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Sant Llorenç Savall tindrà 17 pisos de lloguer per a joves i gent gran.
El passat 29 de novembre l’alcalde, Ricard Torralba i el Secretari d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el senyor

Ricard Fernández, van signar el conveni en que la Generalitat de Catalunya es compromet a construir 17 pisos de lloguer
per a joves i gent gran en el nostre municipi. Concretament en el solar de davant dels pisos del Boada. La financiació
d’aquests habitatges va a càrrec el 100 % de la Generalitat de Catalunya.

“L’alcalde, els regidors i tot el personal de 
l’ajuntament us desitjem Feliç Any Nou”
“L’alcalde, els regidors i tot el personal de 
l’ajuntament us desitjem Feliç Any Nou”

Hi assistiren tots els membres del consistori. Primer de tot
s’aprovà l’acta de la sessió anterior i a continuació s’aprovà la
renovació de la pòlissa de crèdit per valor de 300.000 €,
30.000 € menys que l’any anterior amb el vot favorable
d’ERC y PSC i l’abstenció de CIU. Seguidament s’aprovà amb
el vot favorable dels cinc regidors d’ERC i dels cinc de CIU el
plànol de delimitació de les franges de protecció de la urba-

nització de Les Marines, en aquest punt el regidor del PSC
s’hi va abstenir. Llavors tots els grups municipals van donar
suport a la moció de suport a la declaració contra la violèn-
cia de gènere.

Finalment es donà compte dels decrets d’alcaldia, de les
informacions de les regidories i es van fer els precs i pre-
guntes (aquesta informació és pot consultar a l’Ajuntament).

Tots contra la violència de gènere. Ple del 24 de novembre de 2005
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Neteja del voral de la carretra B-124

S’ha netejat el voral de la carretra B-124 del tram que va
des de Castellar del Vallès fins a Sant Llorenç Savall. Aquesta
neteja, que l’ajuntament no ha hagut de pagar ni un sol euro,
serveix per reduïr el risc d’incendi quan comenci l’època.

Camí de la Vall d’Horta

Properament s’iniciarà l’arranjament del ferm i les
cunetes de la pista principal de la Vall d’Horta, des de ca-
rretera fins al pont de la Muntada. Aquesta actuació,
finançada per la Diputació de Barcelona, s’enmarca dins el
projecte de desenvolupament de la Vall i comporta una mi-
llora pels llorençans d’aquesta vall.

C/Canigó

S’estan realitzant les obres d’urbanització de l’últim tram
del carrer canigó, esperem que en un temps prudencial les
obres estiguin acabades i tots els veïns, veïnes, llorençans i
llorençanes en puguin començar a gaudir.

Aigua de les Marines

Ja s’ha rebut la subvenció superior a 120.000 € procedent
de la Generalitat de Catalunya que permetrà durant el mes
de febrer finalitzar les obres de la canonada d’aigua entre les
Marines i la Vall d’Horta. Amb aquesta inversió se solu-
cionaran tots els problemes de l’aigua que tenia les Marines
i passarà a tenir el mateix servei que tot el municipi.

Club de la feina

El Club de la Feina és una espai ubicat a l’Ajuntament, que
conté recursos i eines per tal de facilitar la recerca de feina i
de formació.

És imprescindible estar inscrit prèviament a la Borsa de
Treball.

L’horari de visita, és dijous i divendres de 10 a 12, però cal
concertar hora trucant a l’Ajuntament.

Gitanes 2006

Ja fa uns quants anys que les colles de gitanes no es
passegen per la plaça, tot dansant a l’aire de contradanses i
jotes. Es troben a faltar aquelles danses un temps tant
arrelades i estretament lligades a la cultura del nostre poble.
És una tradició que no podem deixar perdre, que cal recupe-
rar per a que les noves generacions la coneguin i li donin
continuïtat. És per això que aquest any hem decidit recuper-
ar-les i tornar a endegar el ball de gitanes a Sant Llorenç
Savall. Si teniu ganes de participar en aquesta tasca tot ba-
llant, convidem a tothom que estigui interessat, sigui gran o
petit, a venir a la reunió que farem el proper dia 1100  ddee  ggeenneerr
aa  lleess  88  ddee  llaa  ttaarrddaa  aa  llaa  CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa.

Ball de Gitanes de Sant Llorenç Savall

La Deixalleria de Sant Llorenç Savall
Horari de Nadal

L’horari de la deixalleria aquestes les festes de Nadal, del 27
de desembre de 2005 al 9 de gener de 2006 serà: de dilluns a
divendres als matins de 10 a 13h, i els dissabtes de 9 a 13h.

SSii  uuss  ppllaauu,,  rreessppeecctteemm  ll’’hhoorraarrii!!

Recordem que la deixalleria és un servei lliure i gratuït
pels ciutadans de Sant Llorenç Savall, i també per als co-
merços i petits industrials. Recordem també que està total-
ment prohibit deixar els residus a l’exterior de la deixalleria
mentre aquesta està tancada.

Plans d’ocupació

S’han agafat a dues persones per la Brigada per 6 mesos
dins dels Plans d’ocupació que son subvencionats íntegra-
ment per la Generalitat de Catalunya, aquestes dues person-
es són en Silvestre Rovira i Miguel Cobo que de les sis per-
sones presentades són les úniques que complien els requi-
sists que ens marcava la Generalitat.
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LA RECOLLIDA SELECTIVA
I EL TRANSPORT

LL’’AAssssoocciiaacciióó  ddeellss  DDrraa--
ppaaiirreess  dd’’EEmmaaúúss treballa
com una cooperativa de
reinserció socio-laboral
mitjançant la recuperació i
el reciclatge. Tenen un
conveni amb el Consell
Comarcal del Vallès Occi-
dental per a desenvolupar
el programa de recollida
selectiva dels residus en
alguns municipis del
Vallès Occidental. A Sant
Llorenç Savall els Dra-
paires d’Emaús s’ocupen
de fer la recollida selectiva
del paper/cartró (iglús
blaus), del plàstic i envasos (iglús grocs) i del vidre (iglús
verds), i de transportar cada fracció recollida a la planta de
tractament corresponent. La Comunitat dels Drapaires
d’Emaús està ubicada a Sabadell i podeu trobar més infor-
mació a la seva pàgina web: www.emaus.es

EL DESTÍ DEL VIDRE
LLaa  PPllaannttaa  ddee  TTrraaccttaammeenntt  ddee  RReessiidduuss  ddee  VViiddrree que rep el

vidre que es recull a Sant Llorenç Savall és SSaannttooss  JJoorrggee,,  SS..AA..,
ubicada a Mollet del Vallès. Del vidre que li portem, separen
totes les impureses que puguin portar associades (com
paper, plàstics o xapes) i el trituren tot. Un cop triturat el
renten ben net i el porten a diferents vidrieres (com la fàbri-
ca del vidre de Castellar del Vallès) on el fonen i elaboren més
vidre. Amb el vidre reciclat elaboren més de 30 productes
diferents de vidre, com per exemple ampolles de cava. Més
informació la podreu trobar a la seva pàgina web:
www.santosjorge.com

EL DESTÍ DEL PAPER i CARTRÓ

El paper i cartró recollit a Sant Llorenç Savall en els iglús de
color blau, és portat a la PPllaannttaa  dd’’IIppooddeecc--RRiissccoopp,,  SS..AA.. ubicada

a Barberà del Vallès. Un
cop allà, el camió aboca
tot el seu contingut i
miren la quantitat d’im-
pureses que porta aquell
paper i cartró. Això signifi-
ca que tot el que no és
paper o cartró, i que arriba
junt amb aquesta fracció,
com que s’haurà de portar
a l’abocador ens fan pagar
una multa que va en fun-
ció de la quantitat d’im-
propis que hi portem. Per
això és molt important
que fem bé la recollida
selectiva des de casa. Un
cop han separat el paper i

el cartró de les impureses, ho premsen i ho empaqueten bé i
ho porten a diverses indústries papereres (que cada vegada
més estan ubicades a d’altres països com la Xina).

EL DESTÍ DEL PLÀSTIC, ENVASOS I LLAUNES

Els residus recollits en els iglús de color groc de Sant
Llorenç Savall els portem a Santa Maria de Palautordera, on
està ubicada la PPllaannttaa  ddee  TTrriiaattggee  ddee  CCEESSPPAA  GGRR. Els residus
que arriben a la planta de triatge són dipositats a sobre
d’una cinta transportadora, on es fa una classificació ma-
nual dels residus, és a dir, que hi ha diverses persones que
estan separant i classificant a mà tot el que hem llençat a
l’iglú de color groc, per tipus: plàstics, envasos de diferents
tipus, llaunes,… Un cop classificats, a cada residu se li dona
el tractament adequat. La classificació de residus proce-
dents de la recollida selectiva permet la preparació dels
materials per al seu posterior aprofitament, optimitzant
d’aquesta manera l’ús dels recursos naturals. “Separar és el
primer pas per a poder reciclar!”. Si voleu més informació
podeu consultar la seva pàgina web: www.cespa.es

L’itinerari que segueixen els residus a Sant Llorenç Savall

MMOONNOOGGRRÀÀFFIICC

VIDRE PAPER/CARTRÓ PLÀSTIC/ENVASOS

Transport: Drapaires d’EMAÚS S.C.C.L.

Planta de tracta-

ment de residus

de vidre:

SANTOS JORGE SA

Planta de recu-

peració de

paper/cartró

IPODEC RISCOP

Planta 

de 

triatge

CESPA GR
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EL DESTÍ DE LA MATÈRIA ORGÀNICA

La fracció orgànica dels residus
municipals que hem començat a reco-
llir l’octubre d’aquest any, la portem a
la Planta de Compostatge que hi ha a
l’Ecoparc del Besòs, a la població de
Montcada i Reixac. En el Savall ante-
rior ja vam explicar el procés de la
matèria orgànica i del compostatge.
En el proper ja podrem fer una
primera valoració de com ha anat
aquest trimestre en quant a la quanti-
tat recollida de matèria orgànica.

Recordem que les restes de poda
dels arbres no s’han de llençar junta-
ment amb la orgànica, sinó que s’han
de dur a la deixalleria, on ja hi ha un
contenidor específic.

EL DESTÍ DE LA FRACCIÓ REBUIG
El rebuig és tot allò que no reci-

clem i que llancem al contenidor verd
de tota la vida que trobem al carrer. El
que es recull en aquest contenidor és
portat a l’abocador de Coll Cardús, a
Vacarisses. Recordem que tot el que
va a parar a l’abocador, no és reciclat
ni reaprofitat. Així, que en aquest
contenidor només hi hem de llençar
allò que no poguem reciclar amb les
altres fraccions.

Gimnàs per gent gran

Aquest desembre finalitza el curs de gimnàs per gent
gran que es fa al Casal, organitzat per l’Ajuntament i amb la
col·laboració de la Diputació, dins un programa d’esport per
gent gran.

Es va iniciar l’activitat al juny amb un grup de dues hores
a la setmana dirigides per la monitora Montse Ponce, però
davant l’èxit obtingut vam haver d’ ampliar a un segon grup.
Malgrat això la demanda per poder realitzar el gimnàs va
anar creixent i es va crear una llista d’espera per omplir les
possibles baixes.

Durant el curs es va realitzar una sortida esportiva a la
platja de la barceloneta per tal de donar un caire més obert
a l’activitat.

La valoració que en fem dels sis mesos del gimnàs per
gent gran és molt positiva i pel curs 2006 ens proposem
poder començar a partir del gener amb prou places per totes
aquelles persones a partir de 50 anys que hi estiguin interes-
sades.

Per aquest motiu organitzem tres cursos aproximada-
ment de 15 persones:

ddiilllluunnss  ii  ddiijjoouuss
55  aa  66  ddee  llaa  ttaarrddaa,,  nniivveellll  ffoorrtt
66  aa  77  ddee  llaa  ttaarrddaa,,  nniivveellll  mmooddeerraatt  
77  aa  88  ddee  llaa  ttaarrddaa,,  nniivveellll  mmeess  mmooddeerraatt

PPrreeuu  mmeennssuuaall::  55  €€  ppeerr  ppeerrssoonnaa..

IInniiccii  ccuurrss::  1166  ddee  ggeenneerr..

Les persones interessades poden inscriure’s a
l’Ajuntament a partir del dia 27 de desembre fins el 12 de
gener. Cal portar: fotocòpia DNI, tarja seguretat social, nº de
compte.

ORGÀNICA REBUIG

Transport*: Josep Vigo 

Planta 

de compostatge

ECOPARC 2 del

BESÒS

Abocador -

Dipòsit controlat

COLLCARDÚS

VACARISSES

* La matèria orgànica i el rebuig es recullen
amb el mateix camió, però en dies difer-
ents per que tenen destins diferents.
L’empresa que fa el transport d’aquestes
dues fraccions a Sant Llorenç Savall és en
Josep Vigo, que ja fa més de deu anys que
fa aquest servei de manera molt eficient.

NNOOTTÍÍCCIIEESS  BBRREEUUSS
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Dual Slalom La Clau

Diumenge 20 de novembre es va celebrar un any més (i
amb aquest ja en van 7) la prova de Dual Slalom en BTT de La
Clau. La cursa va ser un autèntic èxit de participació sent la
prova de Dual Slalom amb més corredors de la península de
tota la temporada. Als 99 pilots van sumar’s-hi una nom-
brosa afluència de públic que va poder gaudir d’un autèntic
espectacle amb els millors corredors nacionals de l’especiali-
tat. Bernat Guàrdia en Pro, José Zapata en Expert i Pere Cors
en Infantil van ser els guanyadors masculins de la prova. Un
any més Mireia Boscà en Pro i Carmen Vicente en Infantil van
ser les guanyadores femenines, que compten les edicions del
dual La Clau per victòries. A un pas van quedar-se els corre-
dors llorençans amb el quart lloc de Jordi Daví, el cinquè lloc
de David Otero en Expert (corrent en una categoria superior
a la seva) i la quarta posició de Manel Ibars. El llorençà Saül
Conde, tot i ser eliminat en primera ronda, va demostrar
que té molt de futur sobre la bicicleta... Ànims petitó!

Agraïr finalment la col·laboració de totes les persones vo-
luntàries de la prova i el suport de La Clau, Construccions
Coll i Noguera i la regidoria d’esports del nostre ajuntament
de Sant Llorenç Savall sense els quals no hagués estat possi-
ble aquest esdeveniment.

Copa Catalana de Trial per nens

N’Oriol Noguera ha finalitzat la temporada de trial. Ha
participat en dos campionats: en la Copa Catalana de trial
per nens s’ha classificat en la categoria aleví en segona posi-
ció, a tant sols 3 punts del primer. En la Challenge motor club
80 en la categoria aleví ha quedat campió.

PPRROO  ((eelliittee))
1 Bernat Guardia 
2 Juan Manel García
3 Pascual Canals
4 Manel Ibars

EEXXPPEERRTT  ((PPrroommoocciióó))
1 José Zapata
2 Lluís Mostieri
3 Marcel esteban
4 xavier Guim

IINNFFAANNTTIILL  ((mmeennyyss  ddee  1144  aannyyss))
1 Pere Corts
2 Brandon Gil
3 Gerard Asensio
4 Jordi Daví

FFÈÈMMIINNAASS  PPRROO::
1 Mireia Boscà
2 Flori Barea

FFÈÈMMIINNEESS  IINNFFAANNTTIILL::
1 Carmen Vicente

2 Mariona Sànchez

MMiilllloorr  ““OOSSTTIIAA””::
Alejandro Salvi

MMiilllloorr  SSAALLTT::
Carles Marín

Dia Internacional contra la violència
vers les dones

Els dies 23 i 25 de novembre es van realitzar els actes del
“Dia Internacional contra la violència vers les dones” a Sant
Llorenç Savall. El primer va ser una tertúlia molt interessant
i participativa sobre l’autoestima a la Casa de Cultura. El
segon acte, el dia 25 a la nit al local de la Penya (bar Royal), es
desenvolupà amb la lectura del manifest per part de l’Olga
Olivé, on reflectí la preocupació i rebuig de les situacions de
maltractament que pateixen moltes dones, seguidament es
realitzà un concert amenitzat per la música del grup
“Conxita”, amb un estil pop molt peculiar i informal.

Primer casament homosexual a 
Sant Llorenç

El passat 17 de desembre es va celebrar el primer casa-
ment homosexual a Sant Llorenç. Les contraents eren veines
de Sabadell, i la cerimònia va ser oficiada pel regidor de l'a-
juntament en Marc Sanglas.
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Premi a la trajectòria cívica i social
El passat dissabte 10 de desembre, als jardins del Marquet de l’Era, va tenir lloc l’acte d’entrega de la primera edició del Premi

a la Trajectòria Cívica i Social, que enguany s’ha concedit a l’associació per la Segona Joventut. L’acte va ser amenitzat pel grup
Marsupialis, que va realitzar un petit concert de musica tradicional.

L’entrega del premi va tenir lloc, mentre es realitzava la Fira de Sta. Llúcia organitzada pel grup Pro-Marquet de l’Era, que va
tenir molt bona acceptació.

Trobada d’estudiosos de Sant Llorenç
del Munt i La Serra de l’Obac

El dia 10 de novembre va tenir lloc la VI Trobada
d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac, a
la Casa de Cultura amb les sales plenes de gom a gom.
Durant tot el dia, van succeir-se ponències de diverses per-
sones on es presentaven els darrers estudis i treballs que es
realitzen o s’han realitzat en l’àmbit del Parc Natural.

Entre els ponents, vàrem comptar amb la xerrada del Sr.
Narcís Prat i el seu equip on ens van presentar els seus tre-
balls sobre l’evolució del medi fluvial després de l’incendi i
també amb la de Jaume Valls, que ens va presentar el seu
treball sobre la toponimia de la zona.

Xerrada i exposició sobre el 
planeta mart

El dia 19 de novembre vàrem poder assistir a la xerrada
que va dur a terme el Sr. Jaume Oliver, President de
l’Associació Astronòmica de Torroja del Priorat, sobre el pla-
neta Mart, amb la qual va aconseguir fer més proper aquest
planeta per a molts de nosaltres. Hi va haver una molt bona
afluència de públic, però la meteorologia no ens va ser
massa favorable, i no vàrem poder realitzar la observació
amb telescopis tal com estava previst.

L’exposició va quedar muntada a l’entrada de l’escola
durant tota la setmana següent, perquè tothom la pogués
visitar.
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lot de nadal amb una despesa total de 392€.

El Sr. Miquel Garcia, per motius de salut, ha causat baixa i
ha estat substituït voluntàriament pel senyor Vicenç
Alvarez.

El dia 11 de desembre, el Casal va fer una festa dedicada a
la Marató de TV3. Va començar a la tarda amb ball, seguida-
ment es va fer una rifa d’un quadre (donació del senyor Lluís
Dalmau) i per acabar es va servir un berenar-sopar per als 76
assistents.

Es van recollir 465€ que seran destinats per aquesta fina-
litat.

La secció de petanca farà una competició pel mateix
motiu el diumenge 18 de desembre.

El Casal cada any és més solidari.

L’Associació desitja a tots els llorençans/es i en especial a
tots els socis un molt bon nadal i joiós i saludable 2006.

Per altra banda també volem recordar les persones que
ens han deixat durant el 2005: Joan Rius Dalmau,
Concepción Lizana Gil, Miquel Sala Cladellas, Rosa Salvadó
Vidal, José Arnedo Romero.

El nostre més sentit condol a tots els seus familiars.

Ens acomiadem i fins un altre any.

Un xic d’humor

Es troben dos amic i un diu a l’altre: mira porto 2 bitllets per
anar amb la meva dona a Cancun, doncs fa 25 anys que som
casats.

L’altre amic li diu: si que ets esplèndid si amb 25 anys li
regales aquest viatge, als 50 que li faràs?

EENNTTIITTAATTSS
El casal Informa

Per Tots Sants, i com és tradició, es va celebrar la castanya-
da acompanyats d’un músic. Hi va haver molta assistència.
Les castanyes es van torrar al Casal.

El mes passat es va celebrar una excel·lent xerrada-
col·loqui a càrrec del Dr. Carnicer.

Cada dimecres es fa ball pels que en volen aprendre. Per
aquest motiu el mes passat va venir un grup del Casal de
Castellterçol per ballar nostre compàs. Unes persones molt
agradables.

Hem demanat a l’Ajuntament per fer una reforma, així
com també una pintada general.

La majoria de components de la Junta, el dia de la Marató
de Muntanya es van posar el davantal i vam fer de cambrers
per servir el dinar a tots els voluntaris. Va ser un àpat molt
simpàtic i la satisfacció va ser mútua. El cuiner va fer un arròs
molt bo. Per l’any vinent ja ens han renovat el contracte.

Hem rebut de “La Caixa” la subvenció de 600€. Moltes
gràcies.

Un cas insòlit, abans de posar el cartell d’una excursió a
Igualada, l’autocar ja estava ple. Voleu saber l’explicació?
Només valia 10 €. Molt barat i tot va anar molt bé.

El Casal és molt divers, fa tres setmanes ens va visitar un
grup per ballar sevillanes el qual ens va agradar molt.

Pel proper mes de gener tenim programada una xerrada,
a càrrec del Mossèn Dalmau. Pendent de concretar la data.

Aquest, i com fan la majoria dels Casals de l’entorn s’ha
donat als components de la Junta i els de manteniment un

Entre el dictador i jo
El dia 20 de novembre, a les 18.30 de la tarda, coordinada-

ment amb moltes poblacions de Catalunya, varem poder
veure els sis curtmetratges que s’han realitzat a càrrec de 6
joves realitzadors menors de 30 anys, sobre com veuen o han
viscut el record que queda de la presència de Franco.

Posteriorment a la visualització del film, hi va haver un
col·loqui entre el públic present, després de la introducció
que va dur a terme el Sr. Jaume Valls de l’entitat Lacera.



butlletí d’informació municipal de l’ajuntament de sant llorenç savall

savall
I contesta: l’aniré a buscar.

Després de condemnar a l’acusat a vint anys de presó, el
jutja li pregunta:

Té quelcom a dir el processat?

Aquest s’aixeca de la banqueta i diu:

Si senyor, faci el favor d’enviar l’encàrrec a la meva dona que
no m’esperi a sopar.

Per Nadal i Sant Esteve cadascú a casa seva.

Sant Llorenç Savall, SOLIDARI amb la
Marató de TV3

Durant el passat diumenge 18 de desembre diferents enti-
tats I col·lectius del municipi van fer diferents activitats des-
tinades a captar recursos per la marató de TV3, a continuació
posem un recull de les activitats i quantitats recaptades:

Sant Llorenç Savall Vida Natura i massatgistes 525,00 €

El Cau 50,00 €

Centre d’Esports Llorençà 216,00 €

Recollida de joguines 325,55 €

Pare Noel 30,00 €

La Coral 27,50 €

Casal d’avis, Urbniatzació Marines i Comabella 909,00 €
(Petanca)

Bar Royal 200,00 €

AMPA CEIP Josep Gras 225,00 €

Marató, Centre Excursionista 150,00 €

GGrrààcciieess  aa  ttootthhoomm  ppeerr  llaa  vvoossttrraa  ssoolliiddaarriittaatt

Agrupació de veïns del barri de
Comabella

Lamentem comunicar-vos que el darrer 29 de Novembre
ens va deixar per sempre el nostre amic Lluis Lleonart
Cuadras, a l’edat de 92 anys. Molts d’aquest anys va col·labo-
rar amb la Junta administrant Comabella i els que el vam
tractar, el recordem amb molt d’afecte. Donem des de aquí el
nostre condol i suport moral a la família del nostre amic
Lluis.

Carta de comiat

Apropant-se les Festes i després de tants anys de compar-
tir junts el Nadal, felicitant-nos, fent paquets i tertúlies des
del caliu que pot tenir una petita botiga de poble que,
malauradament cada cop en queden menys, enguany tam-
poc puc passar sense desitjar-vos unes Bones Festes de
Nadal i un pròsper Any Nou.

A l’hora, aprofito per a acomiadar-me de totes i tots vos-
altres com a botiguera, però mai, ni en cap cas, com a amiga
i llorençana.

Moltes gràcies per tots aquests moments que hem com-
partit plegats i a reveure.

TTeerreessaa

L’Associació de bombers 
voluntaris informa

El passat dia 17 de desembre tingué lloc l’Assemblea
General ordinària de l’Associació de Bombers Voluntaris de
Sant Llorenç Savall (ASBOSAVALL), amb l’assistència de la
Junta directiva i socis actius i juvenils.

El President presentà l’informe anual fent especial èmfasi
en la relació entre l’associació i el parc de bombers;
Tanmateix ambdues entitats es nodreixen mútuament:
l’una preparant activitats de caire formatiu i lúdic tant per
als juvenils, com per als vilatans i vilatanes, i l’altre actuant
en qualsevol emergència que pugui ocórrer a la nostra vila i
pobles veïns.

Cal destacar en l’apartat d’activitats la celebració de la
Quarta trobada de bombers juvenils de Catalunya que tin-
gué lloc a Sant Llorenç a principis d’any. Aquesta trobada
comptà amb la participació de quasi dos-cents bombers
d’arreu del país i de la Catalunya Nord i l’assistència de la
Consellera d’Interior de la Generalitat de Catalunya, així com
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diversos comandaments de la Direcció General d’Emer-
gències.

Seguidament es revisà, i s’aprovà, l’estat de comptes de
l’entitat a 30 de novembre en el que destaquen les subven-
cions rebudes per la celebració de la Trobada de Juvenils
(Ajuntament, Diputació de Barcelona, Fundació Caixa de
Sabadell, “La Caixa” i SOREA, així com diverses aportacions
de material per part de NESTLE, Banc de Sabadell, UPC, i com-
erços locals). En quan al funcionament de l’associació s’han
rebut ajuts de la Generalitat i de l’Ajuntament, que junta-
ment amb les aportacions econòmiques dels mateixos
bombers han permès dur a terme les activitats i inversions
següents:

Activitats més destacades:
· La ja comentada Trobada de Bombers Juvenils de

Catalunya.

· Una jornada de pràctica de l’esquí per als Bombers juve-
nils.

· Una estada de convivència amb bombers juvenils d’altres
parcs de Catalunya.

· L’assistència al Congrés de l’Associació de Bombers
Voluntaris de Catalunya.

· L’assistència al XX Congreso Estatal de Bomberos, celebrat
a Benidorm.

· Celebració del final de la campanya forestal juntament
amb els voluntaris de l’ADF.

· Celebració de la festivitat de Sant Joan de Déu, patró dels
bombers.

Inversions més destacades:
· Adquisició de sis emissores portàtils per als bombers vo-

luntaris

· Adquisició d’una taula de ping-pong i un banc de peses.

· Construcció d’una taula per a les emissores i el control del
parc.

· Subscripció a revistes tècniques.

· Contractació d’una línia de telèfon mòbil per al parc.

A continuació s’aprovà el pressupost per a l’any 2006 en el
que destaca la proposta de contractació d’una assegurança
d’accidents i responsabilitat civil per als membres de la sec-
ció de bombers juvenils.

Seguidament s’acordaren les altes i baixes de socis de
l’entitat, quedant actualment constituïts per 34 persones, 13
en la secció de bombers juvenils i 21 en les seccions activa,

aspirants i especial dels bombers voluntaris.

Per finalitzar, s’aprovaren diversos punts:

La constitució de diversos grups de treball en aspectes
relacionats amb el parc.

La renovació de càrrecs de la Junta Directiva.

L’autorització a la Junta Directiva per iniciar els tràmits de
sol·licitud de declaració d’utilitat pública per a l’associació.

L’inici d’una campanya per a la captació de socis col·labo-
radors.

I per acabar el President agraí l’assistència dels socis pre-
sents encoratjant-los a continuar treballant per Sant Llorenç.

Per més informació podeu enviar un correu electrònic a
l’adreça bombersslls@gencat.net o bé visitar l’apartat d’en-
titats de la web municipal www.savall.org

TALLER DE MASSATGE INFANTIL
El massatge infantil és un dels mètodes mes agradables

per establir els primers contactes amb el bebè. El massatge
col·labora en l’aprenentatge de ritmes i horaris, afavoreix el
descans, calma els còlics, els gasos i millora l’estrenyiment;
estimula el sistema immunològic i crea defenses… entre
d’altres moltes coses. La tècnica del massatge posa especial
interès en els vincles efectius que s’estableixen entre pares i
fills i pot arribar a transformar-se en una eina indispensable
per afavorir el creixement d’infants sans i feliços.

Per tal d’aprendre nocions d’aquesta tècnica el dia 27 de
desembre vam poder gaudir de la classe de la professora de
psicomotricitat, Elsa Rodríguez, a la Llar d’Infants dins de les
activitats de Nadal a Sant Llorenç Savall.
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Llorençans
a m b  cc e  tt r e n c a d a

Pintar per descobrir
Diu que un no pot decidir fer-se pintor, que el pintor neix
pintor. Va néixer en un poblet de Granada el 1951 i, tot i no
haver rebut cap influència en aquest sentit, des de ben
petit es va decantar per la pintura. Es passava les tardes
davant dels aparadors, amb els ulls clavats als tubs de co-
lors i als cavallets. Al final li van regalar la seva primera
caixa de llapis de colors, i la va gastar en una setmana.

Ara, Bolívar és un nom que comença a sonar amb força. La
seva obra ha viatjat darrerament al Japó, gràcies a un premi
patrocinat per una empresa nipona. Uns americans li van
comprar un quadre d’una “senyora amb un vestit shakes-
pearià”. Era una de les obres de la sèrie de Las Meninas, amb
la qual aviat exposarà permanentment a Madrid.

Mentrestant, treballa intensament al seu taller i gaudeix de la vida familiar a Sant Llorenç. Queden lluny el viatge a Barcelona als
catorze anys per estudiar Belles Arts, l’entrada a l’escola Massana i l’època intensa en què va treballar al Raval. Però Bolívar con-
tinua sent un home inquiet, treballador, una mica sarcàstic i, sobretot, un enamorat de la pintura; una pintura entesa com a recer-
ca espiritual.

QQuuèè  ééss  ppeerr  ttuu  llaa  ppiinnttuurraa::  uunnaa  ffeeiinnaa  oo  uunnaa  ppaassssiióó??
Para mí, es una necesidad. A mí me daba miedo meterme en la
pintura porque mi familia siempre me decía que iba a pasar
hambre. Des de pequeño, me iban bombardeando, y quieras que
no, esto te va marcando, ¿no? Entonces, cuando tenía veintidós
años me establecí, puse una industria y llegué a tener catorce
personas trabajando, pensando que si solucionaba el tema
económico, podría pintar más tranquilo. Y al principio sí que
pintaba, pero llegó un punto que se complicó tanto la cosa, cada
vez con más gente y más trabajo, que vi que sí, que ganaba
mucho dinero pero que era un desgraciado. Estaba mal, no me
gustaba hacer lo que hacía… Y asumí el tema de pintar aún sa-
biendo que lo iba a pasar económicamente mal, y me dediqué ya
por completo a la pintura. Fue la mejor decisión que tomé en mi
vida. Y gana no pasaba, eh! Al contrario, iba tirando. Con menos
lujos que los que tenía antes, pero mil veces más feliz.

LLaa  vviiddaa  ddeell  ppiinnttoorr  eennccaarraa  ss’’aassssoocciiaa  aammbb  llaa  bboohhèèmmiiaa??
Hay mucho tópico. La bohemia está en la gente joven cuando
empieza, pero la realidad luego es otra muy diferente. Lo que sí
es verdad que se aparta un poco de los cánones de la gente que
va a una fábrica a trabajar, porque la misma dinámica ya te lleva
a eso. Algo hay de bohemia, yo lo he vivido, pero tampoco hay
que exagerar. Yo, por ejemplo, ahora no hago vida bohemia. Hay
mucha gente que me dice que vaya vida me pego yo, como si yo

no trabajara, ¿sabes? Y piensan que pintar es muy bonito. Pero
pintar es duro a veces, lo que compensa mucho, pero hay días
muy duros, que incluso coges depresiones porque no te sale lo
que quieres. También vas con miedo, porque repercute en el
tema económico, porque a lo mejor te pegas tres semanas o un
mes en un cuadro y en cinco minutos lo fastidias.

UUnn  ddiiaa  eemm  vvaass  ddiirr  qquuee  FFrriiddaa  KKaahhlloo  nnoo  eerraa  uunnaa  bboonnaa  ppiinnttoorraa……
Bueno, más que no fuera buena, es que no ha sido una pintora de
nivel alto. Lo que pasa que cuando se habla de Frida Kahlo, se
habla un poco de todo: de su vida, de su entorno… que fue muy
interesante. Van Gogh, por ejemplo, no era un gran pintor, lo que
pasa que fue el primero que pintó con el alma, de verdad, y no
con la cabeza.

AAiixxíí,,  uunn  bboonn  ppiinnttoorr  ééss  eell  qquuee  ppiinnttaa  aammbb  ll’’àànniimmaa??
Claro, porque lo demás es frío. Para mí, toda persona que no haga
una cosa con sinceridad, no transmite. Cuando conoces a una
persona, ya te das cuenta de si es sincera. Pues con la pintura y
con las artes en general pasa igual. El arte es transmitir cosas,
cosas que le lleguen a la gente. Por eso yo puedo pegarme un
mes con un cuadro que el quinto día estaba aparentemente
acabado, pero hasta que yo no vea que realmente me llena a mí,
no lo doy por acabado.

Continua a la pàgina següent...
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QQuuèè  llii  ppoott  ooffeerriirr  SSaanntt  LLlloorreennçç  aa  uunn  ppiinnttoorr??
Venir a Sant Llorenç es lo mejor que me ha podido pasar a mí.
¿Por qué? En primer lugar, porque tengo un espacio que lo con-
seguí a un precio que no lo podía haber conseguido en ningún
otro sitio. Segundo, me ofrece una tranquilidad, me permite tra-
bajar tranquilo, sin gente. Yo siempre lo pienso, que desde que
vine he trabajado creo que el doble, aquí en Sant Llorenç, de lo
que podía haber pintado en Barcelona. Porque hay más
tranquilidad, no te agobia nada, no llevas el estrés y el nerviosis-
mo que hay en la ciudad… Ahora ya no concibo irme a Barcelona,
ni loco. De hecho, muchos amigos míos pintores buscan lo que
tengo yo. Luego, yo tenía miedo que a la Eva o a mis hijos esto no
les gustara, y al contrario. Mis niños, si ahora les dices que nos
vamos a Barberá, ponen una cara… 

EExxpplliiccaa’’mm  aaiixxòò  qquuee  eessttààss  ffeenntt  aarraa..  PPeerrqquuèè  llaass  MMeenniinnaass??  
Para mí son unos personajes que tienen mucha fuerza. Además,
yo no las estoy haciendo por hacerlas: sí que buscas la estética y
que queden bien, pero yo lo que busco pintando las Meninas es
reflejar que ya son como fósiles, son como huellas. Es un docu-
mento histórico en pintura, pero yo ya lo veo como algo que se
ha acabado, veo la Menina pintada y es como si estuviera viendo
un fósil de hace millones de años. Entonces, la idea mía desde el
principio ha sido hacerlas ya con la tela rota. La tela se rompe en
los cuadros cuando pasan cientos de años, ¿no? Yo este proceso
lo acelero en el momento, para ver el resultado no de cómo están

ahora las Meninas, sino de cómo llegarán a estar si no se conser-
van bien.

Además, esto de las Meninas es como un reto de muchos pin-
tores, las ha hecho todo el mundo… lo importante es cómo las
hagas. Y yo en este aspecto estoy contento, porque con lo que
más éxito he tenido hasta el momento es con las Meninas. He
vendido bastante y a consecuencia de esto he entrado en Madrid
en una galería ya de alto nivel, o sea que me ha ido bien.

QQuuèè  ccrreeuuss  qquuee  eett  qquueeddaa  ppeerr  ffeerr,,  aa  nniivveellll  ppeerrssoonnaall  ii  pprrooffeessssiioonn--
aall??
Quedar, queda todo, porque esto es un aprendizaje continuo.
Estás pintando un cuadro y cuando lo acabas te quedas como
que no estás a gusto, que no estás contento, que quieres
empezar otro, como si en el último no hubieras encontrado lo
que buscabas, ¿sabes? Eso es curioso… Es como si tuvieras una
meta delante y nunca llegaras a ella. En pintura no hay meta, vas
haciendo. Puedes cambiar de dirección, pero es una búsqueda.

Bolívar vol continuar endavant la seva recerca, quan acabi amb
les Meninas, tractant el tema dels toros: “que los toros se sigan
haciendo es que no hemos avanzado absolutamente nada, los
seres humanos. Tenemos el macho ibérico todavía en la médu-
la”. Un exemple més del què la pintura pot arribar a transmetre.

Elisenda Rovira

Ajuntament 937 140 018
Fax 937 141 007

e-mail: st.llorenss@diba.es
Vigilants 686 928 540
CAP (Sant Llorenç) 937 140 238
CAP (Castellar) 937 471 111
Bombers Sant Llorenç 937 141 115
Guardia Civil Urgències 062
Guàrdia Civil Castellar 937 145 196

CEIP Josep Gras 937 140 234
Llar d’Infants El Patinet 937 140 575
Casa de Cultura 937 141 223
Casal Segona Joventut 937 140 531
Servei d’aigües SOREA 937 144 243
Servei públic de taxi
Jaume Codina i Olivé 937 140 140 

609 321 841
Estació de Bus Sabadell 937 279 292
Emergències i Bombers 112

Telèfons d'interès
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agendasavall

5 de gener
d’10 a 13 h
Casa de Cultura

TALLER DE FANALETS
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura

5 de febrer
d’11 a 13 h
Masoveria del
Marquet de les
Roques

CUINA DE JOGUINES:
TALLER DE NADAL
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

12 de febrer
d’11 a 13 h
Masoveria del
Marquet de les
Roques

FEM DE MASOVERS
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

5 de gener
18 h
Plaça Major

CAVALCADA DE SES MAJESTATS ELS REIS
D’ORIENT
Organitza: Comissió de Reis AMPA
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Banc de Sabadell,
Caixa d’Estalvis de Sabadell, La Caixa,
Bombers de Sant Llorenç Savall,
Agrupament Escolta Set

8 de gener
d’11 a 13 h
Masoveria del
Marquet de les
Roques

FEM DE MASOVERS
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

16 de gener
a les 18 h
Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura

13 de febrer
a les 18 h
Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura

8 de gener
a les 12 h
Camp de Futbol

PARTIT DE FUTBOL:
LLORENÇÀ – INDUSTRIAL
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

22 de gener
a les 12 h
Camp de Futbol

PARTIT DE FUTBOL:
LLORENÇÀ – PENYA ANGUITA
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

29 de gener
a les 12 h
Camp de Futbol

PARTIT DE FUTBOL:
LLORENÇÀ – LES FONTS
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

19 de febrer
a les 12 h
Camp de Futbol

PARTIT DE FUTBOL:
LLORENÇÀ – CAN DEU
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

19 de febrer
de 10 a 14 h
Masoveria del
Marquet de les
Roques

ITINERARIS LÚDICS:
PELS CAMINS DEL DRAC
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador
Nota: Cal fer la reserva amb anterioritat
al telèfon 93 714 10 53

15 de gener
de 10 a 14 h
Masoveria del
Marquet de les
Roques

ITINERARIS LÚDICS:
PELS CAMINS DEL DRAC
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador
Nota: Cal fer la reserva amb anterioritat
al telèfon 93 714 10 53

G E N E R F E B R E R

BIBLIOBÚS

Cada dilluns 
de 16 a 19 h. Davant de la Casa de Cultura.

permanent LA COLLA DE SABADELL:
Entre el Noucentisme i l’Avantguarda
Organitza: Diputació de Barcelona i
Fundació la Mirada
Horari: Caps de setmana d’11 a 13 h.

MOSTRES I EXPOSICIONS
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Habitatge de lloguer per a gent jove 
i gent gran, el primer pas Una altra mena d

El passat 29 de novembre
d’enguany va tenir lloc la sig-
natura d’un conveni entre el
Secretari d’Habitatge del
Departament de Medi Am-
bient i Habitatge, el senyor
Ricard Fernández Ontiveros, i
l’alcalde de Sant Llorenç, en
Ricard Torralba. L’objecte del
conveni és la construcció
d’uns 17 habitatges de lloguer
per a gent jove i gent gran,
aquests pisos es construiran
al solar propietat de l’INCA-
SOL i de l’Ajuntament que hi
ha situat davant dels pisos
del Boada. Aquest és el
primer pas per a fer realitat
un dels objectius que ens
vam marcar com a grup
municipal a l’inici de mandat,
de fet en aquest projecte ja
s’hi treballava des de fa molt
temps i ara n’hem començat
a veure els fruits. El problema
de l’habitatge és comú arreu i
a Sant Llorenç no ens n’es-

capem, per la qual cosa la

construcció d’habitatge so-

cial és una bona notícia que

permetrà donar una sortida a

les persones que busquen

habitatge, especialment els

més joves i als més grans.

Aquest conveni fa que el

Departament d’Habitatge

s’encarregui de la redacció

del projecte, amb el vist-i-

plau de l’Ajuntament, i de la

construcció sense cap càrrec

per a l’Ajuntament, igual-

ment la gestió dels mateixos

també serà a càrrec de la

Generalitat. Per tant hem

aconseguit l’objectiu de fer

habitatge social sense cost

per a l’ajuntament, esperem

doncs que aquests pisos si-

guin una realitat ben aviat.

Voldríem també aprofitar

aquestes línies per desitjar-

vos un Feliç 2006.

Grup Municipal d'ERC

Potser no és massa habitual, des-
graciadament, que en el món de la
política l’oposició tingui un caràcter
positiu. És més habitual que l´oposi-
ció es dediqui a fer rebequeries i
llençar marro sobre els que go-
vernen. Es l´error dels aprenents.

Tenim una democràcia jove i
anem fent camí com podem, apre-
nent del errors que cometem, sovint
amb pocs resultats. En un país on fa
quatre dies només hi havia televisió
en blanc i negre i on avui ens creiem
que som a l´avantguarda de la tec-
nología. En un país on fa quatre dies
hi havia polls i gana i ara tothom és
“ric”. En un país on es poden presidir
institucions o ésser ministre sense
haver de demostrar que s’està capa-
citat per fer-ho, perquè l´important
no és ésser eficient sinó aparentar-
ho. En aquest món, doncs, l´oposició
a l´ajuntament de Sant Llorenç tren-
ca una llança a favor de la política
municipal positiva i per tant l´oposi-
ció positiva.

La formació política de Conver-
gència i Unió a Sant Llorenç, està for-
mada per dos militants (l´Olga i la
Montse), i per tres independents
(l’Encarna, l´Amadeu i el Francesc).
Sempre hem tingut molt clar que és
Sant Llorenç el que ens motiva, no-
saltres ens estimem el municipi, que
no és poc! És per això que la nostra
primera fita va ser intentar restaurar
l´ordre i el sentit comú, en unes rela-
cions govern-oposició, que en ante-
riors mandats es movien en un am-
bient força difícil i complicat. Això
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Els grups municipals opinen

d’oposició Fent feina

s´ha acabat! No lamentem haber
decebut aquells que es creuen en el
dret de recriminar-nos la manca d’e-
spectacle que fóra “normal” orga-
nitzar en els plens, fent oposició a tot,
entrant en un conflicte permanent i
posant contenciosos. Sortosament, a
dia d´avui, s´ha recuperat el seny. Ha
costat dos anys i mig.

Sota aquesta perspectiva, és clar
que quan els que governen plante-
gen propostes interessants i conve-
nients votem que sí. Quan no són
interessants ni convenients votem
que no. També quan podrían ésser
interessants i convenients peró no
s´ens ha cridat a formar part activa
en l´elaboració (pressupostos, taxes.
etc.), en aquest cas sempre votem
amb l´abstenció. Hem de recalcar
que les propostes que hem fet fins
ara malauradament no s’han tingut
en compte. Malgrat tot, hem aconse-
guit un clima, per fi, sense crispació, i
ple de seny i cordura. En un tema
d´objectius comuns no és possible
l´enfrontament.

Amb cert orgull, donçs, us volem
transmetre cara aquest Nadal vinent
un missatge de tranqulitat, pau i con-
cordia.Vetllarem per seguir man-
tenint aquest “bon rotllo” que tant
ens ha costat d´aconseguir i del que
a la fi, tots en treurem profit!

Bones Festes!!

Grup Municipal de CIU

El Biblioccés, es configura
com la porta d’accés al con-
junt de recursos bibliotecaris
de la Xarxa de Biblioteques
Municipals. Entre el serveis
que oferirà, sol·licitud de
reserves de documents, servei
de préstec interbibliotecari,
servei de consulta, servei
d’Internet, espai polivalent de
trobada, activitats de forma-
ció, accés a bases de dades
electròniques contractades
pel Servei de Biblioteques.
L’espai, polivalent, ha d’esde-
venir un punt de trobada dels
ciutadans, hi haurà una
col·lecció de llibres local, un
racó per unes 20 revistes
mensuals, disposarà de 5
ordinadors, un canó i una
pantalla per poder veure
pel·lícules en format DVD, en
definitiva una eina important
sobre tot pels joves. L’acció de
Govern hem fet una bona
feina, l’any proper tenim

temes com, el pavelló

esportiu, les zones verdes, la

llar d’infants, el museu del

foc, les vivendes de protecció.

L’any 2006 serà important en

el tema dels boscos a la

Comarca del Vallés Occiden-

tal, començaran les obres

d’arranjament de la xarxa de

camins i de construcció i

arranjament de punts d’aigua

per a la prevenció d’incendis

forestals de la comarca, a

Sant Llorenç li correspon

11.196,02 € i un total de 5,04

km de camins. Recordem que

el Conseller Delegat pel tema

dels boscos al Consell

Comarcal es el nostre regidor

socialista. Com a Grup

Socialista només dir que us

desitgem unes Bones Festes i

que tots els somnis es facin

realitat el 2006. Salut!

Grup Municipal Socialista
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Visita del Conseller Huguet
El passat 15 de desembre va visitar el nostre municipi l’honorable Conseller de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de

Catalunya el senyor Josep Huguet. Un cop feta la recepció oficial a l’Ajuntament el Conseller realitzà una xerrada sobre l’estatut
a la Casa de Cultura.

Biblioaccés
S’estan realitzant les obres del Biblioaccés a la Casa de Cultura, amb aqueta obra que dels 60.000 € una gran part son subven-

cionats per la Diputació de Barcelona (50.000 €) hi haurà una sala amb 5 ordinadors connectats a internet perquè tots els
llorençans i llorençanes tingueu accés a les noves tecnologies. A part s’està pintant l’exterior i interior de la casa de Cultura,
s’illuminarà tot l’exterior i s’ha fet una porta perquè el bibliobus pugui entrar dins el pati.


