6% de participació, un resultat molt 
notable en aquest tipus de processos. 
Cada persona podia escollir un màxim de 
tres projectes de la llista, donant-los 3, 2 
i 1 punt per ordre de prioritat. 

La proposta més votada ha estat la ren-
ovació de la cuina de l’escola La Pau, 
seguida per la millora de voreres de 
l’espai públic i la renovació de mobiliari 
de l’escola La Pau. La llista d’inversions 
que s’executaran aquest 2018, fins a 
arrodonir el màxim de 90.000 euros 
previstos, esc completarà amb un parc 
de barres per a joves i un projecte per 

dissenyar de forma participativa jardins 
a l’espai públic.  Aquest procés, impulsat 
per la regidoria de Participació Ciutada-
na, ha comptat amb el suport del depar-
tament de Comunicació de l’Ajuntament 
de Sant Sadurní. Tota la informació 
d’aquest procés participatiu la podeu 
consultar al web www.santsadurni.cat/
pressupostparticipatiu2018.

RESULTATS PROCÉS PARTICIPATIU PRESSUPOST MUNICIPAL 2018
PROPOSTES MÉS VOTADES

1. NOU MOBILIARI CUINA ESCOLA LA PAU  759 PUNTS

2. ARRANJAR VORERES EN MAL ESTAT  637

3. NOU MOBILIARI EDUCATIU ESCOLA LA PAU  542

4. PARC INFANTIL INCLUSIU   506

5. STREET WORKOUT PER A JOVES  412

6. ÀREA DE PICNIC A CAN MAS DE LA RIERA  299

7. MILLORAR APARCAMENT PÚBLIC DE L’ATENEU 262

8. CREAR JARDINS A L’ESPAI PÚBLIC DE MANERA

PARTICIPATIVA    254

9. PARC DE GOSSOS AL PLA D’EN MESTRES  246

10. MILLORA PISTA DEL BARRI VILARNAU  189

VOTANTS: 907
PARTICIPACIÓ: 8,6%
CENS: 10.506

TOT I REBRE MÉS PUNTS, PRO-
JECTES COM EL PARC INFANTIL 
INCLUSIU, L’ÀREA DE PÍCNIC A 
CAN MAS DE LA RIERA O LA MIL-
LORA DE L’APARCAMENT DE L’AT-
ENEU NO S’EXECUTARAN PERQUÈ 
EXCEDeixeN LA  SUMA total DE 
90.000 EUROS PREVISTA PER A 
INVERSIONS

A
C

TU
A
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les festes 
en imatges
A la següent galeria trobareu imatges 
d’alguns dels millors moments de la 
festa dels barris, sant jordi i actes 
celebrats als darrers mesos

Tot i la certa inestabilitat meteorològica, les comissions i veïnes i veïns van fer un 
gran esforç en aquesta edició 2018 per oferir una lluïda Festa dels Barris
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Sant Sadurní va tornar a viure intensament la diada 
de Sant Jordi, amb un gran número de parades de 
llibres, roses i estands de moltes entitats de la vila. 
La Biblioteca va celebrar el seu aniversari ja a les 
noves instal·lacions del Centre Cultural

13
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Podeu veure més 
imatges dels actes i 
esdeveniments de Sant 
Sadurní a la galeria de 
l’Ajuntament a Flickr

www.flickr.com/santsadurni
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El Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) 
facilita la creació de la teva empresa a 
través de la prestació de serveis d’in-
formació, assessorament i la tramitació 
telemàtica de l’activitat. 

A més del servei d’informació i assesso-
rament empresarial que ja s’ofereix des 
de fa anys, el punt PAE permet iniciar el 
tràmit administratiu de constitució de 
l’empresa a través del Document Únic 
Electrònic (DUE).

Quines són els avantatges de crear 
la teva empresa mitjançant el PAE?

El sistema de tramitació telemàtica facilita 
la creació de l’empresa a través d’acords 
entre els organismes que intervenen en 
el procés de constitució. La persona em-
prenedora només haurà de complimentar 
el Document Únic Electrònic (DUE) i de 

forma automàtica realitza tots els tràmits 
necessaris per constituir l’empresa.

Per a la persona emprenedora, aquest 
tipus de tramitació té com a principals 
avantatges:
- Evita desplaçaments i nous interlocu-
tors: L’emprenedor només s’haurà 
d’adreçar: 

1. Al Punt PAE per tramitar el Document 
Únic Electrònic.
2. A la Notaria (en cas de SL i SLNE) per 
la signatura de les escriptures
3. Al Registre Mercantil Central (RMC) per 
obtenir la certificació negativa del nom, 
previ a l’inici de la tramitació del DUE. 
Aquest desplaçament és opcional ja que 
es pot realitzar de manera telemàtica. 

- Estalvi de tràmits: es poden gestionar 
d’un sol cop fins a 22 tràmits amb les 
diferents administracions implicades (se-

gons el tipus d’empresa).
- Estalvi de temps: A través d’un punt 
PAE, la tramitació per crear una empresa 
pot fer-se en 48 hores, en canvi presen-
cialment es pot necessitar fins a 40 dies. 
En el cas dels autònoms, la constitució es 
realitza durant el mateix dia.

- Estalvi de despeses: el servei de trami-
tar l’alta de l’activitat a través del PAE és 
totalment gratuït. Tanmateix, les SL i les 
SLNE tindran les despeses  de Notaria i 
d’Inscripció definitiva al Registre Mercan-
til.

Deixant de banda la part de la planificació 
de l’empresa, abans d’adreçar-se al punt 
PAE cal tenir clar els diferents aspectes 
de la forma jurídica que volem engegar. 
En aquest sentit, recomanem informar-se 
i assessorar-se sobre les diverses formes 
jurídiques existents, a més de les que es 
poden iniciar al punt PAE.

Vols crear una 
empresa? 
vine a nexes
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El servei d’ocupació de Nexes, amb l’ob-
jectiu de promoure i ser el centre de 
referència de les persones en recerca ac-
tiva de feina al municipi de Sant Sadurní 
d’Anoia, i per tal d’aprofundir amb la col.
laboració en d’altres departaments, està 
esmerçant esforços en millorar els seus 
serveis. 

El servei d’ocupació col.labora i es co-
ordina amb el departament de recursos 
humans de l’Ajuntament en les diferents 
convocatòries d’oferta publica d’ocu-
pació. Així, s’oferirà un servei d’infor-
mació, assessorament i acompanyament 
a la presentació de les diferents convo-
catòries públiques per treballar a l’admi-
nistració pública.

Des de l’oficina de Nexes es facilitarà tota 
la informació i el suport tècnic en tot allò 
necessari per a poder presentar-se a les 
ofertes, des del formulari de presentació 
d’instàncies, la documentació requerida, 
entre d’altres. Des del servei d’ocupació 
també es farà ressò i difusió d’aquestes 
ofertes, en coordinació amb la tasca que 
es realitza des dels departaments de re-
cursos humans i comunicació. 

MILLORES EN EL SERVEI DE BORSA DE TREBALL
D’altra banda s’està treballant, des del 
servei d’ocupació, en una línea de foment 
i incentivació  de la contractació de per-
sones de Sant Sadurní d’Anoia per part 
de les empreses del municipi.

Recordem que les persones interessades 
poden inscriure’s a les ofertes de treball a 
través del web www.diba.cat/slo, on tro-
baren les ofertes de Sant Sadurní d’Anoia 
i d’altres municipis de la província de Bar-
celona.

DIRECTORI D’EMPRESES

Nexes dóna suport a la visualització de 
les empreses mitjançant el seu Directori 

d’empreses. El Centre de Serveis a les 
empreses Nexes ofereix a les empreses de 
Sant Sadurní la possibilitat de donar-se 
d’alta al directori del web del servei. 

Es tracta d’un espai que es troba a la sec-
ció empresa, en el qual tothom pot cercar 
per sector o alfabèticament les empreses, 
per tal d’obtenir informació relacionada 
amb l’activitat empresarial i les dades de 
contacte.  Amb aquest directori volem 
contribuir a fer difusió de les nostres em-
preses i facilitar als usuaris de serveis els 
contactes per solucionar les seves neces-
sitats. L’adreça web del portal de Nexes 
és www.santsadurni.cat/nexes.
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El Centre de Serveis a les Em-
preses Nexes és un servei de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia que té com a objec-
tiu impulsar i donar suport 
als emprenedors i a les em-
preses. 

Durant el 2017 es van prestar 
un total de 435 serveis d’infor-
mació i 308 consultes a em-
prenedors. Pel que fa a l’àmbit 
empresarial, s’han realitzat un 
total de 839 serveis d’infor-
mació i 333 consultes.

La tècnica d’empresa de la 
Mancomunitat Penedès Garraf, 
que atén al centre Nexes, ha 
assessorat a  55 emprenedors 
en diferents consultes sobre la 
implementació d’un projecte 
empresarial. S’han completat 
14 Plans d’Empresa, dels quals 
6 han prosperat constituint-se 
com a nova empresa durant el 
2017 i que han facilitat a més 
10 llocs de treball. 

A més, 4 emprenedors han uti-
litzat el Punt d’Atenció a Em-
prenedors per donar-se d’alta  
el règim d’autònoms o cons-
tituir una societat empresarial.

Durant el 2017 es va obrir per 
primera vegada una convo-
catòria d’ajuts econòmics per 
a autònoms, a la qual s’hi van 
acollir un total de 13 persones 
donades d’alta en el règim es-
pecial d’autònoms de la segure-
tat social.

Servei d‘ocupació

El club de la feina és un espai 
setmanal que s’adreça especial-
ment a atendre a aquelles per-
sones que busquen feina. 

Aquest servei va registrar du-
rant el 2017 un total de 422 
assistències. El club de la feina 
posa a l’abast de tots els seus 
usuaris un espai amb una sèrie 
de recursos relacionats amb el 
desenvolupament professional: 
ofertes, formació, informació i 
orientació laboral, en un espai 
compartit.

Es realitzen sessions informa-
tives setmanals sobre: ofertes 
de feina, ofertes de formació, 
informació i orientació laboral. 
A més, es posen a l’abast dels 
usuaris ordinadors amb accés a 
internet, i la biblioteca de recur-
sos. Un total de 68 persones es 
van inscriure per primera vega-
da a la borsa de treball.

Les entrevistes personalitzades 
permeten, a més de donar-se 
d’alta a la borsa de treball, la 
detecció de necessitats pel que 
fa a l’orientació, la formació, 
entre d‘altres, a més del serveis 
de suport que s’ofereixen des 
del centre. Al 2017 es van re-
bre un total de 148 ofertes de 
treball per part d’empreses, i es 
van gestionar un total de 651 
contactes amb candidats, dels 
què un 87% s’han derivat com 
a candidats a les empreses.

El Centre de Serveis a les 
Empreses Nexes en xifres
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Cicle Gost
programació d’Arts al pati del Centre Cultural, 
de maig a octubre

A finals de maig es va presentar al pati del Centre Cultural 
un nou cicle Arts al pati del Centre Cultural batejat amb el 
nom de Cicle Gost, en homenatge a Mercè Gost, que fou 
una important activista cultural a Sant Sadurní d’Anoia. Tal 
i com va explicar la regidora de Cultura, Montse Medall, es 
portarà un espectacle al mes durant els mesos d’estiu i fins 
a l’octubre. Seran propostes variades, espectacles de petit 
format que giren al voltant de la narració, el teatre gestual 
o la música. També es va presentar la imatge del cicle, dis-
senyada per Maria Bermúdez i que es basa en un dibuix de 
la Mercè Gost.

La presentació, en què hi van assistir una cinquantena de 
persones, va finalitzar amb la primera de les actuacions del 
cicle, a càrrec de Morningblind, una singular proposta de 
folk tenyida d’un ampli ventall d’influències com jazz, músi-
ca clàssica i rock amb Sandra Bossy a la veu i guitarra i 
Víctor Nin a la guitarra.

nova edició del demostra
l’art local torna a exposar a la capella de l’índex

Aquesta primavera es va celebrar una nova edició del bi-
ennal Demostra, exposició que mostra la capacitat creativa 
d’artistes sadurninencs. Enguany la cita arribava a la dotze-
na edició amb un recull que va aplegar disciplines artís-
tiques ben diverses, com la pintura, l’escultura, la ceràmica, 
la fotografia o l’art tèxtil.

El festival EVA més reivindicatiu

El Festival En Veu Alta  va tornar al Penedès a principis del mes 
de juny, amb el seu epicentre a Sant Sadurní i la participació de 
més municipis que mai. L’EVA 2018 arribava reivindicatiu, amb 
pomes grogues i amb la idea que el pensament crític és impres-
cindible per qüestionar-nos tot allò que tenim al voltant. A la 
necessària injecció cultural, el Festival EVA va oferir durant deu 
dies una important sacsejada  d’emocions. Més de 60 especta-
cles que van tenir lloc a tot tipus d’escenaris, des de bibliote-
ques, masies, patis de cases particulars, i fin i tot a cementiris.
Entre els noms propis, destacar  ’Farem la revolució i la tornarem 
a fer’ amb Lídia Pujol acompanyada del guitarrista Guillermo 
Rizzotto, en un recital de cançons essencials que va obrir la pro-
gramació a la plaça de l’Ajuntament. O el controvertit ‘Autore-
trato de un joven capitalista español’, text de rabiosa actualitat 
política i social, a càrrec de l’actor Alberto San Juan. La regidora 
Montse Medall va celebrar l’aposta que es va fer d’acceptar la 
capitalitat del Festival, el qual ara ja s’ha consolidat: “La gent de 
Sant Sadurní ja són fidels a l’EVA, els encanta el fet d’escoltar-lo 
a cau d’orella i ens en demanen més, per això treballem al llarg 
de l’any per tal que la gent pugui consumir cultura en diferents 
indrets del poble” i va destacar que l’EVA també fomenta el ter-
ritori “Hi ha gent que ha vingut per primer cop a Sant Sadurní 
o gent d’aquí que ha anat a d’altres municipis gràcies a l’EVA”.

Jordina Biosca, directora del festival, posava l’èmfasi en el fet 
de ser un “projecte minoritari” que s’ha de preservar, que s’ha 
de reivindicar per arribar a més franges i que enguany, més que 
mai, és un EVA compromès “La cultura, si no es compromet, 
deixa de ser cultura”.

El cicle Poesia a les Caves fa 10 anys  
El cicle de Poeia a les Caves, organitzat per la regidoria de Cul-
tura de l´Ajuntament de Sant Sadurní i el poeta Santi Borrell, va 
comptar en aquesta edició en què celebrava el seu 10è aniver-
sari amb la col·laboració del CIC Fassina i les Caves Jaume Giró 
i Giró, les Caves Recaredo i Caves l’Origan.

Aquesta efèmeride va inspirar l’Ajuntament de Sant Sadurní a 
dedicar al festival la publicació anual de Sant Jordi. El resultat 
ha estat un poemari recull de poesies d’autors que han parti-
cipat en els recitals a les caves al llarg d’aquests anys, poemes 
inèdits de més de cinquanta autors, dedicats al món del vi i del 
cava. El llibre es va presentar a principis de maig, amb l’acom-
panyament musical del grup Cupatges. Durant els divendres del 
mes de maig, una desena de poetes van llegir els seus textos, 
entre els que hi havia, entre d’altres, Amat Baró, Mireia Compa-
nys, Josepa Ribera o Manel Ollé. 
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4a edició 
del Premi 
de Novel·la 
Curta Celler 
de Lletres

Fins a finals d’abril s’obria el termini de 
presentació de treballs. El concurs s’obre 
a tots el majors d’edat, que poden pre-
sentar fins a un màxim de dues obres, 
amb una extensió entre les 80 i les 100 
pàgines. Les novel.les han d’estar íntima-
ment relacionades amb el món del vi i el 
cava.

El premi consistirà en l’edició de l’obra, 
a més d’una dotació econòmica de 500 

euros, 25 exemplars del llibre i un lot de 
productes de Sant Sadurní. L’impuls del 
certamen, amb el suport de l’editorial 
Meteora, ha fomentat des de fa tres anys 
la creació i aparició d’obres que girin al 
voltant del món vitivinícola. El veredicte 
del jurat es donarà a conèixer el mes 
d’octubre. 

Per a més informació podeu visitar el web 
www.santsadurni.cat/cellerdelletres.

En el marc del projecte “Biblioteques 
amb DO”, una iniciativa del Servei de 
Biblioteques de la Generalitat, que té 
com a objectiu dinamitzar l’espai bibli-
otecari amb activitats i propostes que 
volen respondre a les diferents neces-
sitats del territori i, com els bons vins, 
crear-se la seva pròpia denominació 
d’origen, neix el Premi de Novel·la 
Curta CELLER DE LLETRES, una convo-
catòria de certamen literari organitza-
da per la Biblioteca Municipal de Sant 
Sadurní i que arriba ja a la seva quarta 
edició.

Fa algunes setmanes el vicepresident tercer de l’àrea de Cultu-
ra, Edudació i Esports de la Diputació de Barcelona, Martí Pujol; 
Josep G. Cambray, coordinador de l’àrea de Cultura, Educació i 
Esports i la gerent del servei de biblioteques, Marta Cano, van 
desplaçar-se a Sant Sadurní per visitar les noves instal.lacions 
de la nova biblioteca municipal i el Centre Cultural. Acompa-
nyats per l’alcalde de la vila, Josep Maria Ribas, la regidora de 
Cultura, Montse Medall, i la directora de la biblioteca, Glòria 
Bricollé, van fer un recorregut i van poder veure els resultats 
d’aquesta important inversió, que ha comptat amb el suport de 
la Diputació i la Generalitat de Catalunya, i que ha permès re-
vitalitzar i recuperar l’edifici de les antigues escoles de la plaça 
Nova, a més d’oferir als usuaris un millor servei de biblioteca, 
amb més espais, facilitats i equips.

La diputació de barcelona visita 
el nou centre cultural

La biblioteca ja funciona a tota marxa
Després d’una fase d’adaptació i ajustos de petits detalls en 
el funcionament del nou equipament, la nova biblioteca ja es 
troba a ple rendiment i bona prova d’això és l’intens calendari 
d’activitats que té en marxa i que s’anirà farcint de manera pro-
gressiva. Així, ja s’han celebrat les habituals sessions del Club 
de Lectura i l’Hora del Conte o diversos actes de presentació 
de llibres. En aquests primers mesos de 2018 també s’han es-
trenat uns interessants tallers bibliolab, amb els que s’acosta la 
ciència i les arts a infants, famílies i joves.  

El trasllat al nou edifici de la plaça Nova permet comptar de més 
i millors espais, com la sala d’actes, de reunions i formació, o el 
pati interior, una zona que la biblioteca i la regidoria de Cultura 
volen potenciar especialment amb activitats i propostes artís-
tiques ara que arriba el bon temps.
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SANT SADURNÍ D’ANOIA
Participació 86,56%

Total votants: 8.162
Abstenció: 1.267 – 13,44%
Vots nuls: 27 – 0,33%
Vots en blanc: 36 – 0,44%

RESULTATS
Junts x Catalunya  2.361 vots   29,02%
ERC – CatSí  2.152      26,45%
Ciutadans  1.223      15,03%
PSC       958      11,78%
CatComú-Podem          603         7,41%
CUP      498         6,12%
PP       243         2,99%
PACMA        50         0,61%
Recortes Cero       11         0,14%

Junts x Catalunya força més votada el 21D

Participació récord amb un 
86%, gairebé cinc punts més 
que a les darreres eleccions 
al Parlament de Catalunya

Junts x Catalunya va es-
devenir la força més vota-
da a Sant Sadurní en les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya celebrades 
a finals de l’any passat. 
A molt poca distància va 
quedar ERC, que va fi-
nalitzar en segon lloc en 
número de vots, seguit 

per Ciutadans, que ha ex-
perimentat un ascens en 
detriment del PP. Els pop-
ulars van obtenir el darrer 
lloc entre les grans op-
cions, per darrera de Cata-
lunya en Comú-Podem i la 
CUP. El PSC va ocupar la 
quarta posició. L’augment 
de la participació va bene-
ficiar principalment als tres 
primers partits, que van 
millorar tant en número 
de vots com en percentat-
ge.La participació va ser 
rècord al municipi, amb un 

86,56%, situant-se gaire-
bé cinc punts per sobre 
de les registrades a les 
anteriors eleccions al Par-
lament. En general, la foto 
de la votació a la vila no 
ha diferit en excés en rel-
ació als comicis catalans 
del 2015.

La jornada es va desenvo-
lupar amb total normalitat 
i el ritme de votació no es 
va veure massa afectat per 
la circumstància que era 
un dia feiner.

Rut Ribas, nova diputada al 
Parlament de Catalunya 
La sadurninenca Rut Ribas, de 27 anys, 
graduada en Educació Social i estudiant 
de Psicologia, és la diputada més jove 
de l’hemicicle català aquesta legislatu-
ra. Ribas, que va ser inclosa a les llistes 
d’ERC per Barcelona a la posició 14 com 
a representant nacional de les joventuts 
d’Esquerra (JERC), va participar a la Mesa 
d’Edat que va servir per donar el tret de 
sortida a la legislatura.

La seva presència al Parlament de Cata-
lunya dóna continuïtat a la participació 
sadurninenca ininterrompuda a la cambra 
catalana des de l’any 1988, amb Dolors 
Montserrat Culleré i, en la darrera legis-
latura, amb l’exalcaldessa Maria Rosell.
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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%)

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%

resultats del 21-D en relació al referèndum de l’1-0 i les anteriors eleccions al parlament
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La setmana de la gent gran
continua en bona forma

La regidoria d’Acció Social i la Comissió de la Gent Gran van 
celebrar a principis d’abril una nova edició de la Setmana de la 
Gent Gran, una festa centenària que es remunta al 1915 amb 
el primer homenatge als avis que es va celebrar al país i que 
va ser també una de les primeres accions d’obra social de La 
Caixa de pensions. Un segle després, la festa compta amb una 
vitalitat i un compromís enorme per part dels seus principals 
protagonistes. Més de 400 persones van assistir al dinar de 
germanor, cita que va donar el tret de sortida a una intensa 
setmana, després de la missa, amb la presència de la coral, i una 
cantada de caramelles. A la part final del dinar, celebrat a Ca 
n’Aixelà i abans del ball, l’alcalde Josep Maria Ribas i la regidora 

d’Acció Social, Àngels Canals, van lliurar un detall floral a les 
persones de major edat del dinar, l’Amadeo Urpi de 100 anys i 
la Manuela Garcia de 97. 
Enguany la programació de la Setmana de la Gent Gran es com-
pletava amb una marató de ball a la plaça de l’església, o la 
desfilada de moda, que va arribar a la seva cinquena edició, 
amb la participació de prop d’una cinquantena de models i la 
gran col·laboració de perruqueries, establiments de moda, es-
tètica i complements. La segona part d’aquesta edició 2018 es 
va completar amb una lectura en veu alta de prosa i poesia i 
la reposició de l’Avar de Molière a càrrec del grup Espai Lliure 
grup de teatre.

més de 400 
persones participen 
al tradicional dinar 
de germanor 
d’aquesta festa 
centenària que 
brinda un homenatge 
a la gent gran del 
municipi

Nou control d’accés a 
la piscina municipal

Després de l’estiu, amb l’inici de la temporada tardor/hivern, la 
zona esportiva incorporarà un nou sistema informàtic de con-
trol. Un dels principals canvis que s’introduirà serà la posada en 
marxa d’una targeta magnètica d’accés per a cada usuari de la 
piscina municipal. Amb aquesta mesura es millorarà l’aforament 
i el control d’ocupació dels diversos equipaments de la piscina 
i s’agilitzarà molt l’entrada i sortida dels usuaris. D’altra banda, 
també s’iniciarà la domiciliació bancària dels cursets i activitats 
aquàtiques. Fins ara, els pagaments només es podien fer en 
metàl.lic o amb targeta de crèdit a la mateixa recepció de la 
piscina.

A nivell organitzatiu, també s’introduirà un nou disseny per als 
cursets infantils de natació, incorporant una programació tri-
mestral, una modificació que permetrà reforçar els continguts 
de la formació i també oferirà major tranquil·litat als pares i 
mares,  que han de renovar les inscripcions i renovacions cada 
mes. També el Servei d’Esports ha encarregat un nou disseny 
de casquets de bany de diversos colors que permetrà identificar  
els nens i nenes segons el grup i nivell.  

En les properes setmanes s’abordarà també una important in-
versió per renovar els equips i màquines d’exercici i musculació 
de la sala de fitness de la piscina municipal. També en els pro-
pers mesos està previst avaluar unes tasques d’arranjament del 
vas petit interior, on s’hi realitzen activitats aquàtiques infantils 
i per adults.

19

M
U

N
IC

IPI



 CASA DE LA VILA Juliol 2018              
            

MARIA ROSA FERRÉ
REINVENTAR-SE A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFIA

Després de mes de 40 anys d’intensa activitat laboral i res-
ponsabilitats professionals, la caiguda i desaparició de mol-
tes caixes d’estalvi va fer que la Maria Rosa Ferré es topés 
amb una jubilació anticipada i que hagués de donar un tomb 
radical al seu dia a dia. La fotografia ha esdevingut els dar-
rers anys una de les grans inquietuds que alimenten el seu 
motor vital. Una passió i una devoció que li donen ener-
gies renovades i que l’han convertit, a través de la seva 
càmera, en una gran ambaixadora del paisatge i el territori 
del Penedès. Fa uns mesos va cedir més d’un miler d’imat-
ges del municipi a l’Ajuntament de Sant Sadurní.

P: Quantes imatges i fotografies tens actualment?
R: No ho he calculat amb precisió, però fent una aproximació 
de tot el material que tinc guardat a discos durs i arxius podem 
estar parlant de les 500 mil. A internet tinc una selecció de 
38.000 d’aquestes imatges.

P: La teva vida abans era molt diferent
Jo no m’he guanyat mai la vida com a fotògrafa. Havia tingut 
diversos càrrecs de responsabilitat a Caixa Penedès. Tot i estar 
sempre a la mateixa empresa, he estat sempre molt curiosa. Em 
van donar l’oportunitat de treballar a diversos departaments i 
aprendre moltes coses. Vaig ser inspectora, directora de comu-
nicació, d’oficina, vaig obrir noves sucursals. Al 2011 les caixes 
d’estalvi pràcticament moren, entre d’altres, la meva i em quedo 
al carrer com moltíssims companys més. Havia portat una vida 
molt activa, havia fet moltes coses, dedicant-li moltes energies. 
La fotografia ja m’agradava des de petita i havia fet algunes 
coses, però no m’hi dedicava per la feina.

P: Com va ser aquest procés de reconversió?
Vaig necessitar un temps per trobar el meu lloc i el meu espai. 
No volia fer qualsevol cosa, volia que m’omplís. Ja no tenia 
ganes de treballar més, no volia tornar a ser manada ni tenir uns 
horaris estrictes. Vaig intentar buscar solucions que m’ajudessin 
a mi com a persona. Després de tants i tants anys treballant, 
per a moltes persones com jo veure’ns a l’atur va ser molt dur. 
Després dels dos anys em plantejo la jubilació anticipada, però 
tenia molt clar que allò no havia de suposar una aturada.  El 
meu fill em va regalar una càmera i em va obrir un bloc. Em va 
dir: “t’agrada la fotografia i escriure, jo et dono les eines i a 
partir d’aquí ja t’espavilaràs”. Vaig creure que tenia tota la raó i 
aquesta va ser l’empenta que em va portar on sóc ara.

P: Aquesta transició no devia resultar senzilla
Abans vaig estar uns mesos fent de parella lingüística de per-
sones immigrants. Volia fer moltes coses i vaig agafar molts 
lligams afectius i molts compromisos, tenia la necessitat que 
aquella etapa una mica fosca passés de seguida i ràpid. Però 
va arribar un moment que tenia l’agenda tan atapeïda que vaig 
haver de frenar una mica.

P: Com arrenca aquesta aventura amb la fotografia
Vaig començar a escriure bastant i també vaig iniciar-me a mil-
lorar la meva formació fotogràfica. Sí és veritat que jo havia 
començat amb la fotografia analògica i ara em trobava amb un 
tot un nou món digital, però tenia sensibilitat i ull fotogràfic. 
Vaig començar a anar a cursos, a conferències i a exposicions. 
Després d’un temps em vaig adonar que havia de fer un pas 
més, llençar-me i sortir, no n’hi havia prou amb la teoria. A partir 
d’aquí, comences a aprendre molt ràpidament, de les proves, 
errors i encerts. 

P: Has rebut molts premis i reconeixements. Suposen un a-
l·licient, un reconeixement o més responsabilitat?
Rebre premis em va fer adonar que allò no era un simple pas-
satemps. Comencen a aparèixer imatges teves a la televisió, a 
certàmens, on veus que són molt selectius i exigents. La foto-
grafia esdevé una activitat important que me l’he anat prenent 
cada vegada més seriosament.  Al principi ningú et coneix. La 
meva pretensió ha estat sempre passar-m’ho bé, però sí és veri-
tat que ara, després de tot el que m’està passant, vas amb 
uns altres objectius a fer fotografies. Els premis són una senyal 
d’atenció per al teu voltant, de que estàs fent alguna cosa bé 
o que tens una mirada diferent. Però jo faig fotografia perquè 
gaudeixo, si estic tres dies a casa sense sortir ja tinc la neces-
sitat d’agafar la càmera. M’encanta perseguir les tempestes, o 
quan neva, a vegades m’ha relliscat el cotxe i he tingut algun 
ensurt, però m’ho passo molt bé. 

Havia portat una vida molt activa, havia fet 
moltes coses, dedicant-li moltes energies. Després 

de tants i tants anys treballant, per moltes 
persones com jo, veure’ns a l’atur va ser molt dur

“

“

“
“
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faig fotografia perquè gaudeixo. si estic 
tres dies a casa sense sortir ja tinc la 

necessitat d’agafar la càmera
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P: Com ha evolucionat la teva fotografia?
Molt, perquè mirant les primeres fotos gairebé ni me les 
reconec. Abans sempre feia imatges molt globals, molt gene-
rals, i he anat afinant molt més cap a una imatge del detall, més 
minimalista. Intento buscar i captar moments o detalls que, a 
simple vista, sembla que no hi són. Sóc capaç d’estar quatre 
hores a una vinya buscant alguna cosa que em captivi. Has de 
sortir i buscar, això et permet també ser selectiu i a la vegada 
versàtil. Un dia em centro en patrimoni, un altre en paisatge, 
l’altre en detalls. 

P: Ara tens nous coneguts, un entorn i ambient molt diferent 
al que tenia a la feina
Són dos móns oposats. Vaig estar en un entorn dominat princi-
palment per homes. A diferència d’algunes dones que van tenir 
els fills a la vegada i joves, jo vaig preferir centrar-me en la 
formació, en progressar laboralment i després ser mare. Em va 
marcar molt una frase que em va dir un director al poc temps 
d’entrar a treballar, quan em va assegurar que m’exigirien tres 
vegades més pel simple fet de ser una dona. Era un ambient 
molt competitiu i sempre havia d’anar un pas més enllà, trebal-
lar i lluitar molt més per fer-me un lloc. Tota aquesta experiència 
ha forjat la persona que sóc. Ara és una situació totalment an-
tagònica. M’he trobat  gent molt generosa, disposada, no hi ha 
competició entre nosaltres i ens ajudem molt. Col·laboro amb 
moltes entitats i he donat suport a moltes iniciatives. 

P: No és una feina per a tu
Tinc la sort que no depenc de la fotografia, no m’hi haig de 
guanyar la vida amb això, a diferència de molts fotògrafs pro-
fessionals que sí que ho estan passant malament. Fa un parell 
d’anys que col·laboro amb la Festa Major de Vilafranca. Són 
moltes hores i molta responsabilitat i vaig dubtar per un mo-
ment si acceptar-ho o no. A mi em van oferir feina com a fotò-
grafa, i vaig dir que no. Vull preservar els meus horaris i els 
meus interessos, tenir llibertat d’anar on vull sense que ningú 
em digui què fer o no. Preparo exposicions, llibres, ho faig al 
meu aire i sense lligams. 

P: Paisatge i territori són dues senyals inequívoques que 
identifiquen la teva fotografia
Tots anem per la carretera i no ens hi fixem. Però quan entres 
per camins i penetres pel territori comences a descobrir espais 
del Penedès preciosos. Hi ha molts racons que són autèntics 
tresors, són el meu secret. Les vinyes et donen colors i formes 

espectaculars. Cada varietat de cep et dóna molts matisos,  
els pàmpols, els raïms. Jo sempre recomano deixar el cotxe al 
marge, endinsar-te pels camps i camins, i perdre’t.

P: La fotografia t’ha permès redescobrir el Penedès 
Vaig a molts llocs. Em trobo pastors, pagesos, tractoristes i 
m’agrada molt parlar amb ells perquè em descobreixen les sin-
gularitats de la seva terra, les vinyes, el paisatge que ells trepit-
gen. És important parlar amb la gent del territori perquè són 
els que més en saben. Sóc filla de pagès i això també et marca.

P: Què ens falta per donar un salt de qualitat?
Jo sóc molt activa a les xarxes socials. M’agrada ensenyar el 
Penedès i que es conegui. Crec que l’enoturisme que es fa aquí 
és molt elaborat, però potser ens hi hem abocat tots tant que 
no sé si morirem d’èxit. Penso que hi ha potser un excés d’ofer-
ta i crec que això és un perill perquè pot ofegar les possibilitats 
d’aquesta regió. Els cellers organitzen moltes activitats pel seu 
compte, però cal mostrar millor tota la filosofia i el paisatge 
d’aquest entorn, en la seva globalitat. 

P: Les noves tecnologies i internet han donat un tomb es-
pectacular al món de la fotografia
Ara tothom fa fotos, els mòbils actuals tenen una qualitat 
enorme i pots fer imatges amb molta resolució. I si no fan fo-
tos, te les agafen. Jo sempre dic que les meves imatges les 
regalo, però que me les demanin. Si me les prenen, rondino 
molt. És molt complicat controlar internet, però sí que demano 
que identifiquin l’autor i la propietat de les imatges. Em trobo 
les meves fotos a moltes pàgines web, sense citar-les. M’hauria 
d’enfadar cada dia amb aquestes situacions, i no vull fer-ho.

P: La teva clau vital està en no aturar-te?
Pots tenir una jubilació activa o passiva. Si no fas res, segur que 
et reporta molts problemes i fins i tot t’afecta a nivell de salut. 
Val més estar ocupat i tenir il·lusió per allò que t’ompli. Si no 
trobes el teu espai, inventa’l. És una llàstima que moltes per-
sones que durant una etapa molt llarga de la seva vida han es-
tat molt actives, quan deixen la feina i es jubilen abandonen de 
cop aquesta dinàmica. El que toca quan estàs en aquesta època 
és alimentar l’esperit i omplir la vida amb allò que t’agrada. I si 
t’ho passes bé i a sobre et donen algun reconeixement, jo no 
demano més. Podem fer un munt de coses. Som gent gran, però 
no vella, res més.

podeu trobar una àmplia selecció d’imatges de la maria rosa 
ferré a www.flickr.com/mrosa-ferre 
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La regidoria de Turisme i Co-
merç i el Centre d’Interpretac-
ió del Cava disposen des de 
fa poques setmanes d’un nou 
web, www.turismesantsadurni.
cat. El portal s’ha renovat 
completament i s’ha adaptat a 
les exigències tecnològiques, 
així com a les tendències en 
les necessitats dels usuaris.  
A més, es troba sincronitzat 
amb la mateixa plataforma 
que el web municipal www.
santsadurni.cat, compartint 
continguts i facilitant la cer-

ca d’informació per part de 
l’usuari a través de les dues 
plataformes. Es pot visualitzar 
també amb format responsiu, 
adaptat als dispositius mòbils. 

Qui estigui interessat a rebre 
la newsletter quinzenal que 
edita el servei es pot donar 
d’alta des del mateix web. Ac-
tualment ja la reben més de 
800 persones, en què hi po-
dran trobar l’oferta turística, 
activitats i propostes d’interès 
de Sant Sadurní i el Penedès.

nou web de turisme

A mitjans de juny es va dur a terme 
l’edició d’estiu del cavamarket un espai al 
carrer on poder degustar i comprar caves 
de més d’una vintena de cellers. Van ser 
dues jornades marcades per l’arribada de 
la calor i que van permetre als visitants 
gaudir d’aquesta iniciativa de Turisme 
Sant Sadurní que es va estrenar el passat 
desembre i que en aquest 2018 comp-
tarà amb dues edicions.

El Raval es va tornar a convertir en el cen-
tre neuràlgic de les activitats: carpes de 

les empreses expositores que van acollir 
els visitants i clients que es van acostar a 
comprar i a tastar caves, amb les terrass-
es dels bars també plenes, les botigues 
obertes i música en directe.

La jornada de diumenge va estar acom-
panyada per la tretzena edició del Ral·li 
de cotxes d’època País del Cava,  pel qual 
van desfilar més d’una vintena d’automò-
bils clàssics anteriors a 1940 pel centre 
de la vila. La cita va estar organitzada per 
la Confraria del Cava, en col·laboració 

amb l’Associació d’Afeccionats als cotxes 
i Motos d’Època Motor Club de Bages.

Acabada la fira, organitzadors i empreses 
participants es troben immersos es valo-
racions tècniques de cara a la millora de 
l’esdeveniment en properes edicions. La 
propera serà el Cavamarket d’hivern, que 
tindrà lloc el diumenge 2 de desembre, 
amb la vista posada en les celebracions i 
àpats nadalencs.

sensacions 
positives al 
Cavamarket 
d’estiu

avançant en el 
projecte de 
senyalització turística
Fa uns anys que es va iniciar el projecte de senyalització 
turística del municipi des de la regidoria de Turisme i 
Comerç. Concretament es va fer un diagnòstic i un pla 
que contemplava diverses fases, de les quals es va exe-
cutar la senyalització turística de vianants, que es va 
implantar pràcticament en la seva totalitat.  Enguany 
l’Ajuntament ha decidit continuar amb les altres fases. 
En primer lloc impulsarà una actualització del projecte, 
adaptant-lo a la demanda d’empreses que se senyalitzin 
com a recurs turístic. També es durà a terme l’execució 
de la senyalització turística per a vehicles (d’un format 
més gran i diferent a la de vianants, també segons la 
circulació dels carrers).

A diferència de la fase de vianants, s’obre la possibili-
tat a senyalitzar les empreses locals que es considerin 
recurs turístic i reuneixin les condicions com a tal, o bé 
perquè superin una auditoria de l’Ajuntament que així 
ho certifiqui i assumeixin el cost de la taxa anual, o bé 
perquè l’empresa ja sigui membre d’Enoturismepenedès 
i assumeixi també una taxa menor perquè aquest aspecte 
es bonifica. 
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sensibilització contra 
el maltractament 
a la gent gran
Les persones grans mereixen ser respectades, viure amb 
dignitat i actuar amb llibertat. Malauradament, això no sem-
pre és així i els maltractaments vers moltes d’elles ja repre-
senten un problema social majúscul. I és que no és només 
que aquesta situació afecti a un gran nombre de persones 
en el present, sinó les previsions futures, com l’increment de 
l’esperança de vida, els canvis en les estructures familiars i 
la soledat que caracteritza la vellesa, auguren un increment 
de les situacions de risc.

Amb tot l’equipament informàtic, multimèdia 
i mobiliari que necessitis.

AL CENTRE CULTURAL 
TROBARÀS EL TEU ESPAI !

El nou equipament cultural 
de la Plaça Nova compta amb: 

·Sala d’actes          ·Pati exterior

·Aula multimèdia         ·Espai de suport

municipal i representants del 
sector farmacèutic. Les for-
macions van estar dirigides 
per professionals de l’asso-
ciació EIMA (Associació per a 
la investigació dels maltracta-
ments a les persones grans).

Com podem detectar un 
cas de maltractament 
a la gent gran:

- Hem d’estar alerta si explica 
una situació personal que pot 
ser considerada maltracta-
ment.
- Familiars o la residència l’im-
pedeix rebre visites.
- Ha canviat la seva aparença 
física i apareix amb un aspecte 
descuidat.
- Es produeixen canvis de 

comportament sense cap ex-
plicació aparent, com tristesa, 
angoixa.
- Pateix desnutrició, deshi-
dratació, caigudes reiterades 
sense que es fonamenti en 
cap motiu aparent.

Què fer?

- Davant la sospita o evidèn-
cia que una persona gran està 
patint una situació de mal-
tractament d’alguna mena, cal 
comunicar-ho de seguida a les 
autoritats competents:
- Els serveis socials municipals, 
els centres d’atenció primària 
de salut; jutjat de guàrdia o 
comissaries de policia.
És necessari millorar a nivell 
professional i com a societat 

el coneixement i sensibilitat 
vers el maltractament a les 
persones grans. A més, s’hau-
ria de promoure accions que 
ajudin a proporcionar un bon 
tracte a aquest col•lectiu, es-
pecialment en casos de de-
pendència i major vulnerabili-
tat. També dotar-se d’estruc-
tures i equips especialitzats 
que puguin atendre de manera 
integral a les persones grans 
en situació de maltractament. 
També resulta important ob-
servar les conseqüències a 
llarg termini que té el mal-
tractament patit per la per-
sona gran. L’acompanyament 
en la recuperació d’aquestes 
persones també es fa impres-
cindible dins del circuit de pre-
venció, detecció i intervenció.

El paper dels professionals i 
de la societat són cabdals per 
abordar aquesta problemàti-
ca. Des de la prevenció i la 
sensibilització per part dels 
ciutadans fins a la detecció i la 
intervenció per part dels pro-
fessionals. En aquest sentit, el 
programa Violència: Toleràn-
cia Zero de l’Obra Social ”la 
Caixa” i el Programa de pre-
venció al maltractament de les 
persones grans del Departa-
ment de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya col•laboren amb 
l’objectiu d’atacar aquesta 
realitat amb diferents accions 
com les dues accions forma-
tives que s’han dut a terme al 
nostre municipi:

A finals del 2017 es va dur 
a terme a Sant Sadurní una 
primera formació amb el títol 
“Acció en situacions de mal-
tractament a les persones 
grans” adreçada a professio-
nals  i en què hi van partici-
par representants de l’àmbit 
sanitari, social, policial i res-
idencial. Aquest 2018 s’ha 
organitzat la jornada “Sensi-
bilització del maltractament a 
les persones grans” destinada 
a comerciants i agents socials 
de la vila amb l’objectiu de 
comprendre el fenòmen dels 
maltractaments a les persones 
grans i adquirir coneixe-
ments teòrics i pràctics sobre 
aquestes situacions. S’hi van 
sumar també una quarantena 
d’alumnes de l’Escola Inter-
municipal de 1r i 2n curs del 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
d’Atenció a les Persones en 
Dependència de l’escola Inter-
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El departament d’Acció Social ha impulsat en els dar-
rers mesos el projecte “Créixer en família”, que compta 
amb el suport del departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya, i que s’adreça a 
pares i mares amb fills menors.

Aquest programa, sense cost per a les famílies, s’ha 
dut a terme a l’escola Intermunicipal. Aquestes ses-
sions han servit com a espais de suport als pares i 
mares interessats a conèixer aspectes que puguin in-
fluir de manera positiva en l’educació i el desenvolu-
pament dels seus fills i filles. En aquest cicle de tallers 
de sis sessions es convida a reflexionar i a intercanvi-
ar vivències sobre l’educació dels fills, guiats per un 
professional expert en dinàmiques familiars que els 
ofereix eines per a la criança positiva. Durant aquests 
tallers s’aborden temàtiques com l’afecte, l’autonomia, 
l’autoritat, la resolució de conflictes, les responsabili-
tats en l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn, el paper 
educatiu de l’escola.

Més informació a www.gencat.cat/benestarsocialifa-
milia/familia/creixerenfamilia.

fills amb manual 
d’instruccions

Més de 200 nois i noies van interpretar la cantata escrita i di-
rigida per Jeannette Porter en homenatge a la vila i a la festa 
de La Fil·loxera
Aquest dijous la pista coberta d’hoquei del col.legi Sant Josep 
es va tornar a omplir per veure una nova edició de la Cantata 
Escolar, que un any més va reunir més de 200 alumnes de sisè 
de primària dels centres Institut Escola Jacint Verdaguer, La Pau, 
Sant Josep i Vedruna-El Carme.

Sota la direcció musical de la directora de l’escola de musi-
ca, Jeannette Porter, els joves cantaires van interpretar diverses 
peces de l’obra “Bitxos”. Aquesta història de ficció, a càrrec de 
la mateixa Jeannette Porter, vol ser un homenatge a la vila i a la 
festa de la fil·loxera.

La directora de la biblioteca municipal Glòria Bricollé, va ser 
la narradora d’aquesta faula. Professors de l’escola de música, 
mestres de música de primària dels centres de la vila i dos 
membres dels timbalers Tabalots van acompanyar musicalment 
l’actuació.

La Cantata escolar és un projecte de la regidoria d’Educació, 
amb el suport dels centres de primària i l’escola de música mu-
nicipal, plenament consolidat i que es ve celebrant des de fa ja 
diversos anys a la vila.

La regidora d’Educació, Àngels Canals, va donar la benvinguda 
als assistents a l’inici de l’acte i va subratllar la importància que 
aquest tipus d’experiències tenen per als alumnes en aquest 
moment de la seva etapa acadèmica i de creixement.

Cantata ‘Bitxos’ dels alumnes de 6è de la vila
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facebook.com/icvsantsadurni

A ningú se li escapa aquesta realitat. Només cal sortir al carrer i 
donar-se una volta, o veure les queixes del veïns a través de les 
xarxes socials. Fa uns dies ens féiem ressò del mal estat en què 
es troba la Plaça Ferrer i Bosch, al Barri Vilarnau, o el propi parc 
de la Rambla, totalment deixat i abandonat, o bé la Plaça al costat 
de l’Intermunicipal. Des del Partit Popular no podem assumir com 
es pretén des del govern municipal atribuir la culpa d’aquesta 
deixadesa als propis veïns.

Des del nostre punt de vista la situació de l’estat dels carrers, és 
conseqüència d’una mala gestió per part del Govern Municipal. 
Falta un canvi de prioritats i en particular establir un full de ruta 
per aconseguir el Sant Sadurní que volem. Cal  apostar per les 
famílies, la seguretat i lluita contra el incivisme, més neteja i un 
Sant Sadurní fort enoturisticament parlant. No volem un Sant Sa-
durní brut, on cada dia hi ha més caigudes a la via pública degut 
al mal estat de les voreres, els veïns demanen poder passejar 
amb seguretat i que caminar per Sant Sadurní no sigui una cursa 
d’obstacles, per això proposem: més inversió a la Via Pública; 
més planificació; més gestió, que implica passejar per veure com 
està el carrer, on hi ha mancances i les millores que s’han de fer. 
Hem de tenir una zonificació de l’espai per saber quins punts 
són més problemàtics per impulsar una acció directe i eficaç. I 
hem d’incentivar als treballadors/es de la brigada municipal, do-
tant-los d’eines i materials per poder desenvolupar la seva tasca.

És l’hora de demanar ja un canvi de rumb a Sant Sadurní, ja 
estem quasi al final de legislatura, i nosaltres ens preguntem: què 
ha fet el Govern Municipal (ERC i PDeCat)? Ens sap greu dir-ho 
però no ha fet res. Van anunciar una pista polivalent,  però no 
està ni s’espera, han anunciat mil coses. Però què han fet? res. 

Ens trobem a les acaballes d’aquesta legislatura amb un govern 
que no governa, que no té full de ruta i que té abandonat el 
carrer i els serveis municipals; què està passant amb la piscina 
municipal? Els veïns no poden utilitzar les instal·lacions?  Per 
quan està prevista una inversió al camp de futbol? 
 
Nosaltres tenim les mateixes ganes que tu per canviar, avançar  
i tenir un Sant Sadurní net i amb més seguretat, amb ajuts a les 
famílies i que sigui la veritable capital mundial del cava. Nosaltres 
igual que tu ho volem. Avancem junts! 

sant sadurní necessita un canvi, necessita avançar NETEJA I OPINIÓ

A l’octubre de 2005, un dels titulars del setmanari comarcal “La 
Fura” que parlava del nostre municipi era el següent: “Les queixes 
per la brutícia i l’incivisme centren el debat sobre l’estat de la vila”.
 
Tretze anys desprès aquestes queixes continuen centrant un de-
bat; No el de la vila! ja que fa uns anys que no es duu a terme, 
però sí el debat ciutadà; aquell que s’escolta a la porta de l’escola, 
al mercat, al parc... 

Tretze anys de governs formats per ERC, CiU (actual PDCAT) i 
també pel PSC en els quals la brutícia ha anat en augment. La 
“maldita hemeroteca” deixa en evidència un problema que ja sem-
bla endèmic de la societat sadurninenca. Què fem malament? quin 
model de poble deixem entreveure? 

Potser el debat de la Vila no fos quelcom que solucionés moltes 
coses, però sí era un espai de crítica, reflexió i opinió. Un espai 
on els vilatans podíem dir la nostra, preguntar i proposar davant 
situacions que ens poguessin neguitejar, com ara la neteja del 
municipi.

Podem dir que, des del nostre grup, no pensem que multar sigui 
la solució. La participació de la ciutadania té com a conseqüència 
que aquesta prengui com a seves les qüestions del municipi... no 
caldria doncs començar a posar data a un pròxim debat de la Vila?

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS

@carlesjimenezm 

ppsantsadurni@gmail.com

santsadurni@iniciativa.cat

@ICVsantsadurni



El govern format per PDeCAT i ERC han aprovat el pressupost del 
2018 en solitari. Les seves propostes per a Sant Sadurní ja no 
convencen a ningú! No tenen definit quin model de vila volen i la 
seva actuació en tot aquest temps ha estat erràtica i improvisada. 
La manca d’un full de ruta és evident: CIU va entrar al govern 
renunciant a totes les propostes realitzades quan estava a l’oposi-
ció. vanagloriant-se del projecte del Centre Cultural, quan l’havien 
rebutjat per terra, mar i aire! 
Al 2014, van llençar 50.000 euros en el projecte cultural frustrat 
del “Teatro de los Sentidos”. Al 2015 van rebatejar un conveni 
amb l’Ateneu que no han desenvolupat en tot aquest temps. Van 
prometre un viver de celleristes a la casa pairal de l’Escola d’E-
spiells. Van liquidar els Patronats i van externalitzar la Casa dels 
Avis, propostes que no estaven recollides en cap programa elec-
toral.  En cinc anys només han desenvolupat una fase del projecte 
de senyalització de la vila. Ara cal fer una revisió d’aquest. Més 
diners! Del gran projecte de la legislatura, batejat com “la ruta 
saludable per fer un pa amb tomàquet”, que havia de ser un re-
vulsiu turístic, no n’hem sabut res més. S’embarquen en la compra 
de Can Guineu, sense cap projecte que justifiqui els més de cinc 
milions d’euros de la inversió. Tot i les contínues advertències del 
PSC, estan deixant morir un dels principals actius de la promoció 
comercial de la vila: el mercat!
No saben què fer al Castell de Can Ferrer del Mas, però han deixat 
escapar una inversió privada educativa, amb importants contra-
prestacions per a la vila, que hauria ajudat a revitalitzar el barri de 
la Vilarnau. I ara diuen que la prioritat per a Sant Sadurní és rea-
litzar la primera fase d’una pista esportiva coberta de 550.000 
euros, deixant sense resposta una zona esportiva que necessita 
urgentment un arranjament dels accessos, graderies, pista desco-
berta i vestidors del camp de futbol. 
Tampoc tenen idees ni espais per oferir als joves. Gràcies a les 
pressions del PSC, enguany es farà una nova pista d’skate! I ben 
aviat començarem a veure les nefastes conseqüències de deixar 
en mans de CIU i ERC el futur de l’Escola Intermunicipal del Pe-
nedès.
En resum, el govern de PDECAT i ERC ha estat un retrocés per 
a Sant Sadurní. No han resolt cap problema endèmic de la vila, 
com la neteja i manteniment dels carrers i espais públics, ni ha 
fet cap proposta ambiciosa que faci il·lusionar de nou els sadur-
ninencs. Al contrari, ens presenten projectes sense solta ni volta. 
Si us plau, aturin-se i pensin abans d’actuar i deixin de llançar els 
nostres diners!

www.susannamerida.cat

CAN GUINEU COM A SÍMPTOMA

El procés de compra de Can Guineu és una bona mostra de com 
es fan les coses en aquest Ajuntament; una decisió important, de 
gran transcendència per al nostre poble i que implicarà la inversió 
més gran de la història, s’ha pres de manera unilateral per l’equip 
de govern. Sense consultar-ho ni amb l’oposició ni amb el conjunt 
de sadurninencs i sadurninenques.  Ha estat una decisió polèmi-
ca i, fins i tot, amb l’oposició unànime de tots els ex-alcaldes de 
la vila. Tot i així, el govern ha tirat pel dret. 

L’estat de degradació en què els propietaris actuals han deixat 
l’immoble farà necessària una inversió sense precedents. No hau-
ria hagut d’intervenir l’ajuntament durant tots aquests anys per 
evitar que s’arribés a aquesta situació? La realitat en què es troba 
l’edifici desaconsella la seva compra, i el fet que els propietaris 
hagin volgut recuperar la inversió a costa de l’Ajuntament, no con-
verteixen l’operació precisament en una gran jugada per part del 
consistori. S’hauria d’haver buscat el consens i sotmetre aquesta 
decisió a una consulta popular. Can Guineu és també un símp-
toma de la manca de planificació i de model de poble del govern 
que formen ERC i el PdCAT. Es van negar a la proposta de la CUP 
de fer un pla d’equipaments participatiu que ens permetés posar 
sobre la taula quines necessitats tenim i a quins espais les podem 
encaixar, establint un ordre de prioritats d’acord amb la voluntat 
popular. Ara, sense haver fet els deures, es decideix la compra 
de Can Guineu sense saber per a què servirà, o almenys això 
ens diuen oficialment. Ja han començat a sortir veus del govern 
que diuen que volen destinar Can Guineu a un altre equipament 
per a la promoció del cava. I aquí cal recordar que avui en dia el 
CIC Fassina segueix sense assolir les xifres d’ocupació que es 
preveien en el seu moment. No n’hi ha prou de fer inversions una 
tasca prèvia imprescindible de participació i planificació? No té al-
tres mancances Sant Sadurní més enllà de la promoció del cava? 
No necessitem altres equipaments, culturals, per exemple? És 
especialment greu que des del govern es llenci aquesta proposta. 
I, a més, tenint en compte que aquest immoble ja era propietat de 
grans cavistes que no hi han volgut fer res de profit i l’han deixat 
caure, només faltaria que, ara, amb diners públics, se’ls hi fes un 
equipament a mida. 

Hem aconseguit que el govern es comprometi almenys a dur a 
terme un procés participatiu per decidir l’ús de Can Guineu. Cal-
drà posar els cinc sentits en que aquest procés s’acabi duent a 
terme de manera transparent i que, finalment, si Can Guineu s’ha 
de reconstruir amb diners públics, sigui per convertir-se en un 
equipament al servei de la majoria de la gent de Sant Sadurní.

deixin de llançar els diners dels sadurninencs
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@CUPStSadurni

@SusannaMeridameridals@santsadurni.cat

cupsantsadurni@gmail.com
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erc@santsadurni.cat

ERCSantSadurni www.mariarosell.cat@PDeCATSANTSADURNI

santsadurnidanoia@partitdemocrata.cat

Ara que fa més de mig any del canvi d’alcaldia, és un bon mo-
ment per començar a fer un breu balanç. En aquests mesos hem 
continuat treballant intensament amb l’equip de govern pels veïns 
i veïnes de Sant Sadurní. Entre d’altres, podem destacar l’apro-
vació del pressupost per a l’any 2018 que ascendeix a més de 
15 milions d’euros.

El passat mes de novembre vam obrir definitivament les portes 
de la nova biblioteca al Centre Cultural de la Plaça Nova. Aquest 
equipament ha estat una aposta decidida d’Esquerra Republica-
na des de fa tres legislatures. Per transformar Sant Sadurní vam 
preveure la necessitat d’ampliar la biblioteca municipal, reutilitzar 
l’edifici de les antigues escoles i revitalitzar el centre del poble. 
A partir d’aquí vam planificar el projecte amb les aportacions 
dels agent implicats, buscant acords, consensos i el finançament 
necessari per tirar endavant el projecte.

No ha estat una feina senzilla. La insistència i perseverança han 
permès ampliar el consens polític, els entrebancs burocràtics i les 
dificultats econòmiques. La bona gestió i la planificació han per-
mès rebaixar la previsió inicial d’uns milions d’euros a poc més 
de  3 milions i cobrar el 100% de les subvencions sol·licitades 
(450 mil euros de la Diputació i quasi un milió a la Generalitat), 
mal els pesi a alguns grups municipals que porten un any asse-
gurant que s’havien perdut subvencions. La bona gestió ha per-
mès que el cost per les finances municipals sigui d’una cinquena 
part de les previsions inicials.

No volem oblidar a les 2.152 persones que el passat 21 de 
desembre van votar Esquerra Republicana de Catalunya en unes 
eleccions imposades pel 155. Eleccions on el bloc republicà va 
mantenir la majoria parlamentària. Parlen de tornar a la normalitat 
però aquesta no tornarà fins que es respecti la sobirania del Par-
lament, la voluntat popular, el retorn dels exiliats i l’alliberament 
dels presos polítics. 

facebook.com/infoerc.santsadurnidanoia

locals.esquerra.cat/santsadurni

facebook.com/PDeCATSTSADURNI
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Balanç després del canvi d’alcaldia PARLEM D’INFRAESTRUCTURES

Fa poques setmanes va entrar en funcionament, després d’anys 
de treballs, el nou Centre Cultural de la Plaça Nova. Aquest equipa-
ment ha passat a formar part dels edificis municipals emblemàtics, 
al costat de la Fassina de Can Guineu o el Complex Esportiu.

En el Ple Municipal del mes de gener es va aprovar el Pressu-
post pel 2018, en el qual més d’un milió d’euros es destina a 
inversions; a aquest import s’hi afegirà el romanent que surti 
de la liquidació de l’exercici 2017, i en definitiva podrem parlar 
d’unes inversions municipals pel 2018 de més de dos milions 
d’euros. Hi ha diverses partides d’inversions previstes: maquinària 
i equipament, manteniment d’instal·lacions i carrers, fins i tot hi 
ha una partida reservada per a la participació ciutadana. Però si 
parlem de noves infraestructures, volem destacar la dotació de 
550.000 euros per començar la nova sala polivalent del carrer 
Gelida: aquest ha de ser el nou gran projecte municipal, el nou 
equipament emblemàtic que ha de solucionar la manca d’un espai 
apropiat per activitats tan diverses com entrenaments esportius, 
assajos d’entitats culturals, actes de final de curs, espectacles mu-
sicals o teatrals i un llarg etcètera.

A banda de la sala polivalent, hi ha previstes altres inversions en 
noves infraestructures, algunes d’elles ja pressupostades i d’al-
tres que es dotaran amb el romanent de l’exercici 2017. Podem 
destacar-ne algunes com el trasllat del departament de Benestar 
Social a l’antic edifici de la biblioteca, la nova escola d’adults i el 
nou arxiu municipal a l’edifici del Centre Cultural, la nova àrea per 
autocaravanes, la nova pista de skate, la reurbanització del carrer 
Sant Pere o la urbanització del Passatge Santa Eulàlia, l’últim car-
rer que queda sense asfaltar.




