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Modificació Puntual del Pla General
Ple del 29 de desembre de 2005

Hi assistiren tots els membres del consistori. Primer de tot
s’aprovà l’acta de la sessió anterior i a continuació s’aprovà la
modificació puntual del PGOM (Pla general d’Ordenació
Municipal) amb els vots favorables dels onze regidors.També
per unanimitat s’acordà començar el procediment negociat
per la contractació de l’obra municipal “Projecte bàsic i d’exe-
cució d’arranjament de zones verdes”. Seguidament amb el
vot favorable d’ERC i PSC i l’abstenció de CIU es va rectificar
l’error aritmètic en l’ordenança fiscal de l’impost municipal
de circulació. Amb el vot favorable dels regidors de CIU i ERC
i l’abstenció del regidor del PSC s’aprovà l’informe sobre l’ac-
cés motoritzat al medi natural de Sant Llorenç Savall.

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

Presentació dels pressupostos 2006
Ple de l’11 de gener de 2006

Hi assistiren tots els membres del consistori. Primer de tot
s’aprovà l’aprovació inicial del pressupost de la corporació de
l’any 2006 amb el vot favorable d’ERC i PSC i el vot en contra
de CIU. Finalment per unanimitat s’aprovà el conveni de
“Pacte per a la Salut al Vallès Occidental”.

Adjudicació Obres Zones Verdes
Ple del 3 de febrer de 2006

Hi assistiren tots els membres del consistori. Primer de tot
s’aprovà per unanimitat l’adjudicació de les obres d’arranja-
ment de les zones verdes de la Font de l’Aixeta, davant la
parada de la Vallesana i de l’entrada del poble a l’empresa
Excavacions Montserrat (la mateixa empresa que va fer el
passeig de la rectoria i la passarel·la nova). Finalment per
unanimitat es va nomenar en Magí Rovira com a represen-
tant de l’Ajuntament a l’Assemblea de la Xarxa Local de
Consum.

Pla Local de Joventut
Ple del 23 de febrer de 2006

Hi assistiren tots els membres del consistori. Primer de tot
s’aprovà l’acta de la sessió anterior i a continuació s’aprovà
provisionalment per unanimitat la modificació puntual del
Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Llorenç Savall.
Seguidament amb el vot favorable de tots els regidors s’a-
provà demanar el crèdit a la Diputació de Barcelona de part
del projecte Consolidació i Tancament del Marquet de l’Era i
aprovà el plec de clàusules administratives particulars de l’o-
bra. Seguidament i per consens s’aprovaren els comptes
generals de l’any 2001, 2002, 2003 i 2004. Seguidament es va
ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’apro-
vació del Pla local de Joventut.

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

Pressupostos 2006
Ja estan aprovats els pressupostos del 2006 amb el vot

favorable d’ERC i PSC i els vots en contra de CIU. Aquests pres-
supostos són continuistes amb els dels anys anteriors pel que
fa a despeses i ingressos ordinaris, ja que no hi ha cap varia-
ció important. Pel que fa a inversions sí que hi ha alguns pro-
jectes d’envergadura com passem a explicar a continuació.

• Projecte Zones Verdes: Condicionarem l’entrada del poble,
el pàrquing de davant la parada de la Vallesana i remoda-
larem i condicionarem tota la zona de la font de l’aixeta.
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• Marquet de l’Era: Degut a l’increment de la subvenció de
la Generalitat al passar de 150.000 € a 225.000 € perme-
trà condicionar tot l’exterior de l’edifici, el pati i la il·lumi-
nació. Només quedarà condicionar l’interior que esperem
que es pugui fer en els pròxims anys.

• Piscina Municipal de Comabella: Es canviarà la depura-
dora, es reduirà el vas de la piscina per estalviar aigua i
millorar-ne la seguretat i es posaran rajoletes a l’interior
de la piscina.

• Vestidors camp de Futbol: s’acabaran de condicionar els
dos vestidors del camp de futbol.

• Via Pública: es destinen 30.000 € per millorar diferents
trams de la via pública.

• Miradors: Està previst realitzar un mirador en un indret
del municipi com pot ser el Turó de Baiarols.

• Llar d’Infants: Es començarà la construcció d’una nova llar
d’infants amb capacitat per a 60 nens i nenes al recinte de
l’Escola.

• Pavelló: Es redactarà el projecte i a finals d’any o a princi-
pis del 2007 es començarà la construcció del nou pavelló
esportiu valorat en 1.200.000 €, d’on més d’un 75% ja està
finançat.

Modificació del PGOU 
El passat dia 29 de desembre de 2005 el Ple de l’ajuntament

va aprovar per unanimitat la modificació del Pla General, els
objectius principals d’aquesta modificació són tres:

a) L’establiment d’una superfície mínima útil per habitatge i
la densitat màxima d’habitatges per superfície cons-
truïda, per tal d’evitar la proliferació d’habitatges petits.

b) Reconeixement de la tipologia de l’habitatge bifamiliar.

c) L’obligació de construir places d’aparcament vinculats a
les llicències de nova construcció, rehabilitació i reforma
d’habitatges i naus industrials per tal de generar noves
places d’aparcament i millorar la circulació als carrers.

Pel que fa a la superfície mínima i davant algunes propos-
tes de promotors que tenien la pretensió d’aprofitar el
màxim els metres quadrats fent habitatge petit s’ha cregut
convenient regular aquest fet per tal d’evitar que el criteri de
beneficis econòmics provoqués un canvi en la tipologia de
l’habitatge de Sant Llorenç.

La tècnica que s’ha utilitzat en aquest cas és una tècnica
mixta establint una mínima dimensió per habitatge (50 m2

útils), combinat amb la densitat màxima (90 m2 construïts
per habitatge), és a dir el nombre màxim d’habitatges per
superfície construïda de parcel·la i establint un percentatge
de limitació de pisos petits. Aquest sistema afavorirà una
major tipologia d’habitatges i evitarà que en cap cas un
edifici es converteixi en un rusc de petits habitatges, cal
garantir unes mides mínimes per aconseguir una tipologia
que permeti el major benestar dels nostres vilatans.

Resten exclosos d’aquesta normativa els habitatges desti-
nats a protecció oficial en règim de lloguer donat la seva
finalitat social.

Pel que fa a l’habitatge bifamiliar, aquesta tipologia no
estava reconeguda al Pla General vigent i aquest fet provo-
cava en nombroses ocasions que cases que per les seves
dimensions i estructura tenien capacitat per donar cabuda a
dos habitatges no era possible donar-los aquest aprofita-
ment, pensem que aquesta nova tipologia afavorirà que més
joves puguin accedir a l’habitatge.

Pel que fa a les places d’aparcament, amb aquesta modifi-
cació es garanteix com a mínim una plaça d’aparcament per
habitatge, i a més a més en funció del nombre de metres qua-
drats de la vivenda caldrà garantir major nombre de places:
així habitatges entre 50 i 100 m2, 1’5, habitatges entre 101 i 180
m2, 2, i els de més metres 3 places per habitatge. Atesa la tipo-
logia del poble –que dificulta l’aplicació d’aquests paràmetres
a tot els carrers–, i tenint en compte que també s’ha volgut
preservar alguns carrers per tal de mantenir el seu caràcter
comercial o històric, s’han establert algunes excepcions.
Aquesta modificació es feia necessària ja que en els darrers
cinc anys la població de Sant Llorenç ha augmentat un 8%
però en canvi el parc de vehicles ho havia fet un 33%.

Des de l’equip de govern entenem que aquest seguit de
modificacions faran que tinguem un poble més cohesionat
socialment i augmenti la qualitat de vida dels llorençans i
llorençanes.
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Pla Local de Joventut
En el Ple del passat 23 de febrer de 2006 es va aprovar el

Pla Local de Joventut de Sant Llorenç Savall. Aquest pla, és
una eina de treball de l’ajuntament per tal de dinamitzar,
conèixer i tenir en compte les necessitats i mancances del
col·lectiu jove, que va dels 16 als 35 anys del municipi.

Per elaborar el pla, que va comptar amb la participació
d’una tècnica de la Generalitat de Catalunya, es van realitzar
unes reunions tant amb el joves com els agents socials
implicats, s’ha intentat que sigui el reflex de la realitat que
tenim per tal de posar-nos mans a la feina i començar a tre-
ballar en una bona direcció.

De moment doncs des de la regidoria de Joventut, reinicia-
rem el projecte Savall Jove, que ja va començar en l’últim tri-
mestre de 2005.

Canonada de les Marines
S’està a punt d’acabar les obres de la canonada d’aigua de

les marines que connecta la xarxa d’aigua del poble amb la
de les Marines, aquesta obra amb un cost superior als
140.000 € ha estat subvencionada amb un ajut extraordina-
ri per la Generalitat de Catalunya per un 90% del seu cost.

Finalització Obres c/ Canigó
S’han acabat les obres d’urbanització de l’últim tram del

carrer Canigó, sent aquest carrer un dels últims que que-
daven per asfaltar en tot el casc urbà. Esperem que els veïns
i veïnes i tot el poble en general en poguem gaudir.

Finalització Biblioaccés
Està a punt de finalitzar-se el biblioaccés de la casa de

cultura que permetrà a tot els llorençans i llorençanes tenir
un excés més fàcil a les noves tecnologies. El condiciona-
ment de l’interior i de l’exterior de la Casa de Cultura sí que
s’ha finalitzat.

Millores al local del Cau
S’han realitzat millores en el local del cau, s’ha arrebossat

la paret, s’ha pintat i s’ha posat una pica d’acer inoxidable
nova per intentar anar condicionant cada vegada més el nou
espai que l’ajuntament els ha cedit a la Vall Xica.

Asfaltat el pàrquing de l’Agell
S’ha asfaltat i il·luminat el pàrquing de l’Agell, amb

aquesta obra s’incrementen el nombre de places de pàr-
quing i es millora l’accessibilitat a la zona.

Cadires noves
S’han comprat cadires noves per valor superior als 

3.000 € per al consultori i 55 cadires més pel Casal de la
Segona Joventut.

savall 102.qxp  5/4/06  10:15  Página 4



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

savall
Residus que vam generar el 2005

Si comparem aquestes dades amb les que genera un altre
municipi de la comarca, com Castellar del Vallès per exem-
ple, veiem que recicla un 32% dels residus que genera. El
municipi que millor recicla de la comarca és Matadepera,
que recicla gairebé un 69% del total de residus que genera
(això significa que a Matadepera reciclen tres vegades més
que a Sant Llorenç Savall!!).

La Fracció Orgànica

Recordem que el reciclatge de la fracció orgànica la vam
començar a finals del 2005. En els tres darrers mesos de l’any
passat vam aconseguir recuperar aproximadament l’11%
dels residus que llençàvem als contenidors verds del carrer.
Aquesta xifra es pot millorar molt encara, només som al
començament d’aquest gran repte. Amb l’esforç de tots els
llorençans i llorençanes podríem arribar a recuperar més
d’un 60% de tot el que llencem als contenidors verds del
carrer com a fracció orgànica. I no oblidem que el que s’obté
del reciclatge de la matèria orgànica és el compost, que es

pot retornar a la terra essent un adob boníssim per a les
plantes.

Al gràfic següent podem veure com va ser la proporció
recollida en els diferents contenidors de carrer durant el
2005.

Encara ens falta molt per arribar a fer un bon reciclatge,
però anem pel bon camí. Dels residus que generem tots en
som responsables.

Recordem que a l’Ajuntament disposem de cubells per al
reciclatge de la fracció orgànica. Si encara no el teniu podeu
passar a recollir-lo dins l’horari d’atenció al públic.

Per a qualsevol consulta que tingueu no dubteu en adre-
çar-vos a l’Ajuntament.

A més a més, a la pàgina web del Consorci de Residus del
Vallès Occidental www.cresidusvoc.org podreu obtenir més
informació sobre la generació de residus a la comarca.

Durant el 2005, només a Sant Llorenç Savall vam generar 1.151 tones de residus. Això significa que
cada llorençà va generar cada dia 1,41 quilos de residus de mitjana.

De tots els residus generats el 2005, només un 23% va ser reciclat. Tota la resta, que correspon a un
77% aproximadament, va anar a parar a l’abocador de Coll Cardús (a Vacarisses), i per tant no va poder
ser valoritzat.
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No és el primer cop que l’ADF, els Bombers Voluntaris i
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall participen en jornades
de replantació en la zona afectada per l’incendi de 2003,
però sí que és la primera vegada que es realitza una planta-
da a fora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra
de l’Obac.

Aquesta acció complementa i dóna a conèixer els treballs
que està duent a terme el Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya en conveni amb diversos propie-
taris dels terrenys forestals afectats pel gran incendi de 2003.

Carnestoltes
Dissabte 25 de febrer vàrem celebrar el Carnestoltes. A les

cinc va sortir la rua amb l’agrupament Escolta Set, que ens va
conduir pel centre del poble fins a la Plaça Major, on el grup
d’animació infantil Bufanúvols ja estava apunt per tal d’ame-
nitzar la festa.

Qui va voler va estar ballant tota l’estona mentre d’altres
es llepaven els dits amb la xocolata i melindros que va portar
l’Agrupament Escolta Set.

Campió del Món per cinquena vegada 
Adam Ragà acaba de revalidar el quart campionat del

món de trial indoor, amb ell durant tota la temporada i ha
estat el seu motxi-
ller, el llorençà Xavi
Ibars. A més l’Adam
també va guanyar
l’últim campionat
del món Outdoor.
Felicitats Xavi! 

EENNTTIITTAATTSS
Grup de Dones de Sant Llorenç

Amb aquest nom, estem formant al poble un grup de
dones amb ganes d’intercanviar experiències, de fer tertú-
lies, d’ajudar-nos i també de passar una bona estona, obert a
totes les dones que hi vulguin participar.

Si voleu contactar amb nosaltres, de moment, ens troba-
reu cada divendres sobre les 6 de la tarda a Cal Ramon. Sereu
benvingudes.

De moment, el grup de dones de Sant Llorenç ha comen-
çat a fer algunes activitats com ara visites a exposicions,
recollida i aportació de diners per a una associació de dones
marroquines, trobades puntuals per organitzar i decidir què
vol i pretén el grup.

Aquest any hem col·laborat en la Quarta mostra de foto-
grafies Dones de Sant Llorenç, organitzada per la Graella
d’Art, que va ser inaugurada el dia 8 de març “Dia internacio-
nal de les dones” a la Casa de Cultura. A continaució, a les 9

h. es va realitzar la projecció de la pel·lícula: “Donde reside el
amor”.

El passat divendres 10 de març es va organitzar un sopar a
la Fonda Rius obert a totes les dones del poble.

Cofraria de Sant Llorenç

La Junta de la Cofraria de Sant Llorenç, posa en coneixe-
ment de tot el poble, i en especial dels matrimonis joves que
fa poc temps que estan empadronats al nostre municipi, que
existeix una cofraria que s’encarrega dels tràmits i les despe-
ses de trasllat i enterrament (o incineració) dels socis en
morir.

Pagant una quota mensual, i una petita inscripció, segons
l’edat del soci entrant, el dia de la seva defunció té les despe-
ses d’enterrament pagades. Els fills no paguen la quota fins
als catorze anys.

savall 102.qxp  5/4/06  10:15  Página 7



número 102 - abril de 2006

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

Tots els interessats que desitgin més informació poden
dirigir-se a Nati Caba al telèfon: 93 714 04 22 o Ctra/.
Monistrol, 22.

El casal Informa
Un any més es va fer la revetlla de Cap d’Any i 72 socis van

gaudir de la festa, amb un bon sopar, cava, torrons i cotilló,
amb gresca i ball fins ben tard.

El Periódico, per mitjà del Joan Solà “Patau” ens ha regalat
els tiquets per la subscripció del diari per un any.

Volem fer esment i agrair a l’Ajuntament la donació de 55
cadires, que les hem pogut canviar per les que teníem i s’han
ubicat a la sala de ball.

Tant les sessions de gimnàstica (que s’ha ampliat a tres
torns, dos dies a la setmana) com el ball (tres dies a la setma-
na) funcionen molt bé. Tenim la gran sort que hi ha unes
monitores que en saben i ens fan gaudir tot fent exercici.

També, volem fer ressò i molt merescut dels 7 anys que
vam tenir com a president i un 1 any com a vocal el nostre
convilatà Miquel Garcia, que tot i vivint a Barcelona es va
preocupar que la nostra entitat tirés endavant, en hores
baixes no escatimant esforços ni telefonades amb un interès
constant i procurant sempre fer pinya amb tota la junta.

Agraïm molt la seva tasca i encara que no sigui a l’equip
directiu, sabem que sempre estarà apunt per qualsevol
col·laboració.

El Banc Sabadell ens ha regalat 9 sillons en molt bon estat
per completar el saló de TV.

En una reunió de Junta s’havia parlat que en el poble con-
vindria un Centre de Dia, doncs de les 22 persones que
actualment viuen en Residències, molts d’ells podrien seguir
vivint a casa seva.

Quan es va plantejar aquesta possibilitat a l’alcalde ens va
donar la grata sorpresa que des de l’Ajuntament ja fa dos
anys que s’hi està treballant i ja està previst on estarà situat.
També, ens va comunicar que la reforma demanada per fer el
Casal aquest any serà una realitat.

El Casal creix, tenim baixes però hi ha nous socis.

Un xic d’humor

• Una sabata diu a l’altra: estic farta de portar una vida tan
arrastrada.

• Dues puces sortint del cinema una diu a l’altra: Què fem!
Anem a peu o agafem un gos.

• Satanàs va convidar a Sant Pere a fer un partit de futbol
entre el Cel i l’Infern. Sant Pere li va dir ja el podem fer, però
nosaltres el tenim guanyat perquè tenim els millors juga-
dors del món. I Satanàs li va dir: ja ho veurem perquè
nosaltres tenim tots els àrbitres.

• Un amic truca a un altre i li diu que no em coneixes i l’al-
tre contesta: espera que em poso les ulleres.

• Terrible incendi al cementiri: no s’ha salvat ni una ànima.

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
Cofraria 93 714 04 22
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

savall 102.qxp  5/4/06  10:15  Página 8



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

savall

Nom i Cognoms.....................................................................................................................................................................................

Telèfons de contacte: FIX ..............................................................MÒBIL ........................................................................................

Adreça electrònica ................................................................................................................................................................................

Adreça postal ..........................................................................................................................................................................................

Podeu comptar amb mi per les tasques següents:
• Distribució a d’altres poblacions del material editat i propaganda (maig i juny).
• Control de guixetes
• Recepció i acomodació de cada companyia en el moment de la seva actuació.
• Recepció i acomodació del públic assistent a les actuacions.
• Dinar col·laboradors.
• Em puc emportar ...........................................programes per tal de fer difusió del festival.
• Altres col·laboracions....................................

Prefereixo que em feu arribar la documentació que s’escaigui a:

• l’adreça de correu electrònic .........................................................................................................................................................
• l’adreça postal ....................................................................................................................................................................................

FESTIVAL DE TITELLES www.diba.es/festivaltitelles

FFEESSTTIIVVAALL TTEEAATTRREE DDEE TTIITTEELLLLEESS
s a n t  l l o r e n ç  s a v a l l  2 0 0 6

Sant Llorenç Savall, febrer de 2006

Com ja sabeu durant els dies de realització del Festival i també els dies previs (darrera setmana de juny i primera de juli-
ol), hi ha molta feina a fer, per la qual cosa necessitem voluntaris que vulguin portar-la a terme. Per tal d’elaborar un lli-
stat amb les persones disposades i per conèixer el nivell d’implicació que volen prestar, hem ideat aquesta butlleta que
hauríeu de fer arribar a l’ajuntament. Moltes gràcies per endavant.

Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Centre de Titelles del Vallès

FESTIVAL DE TITELLES 2006: Jo també m’hi apunto!
Ens podeu fer arribar la butlleta en mà a l’ajuntament o bé mitjançant la que trobareu penjada a la web municipal: www.savall.org
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Les revisions del gas

S’agraïria posar en coneixement de l’Ajuntament qualsevol incidència al respecte.

Recomanacions:

1. És obligació de l’usuari tenir la instal·lació de gas en perfectes condicions. Per acreditar-ho cal un CER-
TIFICAT OFICIAL. EL CERTIFICAT TÉ UN COST QUE CAL ABONAR.

2. Pot fer la revisió del gas qualsevol instal·lador autoritzat pels Serveis Territorials d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya, el qual ha de tenir el CARNET ACREDITATIU corresponent.

3. És molt important tenir en compte, que la revisió de les instal·lacions de gas canalitzat s’ha de fer cada
4 anys i la de gas butà o propà, cada 5 anys.

ABANS D’AQUEST TERMINI, NO CAL FER-NE MÉS.

4. Quan un operari d’una empresa instal·ladora es presenti per fer una revisió al vostre domicili:

- Primer de tot, comproveu que el vostre certificat està caducat o a punt de caducar. Si encara no està
caducat us podeu negar a que us facin la revisió del gas, atès que no hi esteu obligats. Si ha caducat,
esteu obligats a mantenir la instal·lació actualitzada, però sou vosaltres qui teniu la decisió de triar
l’empresa i acceptar el pressupost que us presentin.

- A continuació heu de comprovar que es tracta d’un instal·lador autoritzat. Llegiu atentament el car-
net d’instal·lador i comproveu que està acreditat per la Generalitat de Catalunya. Si no us el presen-
ten, demaneu-lo.

- Si s’ha de procedir a la revisió, demaneu el cost del servei que us ofereix per anticipat, que haurà d’es-
pecificar de manera detallada i separada, el preu del certificat i el de la resta de serveis. Podeu accep-
tar o no el pressupost.

RECORDEU QUE EN QUALSEVOL CAS, SEMPRE TENIU LA DECISIÓ D’ACCEPTAR LLIUREMENT EL SERVEI.

5. Si el document de revisió assenyala defectes que s’han de corregir, cal que aquestes modificacions les
faci una empresa autoritzada, perquè un cop realitzades, us faci el CERTIFICAT ACREDITATIU QUE LA
INSTAL·LACIÓ ÉS CORRECTA.

6. Els tubs de goma han de ser homologats (NORMA UNE 53-539-90) i han de tenir data de caducitat (ins-
crita en les gomes). Les peces canviades són de la vostra propietat.

7. El regulador de les bombones de butà no té data predeterminada de caducitat ni referència per ser
substituït. Quan sigui aconsellable la substitució, pel seu deteriorament o per avaria, l’instal·lador us
ho indicarà i, si ho considereu oportú, n’acceptareu o no la substitució.
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A Catalunya hi ha més de vuit mil presos, segons el Depar-
tament de Justícia, i es calcula que el 2010 n’hi haurà més
d’onze mil. L’increment de la població reclosa fa que calguin
noves presons, però això sovint xoca amb l’oposició dels ciu-
tadans: sembla que ‘presó’ s’associa a perill i a problemes i,
per tant, com més lluny millor. Més enllà de la protesta, però,
de les presons en sabem ben poca cosa.

Conèixer aquest món des de dins és un ‘privilegi’ reservat a
pocs. Per això, l’Íngrid Gibert no va desaprofitar l’oportunitat
de fer les pràctiques en un centre penitenciari. Estudia el dar-
rer curs d’Educació Social a la Universitat Autònoma, i des de
l’octubre fa les pràctiques al Centre Penitenciari Quatre
Camins, a la Roca del Vallès. Per ella, va ser una manera de
posar-se a prova, de saber si estava preparada, però sobretot
d’involucrar-se per ajudar a persones que ho necessiten.

Entrar allà on tothom vol sortir

Què vas sentir en entrar per primera vegada a la presó? Vas
tenir por?
Els primers dies, entrar allà és una sensació súper rara. Sents que
et miren, que t’observen, i al principi impacta molt. No tenia por
que em fessin alguna cosa, però sí respecte, molt respecte. Si
entrava i hi havia interns al mòdul, gairebé no m’atrevia ni a
mirar-los a la cara, me n’anava directe cap al despatx dels edu-
cadors.

També impacta veure la seguretat que hi ha. Una porta no s’obre
fins que no s’ha tancat l’altra, i a totes hi ha càmeres. Si no vas
amb la identificació, o no et coneixen, no t’obren la porta. S’ha
d’anar en compte: has de vigilar com vas vestida, perquè allà tot
són homes; no pots parlar de tu, no pots dir on vius, no pots
explicar res de la teva vida... Això és bàsic. Amb els dies, però, t’hi
acostumes: ara entro allà com qui entra a qualsevol lloc.

Quina és la teva tasca allà?
Al mòdul on estic jo, molts ja surten a treballar a fora, i allà dins
tampoc és que hi passin molt de temps. Per tant, la feina de la
meva educadora, que es la que també faig jo, és sobretot buro-
cràcia. L’educadora és la que s’encarrega de fer els informes per
passar-los al jutge, que és qui concedeix els permisos.

Principalment, el contacte directe que tinc amb els presos és a
les tutories. L’educadora cada dia de la setmana dedica unes
hores a atendre’ls. Pot ser per qualsevol problema que vulguin
parlar, des de comunicar-los si els han concedit un permís o no,
fins a una tutoria perquè algú està preocupat per qualsevol

tema. També ens encarreguem de concretar les visites amb el
metge, i d’ajudar-los si han de sortir i agafar un autobús, mirant
la línia que han d’agafar, i coses així.

Com és el tracte amb els presos?
Aprens a tractar-los com de tu a tu. Els primers dies em pensava
que a mi allà se’m menjarien. Els sents parlar, i et vénen amb el
cuento de la llagrimeta, que han de sortir i trobar una feina per
ajudar la seva família... i te’ls creus, realment te’ls creus. No
perquè siguin mala gent, però en saben, de fer això. D’altra
banda, els hi costa molt confiar. Van amb peus de plom, s’han
sentit enganyats per tot arreu i no confien en ningú, els costa
molt. Ells pensen: perquè tu has d’estar fent alguna cosa bona
per mi? Quin interès hi tens? 

Creus que el sistema de reinserció és efectiu?
No. A veure, la feina que es fa a dins, és clar que és profitosa, però
hi ha casos que són molt difícils, que és inevitable que hi tornin
a caure quan surtin a fora. Si tu estàs allà dins perquè no tenies
diners i vas haver de robar, i un dia et van enganxar i et van fotre
allà dins, si quan surtis no tens res, què faràs? Ho tornaràs a fer,
no? Hi ha gent que a fora no hi té res. S’intenta que tothom que
surti d’allà tingui una feina, que ningú surti amb les mans al cap,
però hi ha casos que no és possible... Això és dur, perquè penses
que allà dins estàs fent un treball que a fora es pot espatllar pel
simple fet que no tenen res.

Continua a la pàgina següent...
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Després de l’experiència, t’agradaria dedicar-t’hi en un futur?
...És fotut. Sí que m’agradaria treballar-hi, havent-ho provat ho he
vist, tot i que allà dins hi ha coses que no m’agraden i em plante-
jo si he de treballar en un sistema en què no crec gaire. És el que
ens diuen a la carrera: quan surts, tot és molt utòpic i sembla que
hagis de canviar el món... però realment penses: tu vols treballar
en un lloc així? Però jo penso que si no hi ets, no hi podràs fer res.
Potser almenys si hi ets, encara que només facis una petita cosa,
almenys ajudaràs algú.

De vegades, la vocació xoca amb la realitat. L’important,
però, és no perdre les ganes ni l’optimisme per millorar
aquelles coses que estan al nostre abast. Diuen que si
cadascú hi posa un granet de sorra, es poden moure
muntanyes. De moment, sigui des de la presó, com a cap de
l’Agrupament Escolta de Sant Llorenç o com a voluntària en
altres esdeveniments, la Íngrid ja n’hi ha posat uns quants,
de granets.

Elisenda Rovira

1 d’Abril
A les 6h
A la Plaça

SANT LLORENÇ SAVALL-MONTSERRAT
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

2 d’Abril, d’11 a 13h
A la masoveria
Marquet de les
Roques

LA FESTA DEL DRAC LLORENÇ
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

2 d’Abril
A les 12h
Al camp de futbol

PARTIT DE FUTBOL: LLORENÇÀ - LLANO
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

23 d’Abril
A les 12h
Al camp de futbol

PARTIT DE FUTBOL:
LLORENÇÀ - CAN PARELLADA
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

7 d’Abril
A les 18h
A la Casa de Cultura
10 d’Abril

XERRADA: INFLUÈNCIA DE LA PUBLICITAT
EN ELS HÀBITS D’ALIMENTACIÓ:
ANORÈXIA I BULÍMIA
Organitza: Regidoria de Consum

30 d’Abril
A les 13h
A la Plaça Major

FESTA DEL PI DE MAIG:
MÚSICA CELTA AMB SLÀINTE
Organitza: Regidoria de Cultura

A les 18h
A la Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE
Narració a càrrec de Mònica Torra
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura

A B R I L
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agendasavall

1 de Maig
A la Font de l’Aixeta
A les 12h a l’església
A les 14.30h

FESTA DEL PI DE MAIG 
Pujada del Pi 
Concert de la Coral els Emprius
Arrossada popular
Organitza: Coral els Emprius i
Ajuntament de Sant Llorenç Savall,
Regidoria de Cultura.

14 de Maig
A les 12h
A la masoveria
Marquet de les
Roques

POESIA AL PARC
Recital de poesia amb acompanyament
musical
Organitza: Diputació de Barcelona

21 de Maig
De 10 a 14h
A la masoveria
Marquet de les Roques

ITINERARIS LÚDICS: PELS CAMINS DEL
DRAC
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

6 de Maig
A les 19h
A la Plaça Major

SANT LLORENÇ SAVALL VIU EL PARC
CONCERT BALL THE GRAN CANYON
COUNTRY BAND
Organitza: Diputació de Barcelona. Aj. de
Sant Llorenç Savall, R. Cultura.

7 de Maig
A les 12h
Al camp de futbol

PARTIT DE FUTBOL:
LLORENÇÀ - CAN COLAPI
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

8 de Maig
A les 18 h
A la Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE
Narració de contes a càrrec de 
(a concretar)
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Cultura

21 de Maig RAL·LI DE 600
Organitza: Agrup. de Veïns de Comabella
Col·labora: Aj. de Sant Llorenç Savall

7 de Maig, d’11 a 13h
A la masoveria
Marquet de les
Roques

CUINA DE JOGUINES: TALLER D’ESTELS,
PEIXOS...
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

Del 8 al 21 de Maig
A la Casa de Cultura

EXPOSICIÓ: EL RIU RIPOLL UN RIU PLE DE
VIDA!
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall conjuntament amb les altres enti-
tats del Projecte FIL
Horari: Divendres i dissabtes de 17 a 20h
Diumenges d’11 a13h i de 17 a 20h
Altres dies visites concertades (93 714 00 18)

12 de Maig
A les 19h
A la Casa de Cultura

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:
EL RIU RIPOLL. UN RIU PLE DE VIDA!
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Medi Ambient

21 de Maig
A les 12.30h
A la Casa de Cultura

XXVIII EDICIÓ DEL RALLYE DE MOTOS
ANTIGUES
Organitza: Atlètic Terrassa Jockey Club
Col·labora: Aj. de Sant Llorenç Savall

31 de Maig
A les 16.30
A les 17h
A les 17.30h
A la Font de l’Aixeta

FESTA DEL PI DE MAIG
Berenar de la Baixada del Pi
Baixada del Pi
Animació infantil a càrrec de Deparranda
Organitza: AMPA CEIP Josep Gras i Aj. St
Llorenç Savall, R. Cultura

21 de Maig FESTA DE LA GENT GRAN
Organitza: Assoc. de la Segona Joventut
Col·labora: Aj. de Sant Llorenç Savall

7 de Maig
A les 18h
A la Plaça Major

BALL DE GITANES
Amb la Cobla Ciutat d’Igualada
Organitza: Ball de Gitanes de St Llorenç
Savall i Aj. de St Llorenç Savall, R. Cultura

M A I G M A I G

BIBLIOBÚS

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

Permanent
Al Marquet de les
Roques (Vall d’Horta)

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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Dos grans projectes
Les negociacions d
estan arribant a la

Després de gairebé tres anys
de govern a part d’aconseguir
tots els projectes que us hem
anat explicant Savall darrere
Savall, avui us podem anunciar
dos projectes que es converti-
ran en breu en dues realitats,
un és el Pavelló Esportiu i l’altre
la nova Llar d’Infants.

La nova llar d’infants s’ubica-
rà al costat de l’escola, amb
això aconseguirem tenir tots
els centres educatius en el
mateix espai. Aquest projecte
té un cost de gairebé 500.000
€ dels quals ja n’hem aconse-
guit 300.000 € del Depar-
tament d’Educació de la Ge-
neralitat, ara ens queda treba-
llar la Diputació, esperem que
en breu aquest projecte
comenci a ser una realitat.

Pel que fa al Pavelló era un
projecte molt més ambiciós,
gairebé 1.200.000 € per poder
tenir definitivament un pavelló
com cal, per poder fer més acti-
vitats esportives, fer-hi con-
certs quan plou,… tot això en

un període breu de temps 
ja ho podrem fer… d’aquests
1.200.000 € ja en tenim més
del 75% finançats gràcies
sobretot a la subvenció de
700.000 € de la Generalitat de
Catalunya i a la subvenció de la
Diputació de Barcelona, aquest
25% restant serà fàcill aconse-
guir-ho en els propers anys.

Sincerament aquest dos pro-
jectes que s’acabaran el 2008
son dos projectes que comen-
cen a veure la llum avui però
que ja vam començar a treba-
llar just després de guanyar les
eleccions el 2003, han estat
moltes reunions, moltes nego-
ciacions però al final han 
valgut la pena, també cal 
agrair els representants de la
Generalitat, que precisament
són d’ERC que ens han facilitat
molt les coses, com són la
Marta Cid Consellera d’Edu-
cació i el Rafel Niubó, Secretari
General d’Esports de la
Generalitat.

Grup Municipal d'ERC

Aquesta negociació, que ben
segur serà intensa, s’haurà
d’afrontar amb una situació
absurda amb el sí del govern de
Catalunya. Un govern que en
aquests moments és un desga-
vell, ja que allò que els unia ara
els separa. És un moment en el
qual totes les formacions cata-
lanes han d’utilitzar les seves
armes polítiques per tal d’acon-
seguir més autogovern per
Catalunya i reconeixement dels
nostres drets històrics.

Cal fer evident, que si la
negociació de l’Estatut ha sor-
tit del carreró on estava ha
estat gràcies a l’esperit nego-
ciador de CiU, que malgrat ser
un partit a l’oposició, ha fet
valer el seu sentit de país per
tirar endavant un text en el
qual els continguts fossin bons
per a Catalunya, però “seguim
tenint com a objectiu final el
text de l’Estatut aprovat el 30
de setembre”.

Pensem que si ERC no se
suma a l’acord, el que pot fer es
intentar millorar-lo. I la millor
manera de fer-lo és negociant.
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Els grups municipals opinen

ons de l’Estatut a Madrid
a la seva recta final

El Govern d'esquerres, compromès amb el
paper de les dones

r

r

r

r

I a la vegada estaria bé, que el
PSC intenti fer veure al PSOE,
que retallar aspectes ja pac-
tats, no és la bona via.

Ja sabem que, durant la
negociació multilateral, els
socialistes catalans van seure
en tot moment al costat del
govern de l’Estat, en comptes
de fer-ho al costat dels partits
catalans. Però, com a mínim,
ara podrien intentar que s’a-
consegueixin continguts més
positius per a Catalunya.

Convergència i Unió és l’úni-
ca formació que assumeix les
seves responsabilitats en la
negociació de l’Estatut a
Madrid.

Tot i la duresa de les negocia-
cions amb el govern central és
molt probable, que d’aquí a
poques setmanes, puguem
aconseguir un bon Estatut.

Per part de Convergència i
Unió farem tots els esforços
per a que Catalunya sigui la
gran vencedora de tot aquest
llarg procés.

Grup Municipal de CIU

Coincidint amb la comme-
moració del Dia Internacional
de les Dones, la Generalitat ha
anunciat la imminent elabora-
ció de la Llei de Polítiques de les
Dones, amb què es posarà de
relleu la necessitat de donar 
un tractament transversal a
aquestes mesures. Es tracta de
donar un enfocament global,
que vagi des de l'atenció a les
víctimes de la violència domès-
tica fins les mesures per facili-
tar l'accés al mercat laboral i 
la presència en càrrecs de 
responsabilitat.

Els ajuntaments, actors clau
en la igualtat de gènere 

El Dia Internacional de les
Dones ha estat també una
excel·lent oportunitat per re-
cordar la tasca feta pels ajunta-
ments democràtics en el camí
cap a la igualtat. No podem
oblidar que els pobles i les ciu-
tats van ser planificades pen-
sant en el desenvolupament
econòmic llavors protagonitzat
els homes. Donada la reclusió
de les dones en l'àmbit privat,
s'entenia que elles no havien

de participar en els afers
públics i això no només va limi-
tar les seves possibilitats, sinó
que va retallar els seus drets
fonamentals.

Els transports, els horaris, el
disseny dels espais públics, el
lleure, l’educació, l’activitat eco-
nòmica, els esports,... eren dis-
senyats per homes i pensant en
les seves necessitats. La volun-
tat de superar aquesta visió
parcial i empobridora de la rea-
litat, de deixar enrera les des-
igualtats, és el que va moure els
col·lectius de dones a reivindi-
car la igualtat de drets en rela-
ció amb els homes.

Els grups de Dones impulso-
res dels canvis

El Grup Municipal Socialista
volem donar la benvinguda al
nou Grup de Dones de Sant
Llorenç, que s’afegeix a aquesta
lluita i també encoratjar-les ja
que les tasques a fer són mol-
tes, variades i dificultoses. Amb
la feina de totes i tots, ens ani-
rem apropant a la desitjada
igualtat.

Grup Municipal Socialista
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300.000 € per a la nova llar d’infants

Nevada

L’alcalde, Ricard Torralba, va
rebre de la Consellera d’En-
senyament Marta Cid la subven-
ció per la qual la Generalitat es
compromet a donar 300.000 €

per la construcció de la nova Llar
d’Infants.

La neu del passat 28 de gener va
deixar més de 10 cm de gruix a Sant
Llorenç Savall .

El poble va estar aïllat durant dues
hores per l’acumulació de neu a les
carreteres. La comunicació del poble
amb els municipis veïns (Gallifa,
Monistrol de Calders i Castellar del
Vallès), va ser impossible fins que van
passar les màquines llevaneu. Un auto-
bús i una quarantena de vehicles van
quedar encallats als quilòmetres 14 i 15
de la carretera de Sant Llorenç Savall a
Castellar del Vallès.

La neu no va deixar de caure fins
passades les sis de la tarda de dissabte.
Posteriorment es van anar rebent
diverses comunicacions d’arbres cai-
guts tallant les carreteres. Durant tot el
cap de setmana l’Ajuntament va rebre

més d’un centenar de trucades sol·lici-
tant informació sobre l’estat de les
carreteres, la previsió del temps, l’estat
dels carrers i també per sol·licitar ajut;
aquestes darreres es traslladaren als
bombers de Sant Llorenç Savall per la
seva solució.

La nevada va tenir conseqüències
negatives com: arbres caiguts, bran-
ques trencades, accidents a les carrete-
res, talls de corrent en les línies elèctri-
ques, relliscades de la gent amb el glaç,
agulletes dels que van estar treba-
llant,... Però també de positives: molta
aigua a la capçalera del riu, una bona
reserva d’aigua per les plantes, un pai-
satge de postal i una mica de salut ja
que va obligar a la gent a aparcar el
cotxe i sortir a peu, a fer exercici i a llen-
çar alguna que altra bola de neu.
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