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Ple del 30 de març de 2006
Zones verdes

Hi assistiren tots els membres del consistori excepte la
regidora de CIU Olga Olivé Dubois que excusà la seva absèn-
cia. Primer de tot s’aprovà l’acta de la sessió anterior i a con-
tinuació s’aprovà per unanimitat l’aprovació inicial de la cre-
ació, la constitució i els estatuts del consorci per a l’ocupació
i la promoció econòmica del Vallès Occidental. Llavors es rati-
ficà el projecte Savall Jove aprovat en el ple anterior ja que és
un tràmit per poder aconseguir la subvenció. LLavors amb el
vot favorable de tots els regidors es nomenà a l’arquitecte
Municipal Cecília Gaete Directora i Coordinadora de segure-
tat i salut en el treball de l’obra consolidació i tancament del
Marquet de l’Era i es va acceptar la subvenció de 226.649 €
de la Generalitat de Catalunya per poder realitzar les obres
en el Marquet de l’Era. Seguidament s’aprovà per unanimi-
tat l’aprovació de l’estudi bàsic de seguretat i salut correspo-
nent a l’obra urbanització de Zones Verdes i ratificar el
acords adoptats per la Junta de Govern Local, concretament
els referents a l’acceptació de subvencions per finançar l’o-
bra d’urbanització de les zones verdes de la Generalitat de
Catalunya (225.000 €) i de la Diputació de Barcelona
(100.000 €). Finalment amb el vot favorable dels cinc regi-
dors d’ERC i el del PSC i l’abstenció dels quatre regidors de
CIU s’aprovà la modificació pressupostaria que és un tràmit
per incorporar les inversions pendents del 2005 al 2006.
Llavors per urgència s’aprovaren els nous preus de l’aigua
amb un increment per sota de l’IPC (3,45 %) amb el vot favo-
rable d’ERC i PSC i l’abstenció de CIU. Per acabar es donà
informació del tancament de l’exercici 2005 amb un roma-
nent de tresoreria positiu de 29.000 €.Finalment es donà
compte dels decrets d’alcaldia, de les informacions de les
regidories i es van fer els precs i preguntes (aquesta informa-
ció és pot consultar a l’Ajuntament).

Ple 27 d’abril de 2006 
Consolidació i Tancament
del Marquet de l’Era

Hi assistiren tots els membres del consistori. Un cop apro-
vada l’acte de la sessió anterior s’acceptà per unanimitat el
crèdit de la Diputació de Barcelona per la consolidació i el

tancament del Marquet de l’Era. Seguidament i amb els vots
favorables de tot el consistori es començà el procediment
negociat sense publicitat per la contractació de l’obra conso-
lidació i tancament del Marquet de l’Era. Llavors amb el vots
favorable d’ERC (5) i PSC (1) i l’abstenció de CIU s’invità a dife-
rents entitats financeres que presentin propostes de finan-
ciació pels projectes del 2006 per poder escollir la més favo-
rable per a l’ajuntament. Seguidament i amb el vot favorable
dels onze regidors s’aprovà la creació del fitxer automatitzat
de titularitat municipal XISSAP que té com a finalitat la ges-
tió integrada via web de la informació dels serveis socials
d’atenció primària municipal. Per últim es ratificà la memò-
ria valorada per l’abastament d’aigua potable a la urbanitza-
ció de Comabella, aquest pas era necessari per poder dema-
nar la subvenció corresponent a la Generalitat (ara estem a
l’espera de la resposta de la Generalitat).

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 és pot consultar a l’Ajuntament).

Ple 30 de maig de 2006 
Reclamar al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que prengui
mesures urgents sobre els últims
incendis presumptament intencionats 

Hi assistiren tots els membres del consistori. Un cop apro-
vada l’acte de la sessió anterior s’acceptà per unanimitat de
tot el consistori afegir un punt per urgència a l’ordre del dia
per reclamar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
prengui mesures urgents sobre els últims incendis presump-
tament intencionats al municipi de Sant Llorenç Savall.
Seguidament amb el vot favorable dels cinc regidors d’ERC i
el regidor del PSC i amb l’abstenció dels cinc de CIU es decidir
acceptar la millor oferta presentada per diferents entitats
bancàries (Caixa Catalunya) per finançar part dels projectes
del pressupost del 2006. A continuació i per unanimitat s’ad-
judicà les obres de consolidació i tancament del Marquet de
l’Era a l’empresa llorençana Construccions Casanoves, que va
ser la única empresa de Sant LLorenç que es va presentar per
realitzar aquest projecte. Per últim es realitzà el sorteig de les
meses electorals pel referèndum de l’estatut del dia 18 de
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juny. Al ser un ple extraordinari no hi van haver ni precs ni
preguntes ni informacions de les regidories.

Negociacions cessió Vall Xica
El setembre de l’any 2004 l’Ajuntament de Sant Llorenç

Savall i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya van signar un conveni de cessió de part de la
Vall Xica, concretament de la primera planta (on hi ha la llar
d’infants), més endavant, durant l’any 2005, es va ampliar el
Conveni als sòtans (on hi ha el local del Cau) i al teatre (on ja
s’han organitzat diferents activitats com el Festival de
Titelles, el dinar de la Marató,...). Donat que les relacions entre
Ajuntament i Departament eren bones vam començar les
converses per donar una utilitat a tot el complex, la idea que
va proposar l’ajuntament i ben vista per la Generalitat, és que
Vall Xica es convertís en un equipament d’allotjament col·lec-
tiu, tipus alberg. En aquests moments, i fins la sortida d’ERC
al govern, s’estava estudiant quina era la millor manera de
gestionar l’equipament, si una cessió a l’ajuntament o bé una
gestió per part d’alguna empresa de la Generalitat, i qui es
feia càrrec del cost de la rehabilitació de l’espai. En aquests
moments estem pendents que per part del departament es
designi un interlocutor, i que els canvis al Departament no
suposin un canvi en l’enfocament del futur del centre.

Ajuts de la Generalitat per adaptació i
accessibilitat d’habitatges per persones
amb disminució

El Departament de Benestar i Família  va obrir convocatò-
ria per a la concessió d’ajuts del “Programa per a la l’adapta-
ció o accessibilitat d’habitatges per persones amb disminu-
ció” i amb recursos econòmics limitats.

Aquest ajuts van destinats a persones amb un grau de dis-
minució reconegut per l’ICASS igual o superior al 33%, i que
els seus ingressos no superin quatre vegades l’IPREM
(Indicador públic de rendes d’efectes múltiples) del 2005.

Finalitza el 3 de juliol.

Podeu consultar tota la informació a la pàgina web del
Departament:

www.gencat.net/benestar/persones/disminucio/adapta-
cions/habitatges/index.htm

Trucant al telèfon gratuït del Departament de Benestar i
Família: 900 300 500.

Des de Serveis Socials de l’Ajuntament se us podrà informar
i orientar en la tramitació.

RReeggiiddoorriiaa  ddee  SSeerrvveeiiss  SSoocciiaallss

Vols jugar a futbol l’any vinent? 

La pròxima temporada el centre d’esports llorençà celebra
el seu 75è aniversari i per això vol continuar amb l’equip de
futbol amateur, però com sempre hi ha el problema de no
tenir prous jugadors. Totes aquelles persones interessades
en forma part del C.E. Llorençà únicament s’ha de posar en
contacte amb el seu President, el Pere Camprubí o trucar a
l’ajuntament que l’informaran de tot al telèfon 93 714 00 18
(demanar per Roser). Us hi esperem.

Futbol base

Des de l’Ajuntament i el C.E. Llorençà volem que la tempo-
rada vinent tot nen o nena d’entre 4 i 18 anys que vulgui
practicar algun tipus d’esport ho pugui fer. És per això que
s’ha obert una llista a l’ajuntament perquè tots els nens i
nenes interessats/des s’hi puguin inscriure. La idea inicial és
que hi hagi un coordinador que s’encarregui de fer activitats
esportives dos dies a la setmana pels nens i nenes de 4 fins
a 9 anys aproximadament sense que hi hagi competició i a

partir dels nou anys poder fer diferents equips de futbol sala
per jugar contra diferents escoles del Vallès. Per cobrir tot el
cost que significa aquesta organització l’ajuntament finan-
çarà gran part però llavors cada nen o nena haurà de pagar
una petita quota mensual per poder acabar de cobrir tot el
cost.

I Mostra d’entitats i fira de Sant Ponç

El passat diumenge 7 de maig es va celebrar la I Mostra
d’Entitats de Sant Llorenç, juntament amb la tradicional Fira
de Sant Ponç, organitzada des de l’àrea de Participació
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Ciutadana. La Mostra va tenir lloc al Passeig de la Rectoria, va
comptar amb la participació de 20 entitats de Sant Llorenç
Savall, en els stands s’hi podia trobar informació de les acti-
vitats que desenvolupa cada entitat a més de material, foto-
grafies i objectes significatius de cada entitat, fins i tot algu-
nes van preparar productes alimentaris diversos. La Mostra
va comptar a més amb la presència de 6 artesans de Sant
Llorenç Savall, que van oferir els seus productes, joguines de
fusta, bijuteria, vidre pintat, sabons naturals...

Des de l’ajuntament es destaca l’èxit de la convocatòria
tant pel que fa a les entitats participants com d’assistència
de públic, molt nombrós durant tot el matí, segurament afa-
vorit per les bones condicions meteorològiques.

Piscina Municipal de Comabella

S’estan a punt d’acabar les obres de canviar la depurado-
ra i rebaixar el vas de la Piscina de Comabella, amb aquestes
obres s’estalviarà aigua, es disminuirà el risc d’accidents i es
millorarà la qualitat de l’aigua al tenir una depuradora nova.

EEnn  pprriinncciippii  ii  ssii  nnoo  hhii  hhaa  ccaapp  iimmpprreevviisstt  llaa  ppiisscciinnaa  ss’’oobbrriirràà  eell
ddiiaa  2244  ddee  jjuunnyy  ffiinnss  aall  33  ddee  sseetteemmbbrree..

L’horari serà de les 11 del matí fins a les 8 de la tarda de
dilluns a diumenge.

Els preus dels abonaments i de les entrades són els matei-
xos que els de l’any passat.

TTootteess  aaqquueellllss  nneennss  ii  nneenneess  iinntteerreessssaattss//ddeess  eenn  rreeaalliittzzaarr  uunn
ccuurrsseett  ddee  nnaattaacciióó  ss’’iinniicciiaarràà  eell  33  ddee  jjuulliiooll  ffiinnss  aall  2288  ddee  jjuulliiooll,,  ddee
1100  aa  1111  ddeell  mmaattii  ((eenn  ffuunncciióó  ddeellss  iinnssccrriittss  eess  ffaarraann  ddooss  ttoorrnnss,,  uunn
ddee  1100  aa  1111  ii  uunn  aallttrree  ddee  1111  aa  1122))..  EEll  mmeess  dd’’aaggoosstt  ssii  hhii  hhaa  ggeenntt
iinntteerreessssaaddaa  ttaammbbéé  ss’’oorrggaanniittzzaarraann  eellss  ccuurrsseettss..

Millora Zones Verdes
Ja han començat les obres de millores de zones verdes que

consistiran en millorar l’entrada del poble, la zona de davant
la parada de la Vallesana i la Font de l’Aixeta.

Cami de la Vall d’Horta
Ja s’han finalitzat les obres de pavimentació amb ciment

sec del camí de la Vall d’Horta, aquesta obra ha estat finan-
çada el 100 % per la Diputació de Barcelona.

Inauguració del C/Canigó
El passat 29 d’abril, en aquell moment el conseller de

Governació i Administracions públiques el sr. Xavier Vendrell
i l’alcalde de Sant Llorenç Savall, Ricard Torralba, van inaugu-
rar les obres d’urbanització de l’últim tram del carrer Canigó.
Aquesta obra ha estat finançada gràcies a les aportacions
dels veïns i a una subvenció de la Generalitat que inicial-
ment estava destinada a millorar l’Ajuntament però que l’e-
quip de govern actual va canviar de destinació perquè va
creure més necessari millorar un dels últims trams de carrer
del poble que encara no estaven asfaltats.
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Inauguració Biblioaccés

Setze anys després de la seva última remodelació s’ha tor-
nat a intervenir en la Casa de Cultura de Sant Llorenç Savall,
per tal de convertir l’antiga biblioteca que havia quedat bas-
tant en desús, en un nou i modern equipament municipal
concebut com a centre d’accés a la informació tant biblio-
gràficament que per això conté obres de consulta directa,
com també telemàticament, a partir dels ordinadors con-
nectats a Internet.

El biblio@ccés és un punt permanent de servei que actua
a manera d’extenció del bibliobús en una “Àrea de Servei
Rural”. Es fa imprescindible una coordinació estreta entre el
biblio@ccés i el bibliobús, per tal d’establir una política con-
junta de col.lecció i serveis.

Dijous 1 de juny de 2006, el president de la Diputació de
Barcelona, Celestino Corbacho va ser rebut per l’alcalde
Ricard Torralba Llauradó i la resta de l’equip de govern, va
signar el llibre d’honor, i tots junts van realitzar una visita pel
poble i van inaugurar el Biblio@ccès.

Horari de Sorea

Cada primer dilluns de mes Sorea està al matí a l’ajunta-
ment per atendre consultes i peticions dels llorençans i llo-
rençanes.

Horari Recaptació

Cada dimarts al mati a l’ajuntament hi ha una persona de
l’organisme autònom que us informarà de qualsevol tema
relacionat amb els impostos municipals.

Banc de Sang

El proper diumenge 30 de juliol de 9 a 2 es podrà donar
sang al CAP de Sant Llorenç. Us hi esperem!

NNOOTTÍÍCCIIEESS  BBRREEUUSS
Festa del Pi de Maig

El dia 1 de maig, puntualment com cada any, els més mati-
ners varen anar a tallar el Pi a la Finca del Dalmau. Després
d’un bon esmorzar el pi va ser traslladat fins la Font de
l’Aixeta on amb la força de gran part del públic assistent, el
vàrem plantar al bell mig de la plaça. Més cap al migdia, la
Coral els Emprius juntament amb la Coral l’Estrella Daurada
de Cors Clavé  de Sabadell ens van fer gaudir de la seva
actuació. Cap al migdia la Coral els Emprius va començar  a
cuinar l’arròs.

El passat dia 31 tal com dicta la tradició, vàrem fer baixar
el pi amb la col·laboració dels nens i nenes acompanyat d’un
berenar ofert per l’AMPA de l’escola Josep Gras. I finalment
vàrem ballar al ritme de la música de Deparranda fins que la
pluja, tot i que benvinguda ens va aigualir la festa.
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Festival de Titelles
Els propers dies 7, 8 i 9 de juliol tindrà lloc la onzena edició

del Festival de Titelles de Sant Llorenç Savall.

Com cada any, podrem gaudir d’espectacles ben diversos
ens visitaran companyies per tots els públics amb origen a
Catalunya, la Península, França... Així doncs, arriba la onzena
edició i us esperem per compartir uns dies d’encant especial
del tot inoblidables!!  

Curset d’Història de Catalunya
De la mateixa manera que en anys anteriors, la Sra. Ma.

Teresa Serra, impartirà un curset d’història de Catalunya,
aquest any anomenat: “ La Catalunya prehistòrica, ibera,
grega i romana”.

Tindrà lloc tots els dijous, de 6.30 a 8 de la tarda, a la Casa
de Cultura i des del 6 de juliol fins al 17 d’agost, ambdós
inclosos.

El curset és obert a tothom, però cal inscriure’s prèvia-
ment a l’Ajuntament.

8 de març de 2006, Dia Internacional
de la dona treballadora

Aquest any la celebració del dia 8 de març coincidí amb la
Inauguració de la Mostra Fotogràfica “Dones de Sant
Llorenç”. La  Mostra va ser un èxit gràcies a la participació
dels vilatanes i vilatans, amb un marcat protagonisme de les
nenes del poble. Així es posa de manifest la consolidació de
l’acte any rere any, com a motiu de celebració de la diada i
promoció de la participació ciutadana.

El mateix dia, entrada la nit, vam poder gaudir de la pro-
jecció de la pel·lícula “Donde reside el amor”, una tendra his-
tòria sobre un grup d’amigues, que el voltant d’un eix comú,
expressen les dificultats de les relacions humanes.

Els actes van finalitzar el divendres dia 10 de març amb un
participatiu i animat sopar de dones a la Fonda Rius.

Exposició itinerant del riu Ripoll a Sant
Llorenç Savall.

Del 9 al 21 de maig es va poder visitar a la Casa de Cultura
de Sant Llorenç Savall  l’exposició itinerant del projecte FIL
“El riu com a fil de la vida”. El divendres, 12 de maig, l’alcalde
del municipi, el Regidor de Medi Ambient, i la Coordinadora

Guanyadors del Concurs del Festival de
Titelles

Enguany s’ha celebrat el primer concurs de Cartells del
Festival de Teatre de Titelles de Sant Llorenç Savall. El con-
curs estava obert a la participació de les entitats municipals.
L’entitat guanyadora d’aquesta edició del concurs ha estat
l’ADF El Pinyó, amb el treball anomenat Plastilina. Els treballs
elaborats seran exposats durant els dies del festival al teatre
de la Vall Xica.

Rally de motos Antigues
Un cop més el passat diumenge 21 de maig va passar el ja

tradicional rally de motos antigues pel nostre poble. Tots els
llorençans i llorençanes vam poder gaudir d’aquestes motos
de museu que any rera any passen pel municipi.

Revetlla de Sant Joan
El dia 23 de juny, a la nit tindrem revetlla de Sant Joan a la

Font de l’Aixeta. Al vespre començarem amb l’arribada de la
Flama del Canigó, l’encesa de la foguera, el sopar popular, i
finalment música en viu amb Ruben. No us ho perdeu!!

Alumnes de sisè
Si veieu alguna d’aquestes cares pel carrer, FELICITEU-LOS!

Aquest curs escolar 2005-2006  que s’acaba han fet sisè.

A partir d’ara, cadascun d’ells i d’elles inicien una nova
etapa, per tothom serà un nou camí ple de sorpreses, de can-
vis i d’afiançament, facin el que facin i vagin on vagin

L’ENHORABONA!!
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del Pacte per l’Ocupació del Vallès Occidental, van inaugurar
l’exposició, en la qual van assistir una vintena de persones.

En total van passar per l’exposició més de setanta perso-
nes. També van visitar l’exposició tots els nens i nenes del
CEIP Josep Gras de Sant Llorenç Savall.

Volem donar les gràcies al Centre Excursionista Llorençà
per a participar en la vigilància de l’exposició alguns dels
dies que va estar oberta al públic.

“El riu com a fil de la vida” és una exposició itinerant entre
els municipis que participen en el projecte europeu del
mateix nom i pretén donar una visió general del nostre riu,
del seu passat, el seu present i el seu futur. El Ripoll ha tingut
un important significat econòmic, social i cultural per als
municipis que travessa. Els creixements, usos, abusos i
redescobriment del riu han anat estrictament lligats a l’evo-
lució històrica dels pobles i ciutats que ressegueix. Amb

Dirt jump a La Clau

El passat diumenge 14 de maig Sant llorenç Savall va ser el
temple de la modalitat ciclista de  Dirt jump. El camp de salts
de bicis de La Clau va acollir una gran quantitat de pilots i
públic d’arreu on per 8è any consecutiu es reuneixen els
millors saltadors del país. Aquest any amb el luxe de comp-
tar també amb professionals de la modalitat vinguts de
França, Inglaterra i Suècia. Bona actuació la dels llorençans
més petits: Saül Conde, Carles Salvó, Bernat Caral i Jordi Daví
(2on Infantil). També de David Otero (3er Expert) i dels nos-
tres Pro’s locals: Carles Torralba 6è i Manel Ibars 4rt. La victò-
ria final va ser pel francès Joan Baptiste Peytavit amb una
actuació de salts impressionant. Espectacle, participació i
diversió en una prova que cada any guanya més prestigi dins
l’especialitat (més de 5 mitjans de premsa especialitzada i
TV3 gravant l’esdeveniment).

Campionat de Catalunya de BMX

El Dissabte 3 de Juny es va disputar el Campionat de
Catalunya de BMX a una única prova a Terrassa. Els 4 lloren-
çans que hi van participar van pujar al podi: - Saul Conde es
proclama CAMPIÓ DE CATALUNYA en la categoria de menys
de 9 anys.

Manel Ibars guanya el CAMPIONAT DE CATALUNYA en la
màxima categoría (Èlit) - Bernat Caralt (10, 11 i 12 anys) reva-
lida el títol de SUBCAMPIÓ DE CATALUNYA. - Carles Torralba
(Èlit) puja al tercer esglaó del podi.

Enhorabona als quatre per els excel·lens resultats que ens
porteu cap a Sant llorenç!!!

Ball de Gitanes

El passat 7 de maig es van tornar a ballar les tradicionals
gitanes a Sant Llorenç Savall, dos colles de nens i nenes i una
de grans van fer gaudir a tot el poble d’aquesta tradició que
feia uns quants anys que s’havia perdut. Des d’aquí volem
agrair a en Lluís Gibert per la seva dedicació a l’hora d’ensen-
yar aquest ball i així com a les seves col·laboradores ( Roser
Calvet, Anna Madera, Marta Argemí i Montse Gibert) que en
van ensenyar els mes petits. També agraïr a tots els balladors
i balladores el seu esforç i per fer-nos gaudir d’una tarda tant
agradable.

aquesta exposició fem una passejada pel Ripoll, aturant-nos
en tres grans temes: l’aigua, el paisatge i l’ús social, que
engloben els aspectes principals que ens ajudaran a enten-
dre, una mica més, el nostre riu.
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15 anys d’esquerra a l’ajuntament
El passat 28 de maig la secció local d’ERC de Sant Llorenç

Savall vam celebrar els 15 anys de presència d’ERC a
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall amb la presència del
secretari General d’Esquerra en Joan Puigercós. La festa
començà a mig matí amb inflables pels infants, amb un
dinar amb més de 200 persones i amb una cantada d’hava-
neres.

En els parlaments en Ricard Torralba, alcalde de Sant
Llorenç Savall, va recordar com va començar tot i la progres-
sió que ha anat tenint esquerra a Sant Llorenç Savall, al
mateix temps també va agrair la feina feta pel CAV (cercle
d’amics de la vila) ja que sense la feina feta per ells hauria
estat molt més difícil els objectius assolits per ERC.

Per acabar en Joan Puigcercós va fer entrega a en Magí
Rovira una placa d’agraïment en nom de tota la secció local
d’ERC per estar al front del partit durant més de catorze
anys. Un Magí emocionat va agraïr a tots la feina feta pel
poble i va demanar que seguíssim treballant com fins ara
per seguir assolint els pròxims objectius.

Tota la secció local d’ERC i la gent que forma part de les
reunions de treballa d’ERC volem agrair la feina i dedicació
feta pel poble de Sant Llorenç Savall a en Magí Rovira.
Gràcies Magí!

Secció Local d’ERC

ASSOCIACIÓ CULTURAL SET
Ja fa un parell de cursos que des de l’Associació Cultural

Set portem un bon ritme de treball. El curs passat, 2004-
2005, amb la Festa de Nadal dels Senyors Masllorenç, la Fira
de les Arts que es va dedicar al teatre i les escultures, Oh! La
Guerra, quin joc de disbarats (Grup Set de Teatre Juvenils) i el
Pregó de la Festa Major amb la candidatura de SLLS a les
Olimpíades 2012. Aquest curs, 2005-2006, vam començar
amb una Lectura dramàtica del poema de Nadal de Josep Mª
de Segarra i l’hem culminat amb l’estrena de dues obres de
teatre: Lisístrata (Grup Set de Teatre Adults) i La Pífia (Grup
Set de Teatre Juvenils).

A més a més de les representacions, darrera hi ha tot el
treball dels assajos setmanals i la realització de tallers de
teatre per a aprendre nous recursos. Ara ja estem treballant

en propers projectes i sembla que aquesta locomotora va
marxant a bon ritme. Per això, des de la Junta de l’Associació
volem donar les gràcies a tots els actors i actrius, grans i
petits, que cada setmana venen al Patronat amb la il·lusió i
les ganes de tirar endavant aquest projecte comú, per totes
les hores dedicades i per totes les anècdotes ocorregudes i
bones estones. També volem agrair a les persones que han
estat “al darrera” de l’escenari, per què han fet possible que
tinguéssim sò, llum, decorats… i tot el que ha fet falta.
Gràcies també als directors, per tota la paciència que heu
tingut i per la vostra dedicació. Agrair a la Parròquia que ens
acull al local del Patronat, i sobretot la seva paciència amb
les entrades i sortides, el soroll als vespres i la nit, i per tot el
suport que ens dona. Agrair també als pares i mares del grup
de Juvenils, que en els darrers assajos els seus fills s’han
hagut de saltar els horaris normals. Agrair sobretot a les
parelles i a les famílies dels que participem en aquest projec-
te, per tota la paciència que tenen, les esperes, les discus-
sions,… sense el seu suport i comprensió, això tampoc seria
possible.

I per acabar, agrair a tot el públic que ha confiat en nosal-
tres i ha vingut a veure i escoltar tot allò que els volíem dir.
No ens voldríem deixar de mencionar la col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall que és imprescindible
per anar caminant endavant.

Que visqui el Teatre!!

EENNTTIITTAATTSS
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Trobada de vehicles clàssics a Sant
Llorenç Savall

El passat 21 de maig es va dur a terme la tradicional con-
centració de vehicles clàssics a Sant Llorenç, organitzada per
l’Agrupació de veïns del barri de Comabella amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament. La festa es va completar amb una pae-
lla popular per els participants i veïns.

A la trobada hi van participar 44 cotxes, que desprès de ser
rebuts a la plaça del poble, van fer una Rua per tots els barris
de Sant Llorenç i desprès van  participar amb una gimcana
d’habilitat a la Plaça de Comabella.

Es van lliurar com es usual, als participants mes destacats
els següents premis, amb la col·laboració d’en Joan Sola regi-
dor d’esports de l’ajuntament i Joan Barriendos i Xavier
Luquero de l’Agrupació de Veïns  

AAll  vveehhiiccllee  mmeess  aannttiicc::  Citroen Stromberg del 1954, matricu-
la B-92758, conduït per Vicenç Guillem

AAll  vveehhiiccllee  mmeess  ccoonnsseerrvvaatt:: Fiat 124, Spider matricula 9627
DKM, conduït per Moises Novell

AAll  vveehhiiccllee  mmeess  ssooffiissttiiccaatt:: Seat Abarth, matricula B-2327-
ED, conduït per Matute

AAll  vveehhiiccllee  mmeess  vviiaattggeerr  qquuee  aaqquueesstt  aannyy  vveenniiaa  ddee  CCuunniitt:: Seat
850, matricula B-887622, conduït per Clara

AAll  vveehhiiccllee  aammbb  eell  ccoonndduuccttoorr  mmeess  hhààbbiill::  Seat 127, matricula
B-0252-Y, conduït per Llorenç Escursell 

La nostre felicitació als guanyadores i a tots el partici-
pants, que esperem el pròxim any

AAggrruuppaacciióó  ddee  vveeïïnnss  ddeell  bbaarrrrii  ddee  CCoommaabbeellllaa

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 937 232 387

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

FE D’ERRATES

En el passat Savall ens vam deixar de posar els noms de les
persones que han fet les fotografies del calendari del Casal,
en concret són Marcelo Luis Maria Capamadjian i Manuel
Díaz Lunar. Demanem disculpes.
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EELL  CCOOMMPPOOSSTTAATTGGEE  DDOOMMÈÈSSTTIICC

El compostatge és un procés Natural de descomposició dels
residus orgànics, es basa en la transformació de la matèria
orgànica en un producte útil per a l’ús en l’agricultura i jardi-
neria, el compost.

L’ajuntament està preparant una campanya per a
difondre i implantar el compostatge domèstic a Sant
Llorenç Savall, en la qual es realitzaran xerrades, jorna-
des de formació i es proporcionaran compostadors
domèstics per a qui hi estigui interessat, subvencio-
nant una part del seu cost. Properament us anirem
informant

Si ja tens experiència fent compostatge a casa i t’a-
gradaria compartir la teva experiència posa’t en con-
tacte amb l’ajuntament, ens servirà d’exemple.

Les nostres deixalles. Si mirem la bossa d’escom-
braries de casa podrem constatar que els envasos i
embolcalls n’ocupen el major volum. Però si observem
el pes dels residus, en canvi, la matèria orgànica és la
principal fracció (representa més del 40 % del pes
total de la bossa d’escombraries).

On van a parar? Els principals tractaments que
actualment es donen a la bossa són finalistes, és a dir,
son tractaments que no consideren els residus com a
recurs, sinó com un problema que cal “amagar” o
“destruir”. Els tractaments finalistes són l’abocament
i la incineració. Ambdós contaminen els sistemes
naturals i malbaraten els recursos.

Alternatives al model actual de tractament dels
residus.

Reduir i evitar les deixalles innecessàries “el millor
residu és aquell que no es produeix”.

Retornar i reutilitzar tot el que pot tornar a fer el
mateix servei.

Reciclar tot el que es pot utilitzar com a substitut
de matèria primera.

Aquests dos
últims principis
impliquen recollir
tots els residus
domèstics selecti-
vament.

Fer el Compostatge a casa (el que s’anomena
Compostatge Casolà o Compostatge Domèstic) és
una de les maneres més actives d’assumir la respon-
sabilitat del millor tractament per a la matèria orgà-
nica: el seu reciclatge.

La brossa orgànica. Què és? La brossa orgànica és la
part de la brossa que té un orígen vegetal o animal,
com ara les restes de menjar, closques de fruites
seques, pinyols, ossos, restes de jardí,…

Per què cal aprofitar la brossa orgànica? La brossa
orgànica és la fracció més important dels residus que
generem. Alhora, és també la segona fracció més con-
taminant quan la seva gestió és incorrecta (la prime-
ra fracció més contaminant són els residus tòxics o
perillosos). Si afegim que els nostres sòls estan gene-
ralment molt mancats de matèria orgànica i que el
seu reciclatge és un procés senzill, arribem a la con-
clusió que una correcta política de gestió de residus
ha de prioritzar el tractament de la brossa orgànica.

De fet, només cal que ens fixem en el reciclatge d’a-
questa fracció de les deixalles que fan alguns page-
sos: les restes orgàniques s’emmagatzemen en
femers i, passat un temps, el producte transformat
s’incorpora als camps per a fertilitzar-los i proporcio-
nar al sòl bones condicions per a l’establiment dels
cultius (germinació, arrelament,…)
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a m b  cc e  tt r e n c a d a

La passió pel motor s’encomana. Els millors pilots s’han
convertit en famosos, i els seus èxits han fet créixer la
popularitat de la velocitat sobre dues rodes. Però darrere
dels grans noms, el motociclisme té una altra cara: la dels
joves que, en categories inferiors, s’esforcen per arribar
algun dia a dalt de tot.

Abans que Dani Pedrosa guanyés el seu primer campio-
nat del món, en Jordi Almeda ja sabia que el motoci-
clisme era per ell. Des de la tardor del 2002, quan va cór-
rer la primera cursa, cada vegada s’ho pren més seriosa-
ment. Ara s’entrena cada dia, mentre creua els dits per
poder continuar dedicant-se al que més li agrada.

La cursa de l’esforç

Com vas començar en aquest món? Tenies algú a la família
que s’hi dediqués, algun referent...?
El meu pare havia corregut enduro. Sempre havia estat un
fanàtic de les motos... Quan jo era petit, amb deu o onze anys, ja
em va ensenyar a portar moto. Als catorze anys vaig començar,
com tots els nanos: anàvem a córrer per les carreteres i vaig tenir
més d’un accident. I clar, el meu pare s’enfadava i em deia: “Et
faràs mal, et faràs mal...”. I un dia li vaig dir: “Doncs posa’m en un
circuit”. Jo treia molt males notes, i em va dir que si treia bones
notes, ho provaríem. Em vaig esforçar, vaig millorar... i així va
començar tot.

Vas haver de renunciar a altres coses per dedicar-te a aquest
esport?
Quan vaig començar a finals del 2002, va ser més que res per fer
alguna cursa. Després, al 2003, ja va ser una mica com a hobby
però més seriosament. I vaig començar a faltar molt: marxava a
Jerez, a Albacete... i estava dies fora. Estava fent un mòdul, i com
que estudiar no és el meu fort, vaig decidir acabar aquell curs i
no fer-ho més, deixar-lo a mitges. Perquè a més a més de les car-
reres, t’has d’entrenar a mitja setmana, i per anar una mica bé,
t’has de preparar. Motocròs, supermotard... Si ets molt voluntar-
iós ho pots fer, però si no, deixes els estudis una mica de banda.
A vegades no puc sortir de festa perquè he d’anar a entrenar...
Però bé, tot té la seva recompensa.

Amb la moto hi passes moltes hores, quina relació hi tens?
La moto, en aquests moments, és la meva vida. Tota la resta
queda en segon terme. Aquest any he guanyat carreres, he anat
al campionat d’Europa i vaig fer setè en una prova, i estic molt

content... Però per una calenta, te’n foten quatre de fredes.
M’han tirat moltes vegades, m’he fet molt mal, he tingut molta
pega amb les lesions... T’emportes moltes més decepcions que
alegries, i algun dia et planteges de deixar-ho. Però després hi
tornes, i endavant.

El suport del teu pare ha estat bàsic?
El meu pare és un fanàtic de les motos i gràcies a això jo estic
allà. A mi m’agradaven, però no m’imaginava mai poder córrer. Hi
ha un noi que conec, que té molts calés, i disposa del pressupost
que necessita, però al seu pare no li agraden les motos. Un dia
em va dir que tenia una gran sort de tenir un pare com el meu,
que em recolzava en tot. Fins i tot en els entrenaments: ahir
mateix vam anar a fer motocròs tots dos i ens ho vam passar
molt bé. És una gran sort. Pensa que a la meva mare no li agrada
gens. Ella em ve a veure a Montmeló i prou, perquè la mitja hora
o tres quarts que dura, s’ho passa fatal, pateix molt. El meu pare,
en canvi, també s’ho passa molt malament, perquè em passen
coses i hi pot haver una caiguda, però li encanta.

Quants anys més esperes competir?
Doncs tots els que pugui, però aquest esport té un gran proble-
ma: necessita un pressupost alt. És molt difícil trobar patroci-
nadors. Donar per donar, ningú vol donar res. I la gent que vol
donar, ho vol fer amb unes garanties... Si ho demostres i surts i
guanyes, llavors sí; però clar, has d’arribar aquí, i per arribar aquí
és molt difícil. Jo aquest any havia de plegar. Però movent-nos
una mica hem aconseguit alguns calés, de gent que ha confiat
en nosaltres, i podem tornar a intentar-ho. Aquest any ens ho

Continua a la pàgina següent...

savall 103.qxp  12/06/2006  20:05  PÆgina 11



número 103 - juny de 2006

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

plantegem bastant seriosament, perquè l’any que ve és o caixa o
faixa: o tot, i poder anar al Mundial o al Campionat Europeu; o
deixar-ho, o dedicar-nos-hi d’una altra manera.

I si no ets pots dedicar a les motos...
A mi m’agradaria dedicar-me a alguna cosa relacionada amb
això. Si no pot ser com a pilot, que és molt difícil, poder fer de
mecànic o portar un equip; o preparar algun nen com a pilot, i
anar a entrenar amb ell... Seria el meu somni. Poder viure del que
mi m’agrada, de les motos.

En Pedrosa és un ídol per tu?
Més que un ídol, és una referència a seguir. És un treballador nat,
s’entrena de les vuit del matí a les vuit del vespre. Té el cap molt
fort, i això és molt important, més que el físic. Si ets fort de cap
vas bé, i jo no en sóc massa. Però ell és molt fort i ha anat enda-
vant. La sort que jo penso que ha tingut és que el van agafar i li
van posar calés des del principi, i ha pogut aprofitar l’oportunitat
que va tenir.

Mentre tingui mitjans per competir, en Jordi continuarà anant al

gimnàs i fent bicicleta quasi cada dia, vigilant la dieta i

entrenant-se amb esforç dalt de la seva moto. “La gent es pensa

que per les motos no t’has de preparar, però pensa que cal una

preparació impressionant, és súper professional”. Es considera

afortunat per poder fer el que li agrada. Qui sap si algun dia por-

tarà, com diu ell, “una alegria al poble”...

Elisenda Rovira

17 de juny
a la Plaça

CAMPIONAT DE CATALUNYA 
D’ESCALADA EN BLOC
Organitza: Centre Excursionista Llorenç,
FEEC i Ajuntament de Sant Llorenç Savall

18 de juny
a les 8:30h
Font de l’aixeta

UN PASSEIG PER MURA
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

19 de juny,
de 10 a 14h
Masoveria del
Marquet

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

23 de juny
a les 22h
Font de l’aixeta

REVETLLA DE SANT JOAN
Arribada de la Flama del Canigó i encesa
de la foguera
Inici del Sopar Popular
Música en viu amb Ruben
Organitza: Centre Excursionista Llorençà,
i Aj. de Sant Llorenç Savall, R. de Cultura

23 de juny
a les 11h
A la plaça

UNITAT MÒBIL DE TELEASSISTÈNCIA
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. R. De Serveis Socials 
Col.labora: Diputació de Barcelona

24 i 25 de juny FESTA MAJOR DE LES MARINES
Veure programa a part
Organitza: Associació de Veïns de les
Marines

29 de juny INTERCANVI DE CASALS DE GENT GRAN
“Tens molt a veure” amb Roda de Ter
Sortida a la masia la Muntada i dinar a la
Fonda Rius
Inscripcions del 6 al 20 de juny. Preu 12€
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. R. De Serveis Socials 
Col·labora: Diputació de Barcelona

30 de juny
a determinar
Casa de cultura

CINEMA A LA FRESCA.
CICLE “DONES DEL MÓN”
Organitza: Grup de Dones de Sant
Llorenç. Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de la Dona. Amb el
suport de: Diputació de Barcelona

23 de juny
a les 18h
Casa de cultura

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL
TALLER DE PINTURA
Organitza: “EL TALLER” de la Mercè

J U N Y
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agendasavall

1 juliol
de 10 a 13h
La Muntada

DESCOBRINT LES PAPALLONES 
DE LA VALL D’HORTA
Organitza: Masia la Muntada-Avalot

15 i 16 de juliol FESTA MAJOR DE COMABELLA
Veure programa a part
Organitza: Agrupació de Veïns de
Comabella
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall

21 de juliol
a determinar
Casa de cultura

CINEMA A LA FRESCA.
CICLE “DONES DEL MÓN”
Organitza: Grup de Dones de Sant
Llorenç.
Ajuntament de Sant Llorenç Savall.
Regidoria de la Dona.
Amb el suport de: Diputació de
Barcelona

1 juliol REVETLLA DE SANT PERE
Organitza: Associació de la Segona
Joventut

2 de juliol
d’11 a 13h
Masoveria del
Marquet

CUINA DE JOGUINES: TALLERS DE
L’AIGUA 
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

29 de juliol REVETLLA DE SANT JAUME
Organitza: Associació de la segona
Joventut

9 de juliol
a partir de les 11h
Piscina municipal de
Comabella

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Organitza: Fundació per l’Esclerosi
Múltiple i l’Ajuntament de Sant Llorenç
Savall
A la Piscina municipal de Comabella

7, 8 i 9 de juliol X FESTIVAL DE TITELLES DE SANT
LLORENÇ SAVALL
Veure programa a part
Organitza: Centre de Titelles del Vallès i
Ajuntament de Sant Llorenç Savall

14 de juliol
a determinar
Casa de cultura

CINEMA A LA FRESCA.
CICLE “DONES DEL MÓN”
Organitza: Grup de Dones de Sant
Llorenç.
Ajuntament de Sant Llorenç Savall.
Regidoria de la Dona.
Amb el suport de: Diputació de
Barcelona

15 de juliol
d’10 a 14 h
Masoveria del
Marquet

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

9 de juliol
d’11 a 13 h
Masoveria del
Marquet

AL REBOST DEL MASOVER: REFRESCS I
BATUTS 
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

J U L I O L

BIBLIOBÚS

Cada dilluns 
de 16 a 19 h. Pati 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

Permanent
La Muntada
(Vall d’Horta)

LA FLORACIÓ AL PARC NATURAL DE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
Organitza: Escola de natura de la
Muntada-Avalot.
Horari: de dilluns a divendres d’11 a 5h.
Caps de setmana a determinar.
Telèfon de contacte:
687 401 400 (recomanable trucar-hi abans)

24 i 25 de juny
Casa de cultura

EXPOSICIÓ DEL TALLER DE PINTURA
Mostra dels treballs realitzats.
Dissabte a la tarda i diumenge matí i
tarda.
Organitza: “El Taller” de la Mercè
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Seguim avançant Estatut

Portem més de dos anys infor-
mant que les subvencions de la
Generalitat s’han triplicat, que
hem aconseguit fer tot un seguit
de coses com el passeig de la recto-
ria, el carrer Canigó, les zones ver-
des, la piscina, el tram elevat de la
plaça, el Biblioaccés, l’asfalt del pàr-
quing de l’Agell, la subvenció per
fer el pavelló, la subvenció per la
llar d’infants, el conveni signat per
la construcció de 21 habitatges de
lloguer per a joves, la cessió de part
de la Vall Xica, ens han visitat més
consellers en dos anys que en
vint,... tot això ho hem pogut acon-
seguir gràcies a la nostra dedicació
i pels consellers d’esquerra que
teníem al Govern, amb els canvis
que hi ha hagut últimament i amb
l’expulsió d’ERC del Govern de la
Generalitat esperem que el poble
no se’n vegi afectat, nosaltres
seguirem treballant igual...

Hem començat l’escrit parlant
de coses que afecten directament

a Sant Llorenç perquè creiem que
des d’esquerra i com hem demos-
trat durant aquests 15 anys que
portem a l’ajuntament que el més
important per a nosaltres és Sant
Llorenç, tot i que el pròxim dia 18 hi
hagi un referèndum que com a ciu-
tadans de Catalunya ens hi
juguem molt. És per això que des
d’esquerra us demanem que el
proper dia 18 voteu NO al referèn-
dum de l’estatut perquè no és l’es-
tatut que vam aprovar al parla-
ment de Catalunya i perquè aquest
estatut no ens reconeix com a
nació, no ens aporta ni un euro de
més, ni millores socials, ni millores
en ensenyament,... un estatut on
ens han tret tots els avenços
importants (només cal recordar la
frase del sr. Guerra, recordant que
s’havien liquidat l’estatut), per tot
això el proper dia 18 ens toca dir
NO.

Grup Municipal d'ERC

El 18 de juny tenim l’oportunitat
de decidir el futur de Catalunya; del
nostre vot dependrà si el nostre
país fa un salt endavant en auto-
govern, i en definitiva, en benestar
o bé si es queda aturat en el pas-
sat.

El que està en joc el 18 de juny és
continuar amb l’Estatut de 1979 o
aprovar un nou Estatut , que ens
doni instruments per encarar el
futur. Votar NO, suposa seguir amb
una eina antiga que ja no ens és
útil. Votar SÍ, suposa que Catalunya
tingui un millor reconeixement
nacional, més diners i més compe-
tències.

RReeccoonneeiixxeemmeenntt  nnaacciioonnaall    

Es defineix Catalunya com a
nació. Es restableixen els drets
nacionals, es reconeixen els sím-
bols nacionals, es dóna prioritat al
català com llengua pròpia i repre-
sentació directa a la UNESCO.

CCaappaacciittaatt  ddee  ddeecciiddiirr

Es duplica el nombre de compe-
tències, es blinden i es reforcen
jurídicament: en immigració,
ensenyament i beques, polítiques
socials, seguretat, treball, sanitat,
planificació de les infraestructures.

RReeffoorrççaammeenntt  iinnssttiittuucciioonnaall

Desapareixen les diputacions.
Catalunya podrà establir un model
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Els grups municipals opinen

Diguem si

r

territorial propi. La Generalitat serà
administració única.

Es crea la Comissió Bilateral
Estat - Generalitat

MMééss  ffiinnaannççaammeenntt

El finançament s’acordarà bila-
teralment. Per primera vegada ens
correspondran més diners dels que
gastem a través del pressupost.

La nostra solidaritat envers les
altres comunitats té noves regles:
es posa limit a la aportació que
Catalunya fa a Espanya.

La inversió estatal en infraes-
tructures per als propers set anys
equivaldrà de manera real i efecti-
va al pes de l'economia catala-
na(18,5% del PIB estatal).

MMééss  jjuussttíícciiaa..  MMééss  sseegguurreettaatt

Plenes competències en policia.

El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya es convertirà en l'últi-
ma instància judicial de tots els
processos iniciats a Catalunya.

El Consell de Garanties
Estatutàries vetllarà i tutelarà els
drets i deures dels catalans.

Es requerirà un nivell adequat i
suficient de catala a jutges, magis-
trats, fiscals,notaris.....

SSíí  aall  FFuuttuurr  aa  ll''EEssttaattuutt  aa  CCaattaalluunnyyaa

Grup Municipal de CIU

A l’Estatut que te especial cura
dels menors, dels joves, de la gent
gran, de la dona, i converteix en
dret els serveis socials. Així ho va
expressar la DDiippuuttaaddaa  aall  PPaarrllaammeenntt
ddee  CCaattaalluunnyyaa  ppeell  PPSSCC  CCOONNSSOOLL  PPRRAA--
DDOOSS  el passat dia 19 d’abril en el
Casal de la Segona Joventut de la
nostra localitat.

Ara toca un SI a l’Estatut de
Catalunya, un SI que significa nous
drets pels ciutadans de Catalunya.

Per primera vegada els Serveis
Socials es converteixen en el Quart
Pilar del Benestar. Ja teníem la
Salut, l’Ensenyament, les Pensions i

ara s’hi afegeixen els Serveis
Socials.

Un Estatut que aposta per la
plena independència de la seva
ciutadania, que aposta per la no
marginació, que no vol maltracta-
ments i que vol garantir el lliure
accés a la renda mínima de ciuta-
dania.

Un Estatut integrador dins d’un
model social molt avançat en el
que tothom si senti plenament
identificat, integrat i protegit.

Fem un pas endavant i ddiigguueemm
ssii..  

Grup Municipal Socialista
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