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Ple 29 de juny de 2006
Aprovació dels comptes positius del 2005

Hi assistiren tots els membres del consistori. Un cop apro-
vades les actes de les sessions anteriors s’aprovà la modifica-
ció parcial de l’ordenança fiscal de la taxa de la llar d’infants
“El Patinet” per unanimitat que significava un increment del
IPC. Seguidament i amb el vot favorable dels onze regidors
s’aprovaren els comptes generals positius de la corporació
de l’exercici 2005. Per últim i per unanimitat s’aprovà dema-
nar la baixa del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona, ja que com a municipi no en trèiem cap benefici i
havíem de pagar una quota anual.

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 4 d’agost de 2006
Aprovació de Modificacions 
puntuals del Pla General

Hi assistiren tots els regidors excepte el regidor d’ERC
Joan Roma que excusà la seva absència. En aquest ple única-
ment hi havia un punt i en el que s’aprovà per unanimitat el
conjunt de modificacions puntuals del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Llorenç Savall per a la reordena-
ció de petits desajustos del PGOU.

Modificació PGO
En el ple del mes d’agost vam aprovar la segona modifica-

ció puntual del Pla General (PGO), en aquest cas es tractava
d’arreglar alguns desajustos i d’actualitzar la normativa del
PGO atès que la realitat ha superat les previsions incloses en
aquesta normativa urbanística. Els elements més impor-
tants de la modificació són els següents :

Modificació de la zona comercial de Les Marines
L’ajuntament és propietari d’una peça de terreny a Les

Marines actualment qualificada com a usos comercials, mal-
grat el pas del temps aquesta finca no ha pogut ser desen-
volupada segons els seus usos per la qual cosa s’ha canviat
la qualificació a residencial per tal de poder-hi fer habitatge,
entenem que amb aquest nova qualificació aquests terrenys

tindran més sortida i podrem donar per finalitzada les millo-
res urbanístiques que es van fer a Les Marines.

Zona industrial petita
Com a prova pilot es reconeix l’ús residencial en aquest

sector sempre i quan vagi vinculat a una activitat artesanal,
artística o d’altres activitats que permetin la seva compatibi-
litat amb l’ús residencial, és a dir la planta baixa haurà d’es-
tar dedicada a l’activitat i la planta superior podrà ser dedi-
cada a habitatge. Amb aquesta modificació també s’eixam-
pla el carrer que passa de cinc a sis metres.

Mesures d’estalvi d’aigua
La problemàtica de l’aigua a Sant Llorenç és antiga, tenint

en compte a més que hi ha una creixent demanda en habi-
tatge, cal introduir mesures que en facilitin el seu estalvi, en
aquest sentit es limita la construcció de piscines particulars
establint una làmina màxima d’aigua de 16m2 i una capaci-
tat màxima de 22,5 m3, igualment s’obligarà a aquells habi-
tatges de nova construcció amb més de 30 m2 de jardí enjar-
dinat a disposar de dipòsits pluvials.

Limitació de cases pre-fabricades de fusta
Tenint en compte la proliferació de cases pre-fabricades

de fusta, i que aquesta tipologia constructiva és aliena a la
nostra tradició de construcció, amb aquesta modificació es
prohibeixen els mòduls prefabricats de fusta.

Vivendes de protecció oficial
Com ja havíem informat anteriorment es va signar un

conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge
per tal de construir 21 pisos de protecció oficial al terreny
existent entre els carrers Bisbe Solà i Josep Albagès, per a fer
possible aquesta construcció calia modificar el PGO per
donar major edificabilitat a aquesta zona.

Ple 5 d’octubre de 2006
Aprovació de les Festes Locals

Hi assistiren tots els regidors excepte el regidor del PSC
Daniel Pérez, el d’ERC Magí Rovira i na Montserrat Díaz i
l’Amadeu Calvet de CIU, tots ells van excusà la seva absència.
Primer de tot s’aprovà el padró d’habitants en que hi ha 2.272
llorençans/es. Seguidament per unanimitat s’aprovà el Pla
Marc Associació Propietaris Forestals Bages-Vallès i tot
seguit i també per unanimitat s’aprovaren les festes locals
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de l’any vinent, concretament el divendres 24 d’agost i el
dilluns 10 de setembre i per últim es realitzà el sorteig de les
meses electorals.

L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall posa
en marxa el projecte de participació ciu-
tadana “Sant Llorenç: i tu com el vols?”

El passat dia 16 de setembre es va donar a conèixer públi-
cament el projecte de Participació Ciutadana : “Sant Llorenç:
i tu com el vols?”, en un acte celebrat a la Casa de Cultura
presidit per l’alcalde de Sant Llorenç en Ricard Torralba i el
Regidor de Participació Ciutadana en Marc Sanglas, i en el
qual van participar prop de 40 persones a títol individual i en
nom de les diferents entitats de Sant Llorenç.

El projecte, que ha rebut una subvenció del Departament
de Relacions Institucionals, pretén obrir espais de debat i
aportar els elements d’informació perquè els ciutadans i ciu-
tadanes participin en la construcció del futur de Sant Llorenç
Savall amb la perspectiva de l’any 2016.

El projecte que es dura a terme durant el darrer trimestre
d’aquest any s’estructura en base a cinc eixos estratègics:
Ciutat Educadora, Cohesió Territorial, Tallers participatius de
districte, Cohesió Social, i sectorials, on s’inclou gent gran,
joventut i dona. Tots aquests temes es tractaran als tallers
participatius, grups de discussió i entrevistes programats. A
més, s’obrirà un fòrum a la pàgina web municipal on la ciu-
tadania podrà fer suggerències i propostes en vers els temes
que es tractaran al projecte.

Biblio@ccés.
Aquest setembre ha obert les portes el Biblio@ccés, a la

Casa de Cultura. S’hi pot trobar: obres de referència (enciclo-
pèdies, diccionaris, llibres de consulta...), premsa diària i
revistes sobre fotografia, juvenils i infantils, història, cuina,
viatges, i moltes més.

També hi ha connexió gratuïta a Internet en sessions de
30 minuts o 1 hora al dia, tot depenent del tipus de consulta.
I es pot imprimir en blanc i negre per 10 cèntims la pàgina.

D’altra banda, des del Biblio@ccés oferim una sala d’estu-
di per tots/es els/les estudiants, amb l’objectiu de facilitar
un espai d’estudi i de treball en grups.

El Biblio@ccés està obert tots els dies de dilluns a diven-
dres de 16 a 20h.

Recordem que tots els dilluns ve el Bibliobus de 16 a 19h. al
pati de la Casa de Cultura.

Felicitats Magdalena Caselles

El dia 28 de juliol de 2006 es va celebrar el centenari d’una
filla de Sant Llorenç Savall, Magdalena Caselles Verneda.
L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, El Casal de la segona
Joventut i els veïns del carrer Vapor van felicitar a la
Magdalena i tota la seva família amb una trobada al Casal,
on se li va fer entrega de flors i una placa commemorativa.

Desitgem que la Magdalena pugui continuar bufant les
espelmes sobre d’uns pastissos tant artístics com el que va
realitzar la Pastisseria Domènech.

Felicitats!

A la nostra mare
Mare avui compleixes cent anys.

Però amb molts afanys
Has anat fent via.

Ja n’has vist de tots colors,
Com solem dir tots.

Alegries, grans tristors.

Però per a tots,
avui és un gran dia.

Mare avui compleixes cent anys,
I tots fem pinya,

Les tres filles, els gendres, els nebots,
Els teus nets i els besnéts

I tants amics, que tots junts volem celebrar el teu dia,
I no en volem mancar

Els petons que ens tornes cada dia.

Oi mare que t’agraden els petons?

Aquells llargs i rodons.
I per nosaltres, com ho són de dolços!

Els petons de la nostra mare.

I tots els que ara estem junts
Et farem una abraçada.

CCiinnttaa  PPaaccuuaall..  FFaammíílliiaa  ddee  MMaaggddaalleennaa  CCaasseelllleess
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Fem compost a casa!
Algunes vegades quan pensem en residus, amb rapidesa

ens venen al cap grans fàbriques i indústries generant gran
quantitat de deixalles. Si bé és cert que el sector industrial és
un dels principals productors, no és menys cert que nosaltres
en el nostre dia a dia generem importants quantitats de dei-
xalles i escombraries d’una manera contínua.

L’ésser humà com a component del medi natural ha d’in-
terrelacionar-se amb ell, sense minimitzar la seva qualitat,
però la veritat és que és l’activitat humana la que provoca un
major nombre de canvis en l’entorn i a una major velocitat.

Som coneixedors que el patró de vida que demanda la
nostra societat moderna, es desenvolupa des d’un prisma
totalment insostenible, atacant al medi ambient, i també
sabem que hem de canviar els nostres hàbits i conductes,
però la veritat és que ens costa molt fer-ho.

Per a evitar una actitud més reactiva per part nostre, amb
freqüència emprem arguments tan buits com: “no serveix
de res, existeixen massa problemes ecològics com per a solu-
cionar-los tots, una única persona no pot fer gaire, no tinc
temps, em suposa un esforç extra i un desgast econòmic, no
obtinc cap benefici,...

En el fons sabem que són excuses, per això l’Àrea de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, amb el
suport de l’Agència de Residus de Catalunya, et vol ajudar a
donar el pas amb la campanya “COMPOSTATGE CASOLÀ”.

Mitjançant aquesta iniciativa a l’Ajuntament pretenem
que els ciutadans conegueu el procés de compostatge, que
consisteix en l’aprofitament dels residus orgànics (al voltant
d’un 40% de la bossa diària d’escombraries) per transformar-
los en adob natural, que es pot emprar en els horts o jardins.

Per això només són necessaris: un compostador, del qual
un percentatge del cost serà sufragat pel propi Ajuntament,
i la matèria orgànica que serà transformada en compost. No
és necessari realitzar un manteniment exhaustiu, ni emprar
gaire temps ni diners, ja que les reaccions per a obtenir com-
post es produeixen de manera automàtica i natural dintre
del compostador. S’obté compost natural, i per tant estalvies
els diners que gastes comprant fertilitzants químics. Es
col·labora amb el medi ambient a nivell global i local, ja que

es disminueix el volum de residus no només dels conteni-
dors, sinó també del total de la gestió de les escombraries. A
més, amb l’objecte d’afavorir les reaccions i disminuir el
temps d’obtenció del compost, l’ajuntament posa a la dispo-
sició d’aquelles persones que així ho sol·licitin una triturado-
ra de restes de poda. Així la campanya Compostatge Casolà,
contemplarà entre altres activitats:

Xerrades informatives sobre el Compostatge Casolà, amb
l’objecte d’apropar els ciutadans a aquesta activitat ecològi-
ca; Xerrades formatives on una vegada realitzada una previ-
sió aproximada del nombre de persones que sol·liciten el
compostador, es procedirà a explicar-los-hi en profunditat, la
metodologia per a convertir-se en compostaires casolans.

Es procedirà al repartiment dels compostadors, per rigo-
rós ordre de sol·licitud.

S’editaran també tríptics i fulletons informatius, es realit-
zaran visites individualitzades a cadascun dels compostai-
res, amb la finalitat d’oferir una orientació personalitzada a
cada usuari.

S’obrirà un telèfon o adreça de correu electrònic on poder
formular els dubtes, preguntes o suggeriments respecte l’ac-
tivitat o el procés de compostatge.

Es realitzarà un document que expliqui detalladament el
transcurs de l’activitat durant els dotze mesos que dura la
campanya, les dades estadístiques recollides, la metodologia
emprada, conclusions, etc.

La campanya ja s’ha engegat, en poc temps s’editaran uns
1000 tríptics on s’explicarà en què consisteix el compostat-
ge casolà i s’informarà sobre el lloc i la data de les xerrades
previstes, a aquelles persones que estiguin interessades.

En resum, es posarà a l’abast de qualsevol, l’oportunitat de
contribuir a millorar el medi ambient local i també global, a
reciclar i reutilitzar les deixalles orgàniques i a apostar per
actituds mediambientalment més sostenibles.

Ja no tens excusa per a no involucrar-te en la millora de la
qualitat ambiental de tots.

Si desitges conèixer més detalls sobre la campanya
“Compostatge Casolà”, no dubtis en posar-te en contacte
amb l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

EELL  CCOOMMPPOOSSTTAATTGGEE  DDOOMMÈÈSSTTIICC
a  S a n t L l o r e n ç  S a v a l l
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Entrada del poble i Font de l’Aixeta

Ja han començat les obres de l’entrada del poble, que han
de continuar arranjant la zona de la parada de davant la
Vallesana i la remodelació de tota la Font de l’Aixeta.

Arranjament carretera de Monistrol
Un cop demanat a la Generalitat de Catalunya pel termi-

ni de finalització de les obres de la carretera que va des de
Sant Llorenç Savall fins a Monistrol, la Generalitat s’ha com-
promès a acabar-les abans que finalitzi l’any.

Depuradora de 
la piscina

Durant aquest estiu tots i totes
hem pogut gaudir de la nova
depuradora i del nou vas de la pis-
cina amb menys profunditat que
ha permès estalviar aigua, dismi-
nuir el risc i complir la normativa
vigent.

Marquet de l’Era
Ja han començat les obres al Marquet de l’Era feta per una

empresa llorençana que permetrà remodelar tot l’edifici
exterior i el seu pati. Un cop acabades aquestes obres només
quedarà acondicionar el seu interior.

Futbol base

Conjuntament entre el C.E Llorençà i la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament s’ha engegat una nova temporada
pel futbol base llorençà amb l’objectiu d’aconseguir que el
màxim nombre de nens i nenes practiquin esport dins el
municipi. La intenció és que tot nen i nen d’entre 4 i 18 anys
que vulgui practicar esport ho pugui fer. De moment s’han
muntat dos equips de futbol sala pels més grans i dos dies a
la setmana els nens i nenes més petits fan activitats esporti-
ves a la pista de Ponsferrer. De moment ja hi ha més de cin-
quanta nens i nenes. Tothom qui s’hi vulgui apuntar només
ha de trucar a l’ajuntament (93 714 00 18)

XII Primera Marató de Muntanya de
Catalunya

El proper diumenge 29 d’octubre es realitzarà la XII edició
de la Primera Marató de Muntanya de Catalunya Gran Premi
Diputació de Barcelona a Sant Llorenç Savall organitzada pel
Centre Excursionista Llorençà i l’Ajuntament. Un cop més la
cursa constarà de tres modalitats, la Marató, la Mitja Marató
i la Cursa de Sant Jaume (10 km) i a part aquest any i per
segona edició consecutiva es farà una cursa de Canicross,
degut a l’èxit que va tenir la primera edició realitzada l’any
passat. Tot això no es podria tirar endavant sense els més de
200 voluntaris que fan possible que l’últim diumenge d’oc-
tubre tot el poble gaudeixi d’un dia com aquest.
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Dilluns de conte

Com cada any, amb l’inici del curs escolar, reprenem les
sessions del Dilluns de Conte, cada segon dilluns del mes (si
no hi ha res que ho faci modificar), ens visita un narrador o
narradora de contes, que fa que grans i petits s’oblidin de les
tribulacions diàries i viatgin cap a un món fantàstic. Ens tro-
bem a la Casa de Cultura, us hi esperem.

IV Campionat de Catalunya 
d’escalada en bloc

El passat 17 de juny es va realitzar el IV Campionat de
Catalunya d’escalada en bloc a Sant Llorenç Savall, durant
tot el dissabte vam poder gaudir de l’espectacle de l’escala-
da en bloc en el mig de la plaça. Aquest cop i per primera
vegada hi va participar un escalador local, esperem que l’any
vinent repeteixi i a veure si s’anima algú més.

Commemoració de la 
Guerra de Successió

Els dies 13 i 14 d’agost de 1714, a les acaballes de l’anome-
nada “Guerra de Successió” (1700-1714), amb la ciutat de
Barcelona assetjada per les tropes de Felip V, els homes
comandats per en Antoni Desvalls, marquès de Poal, infringi-
ren una dura derrota a l’exèrcit borbònic, obligant-lo a reple-
gar-se a Sabadell. L’escenari d’aquella batalla foren els
pobles de Talamanca (Bages) i Sant Llorenç Savall (Vallès
Occidental).

El triomf dels partidaris de l’Arxiduc Carles d’Àustria no
impedí la victòria final de Felip V ni la conseqüent pèrdua de
les llibertats polítiques de Catalunya, però marcà una fita
històrica que no pot caure en l’oblit.

Enguany, l’ajuntament de Sant Llorenç Savall, en col·labo-
ració amb Lacera, el Centre Excursionista Llorençà, l’escola de
natura La Muntada i la Generalitat de Catalunya, vol reme-
morar aquells fets llunyans amb la proposta d’un seguit
d’actes populars que permetin apropar als llorençans i llo-
rençanes el coneixement del passat històric del nostre
poble.

El diumenge 24 de setembre varem celebrar el primer
Aplec 1714, a la Muntada, arribant-hi a peu seguint dos itine-
raris diferents.

Els dies 6 i 27 d’octubre, a dos quart de vuit del vespre tin-
dran lloc unes xerrades sobre la Guerra de Successió, la pri-
mera a càrrec de Jaume Valls, la segona a càrrec d’Oriol
Junqueras.

NNOOTTÍÍCCIIEESS  BBRREEUUSS

Mulla’t 2006
Com cada any l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall va orga-

nitzar el “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” a la piscina munici-
pal de Comabella, per tal de col·laborar amb la Fundació
Esclerosi Múltiple. El dia 9 de juliol els participants van poder
nedar per una causa solidària i comprar el material que esta-
va a la venta. Agraïm la resposta de totes les persones que ho
han fet possible.
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IX Marxa D’Or

El passat 1 d’octubre es va celebrar la XVI trobada de bici-
cletes de muntanya, IX Marxa d’or, en que més de 700 parti-
cipants van venir a gaudir del nostre entorn. Un any més
aquesta trobada ha estat possible gràcies a l’organització
del Club Ciclista amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Sant Llorenç Savall i la Diputació de Barcelona. Des d’aquí
volem agrair al Club Cicilista l’esforç any rera any per acon-
seguir que aquesta prova sigui un èxit.

Catalunya - Euskadi
El passat 8 d’octubre es va celebrar el partit entre les

seleccions de Catalunya i Euskadi, i com ja es tradició la
Penya Blaugrana, el C.E.Llorençà i la Regidoria d’Esports van
organitzar un autocar per anar a veure la selecció. Més de
cinquanta llorençans i llorençanes van poder gaudir d’una
festa única de l’esport català.

Campionat d’Espanya de BMX
El 17 de setembre es va disputar a Madrid l’última prova

del campionat d’Espanya de BMX. Els llorençans Carles
Torralba i Manel Ibars van ser 4rt i 5è en sènior, mentre que
en la categoria dels més petits, Saül Conde va aconseguir
passar les classificatòries i colocar-se 4rt, fet que el situa en
el 3er lloc en el Campionat d’Espanya. Enhorabona!

Gimnàs per a Gent Gran
El setembre ja ha tornat el gimnàs de manteniment que es

realitza el casal de la segona Joventut.
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El Casal Informa
En el mes de maig es va celebrar la Festa de la Gent Gran,

amb Missa, dinar i ball amb música en viu.

En aquest acte es van entregar plaques als tres matrimo-
nis que han celebrat les bodes d’or: l’Agustí Valls i Ma Rosa
Farell; el Joaquim Cadafalch i Magdalena Font i l’Anisio Rius i
Mercè Sala.

Es va homenatjar als fundadors del Casal i es va fer entre-
ga d’una placa commemorativa a cada una d’ells: Agustí
Valls, Joaquim Cadafalch, Miquel Caba, Jaume Montlló,
Angelina Pérez, Asunción Russinyol, M Rosa Pujol i Francesc
Droguet (difunt).

També en Miquel Garcia se li va fer entrega d’una placa
com a reconeixement per la seva tasca durant set anys com
a president de la nostra entitat. A les senyores Isabel
Gonzalez i l’Annita Sans pel seu esforç i voluntat per ensen-
yar a ballar a molta gent. Com a agraïment al Sr. Andreví se
li va regalar un bolígraf pel seu interès i dedicació per tirar
endavant els carnets plastificats i els llistats dels socis.

El mes de juny es va fer una sortida per “La Ruta del Vi” a
l’Empordà que va satisfer a tots els viatgers.

També, en el mes de juny, es va participar a la Festa de la
Diversitat i van ser molt saborejats els plats presentats pel
Casal.

L’ Associació també és molt divers doncs tenim socis de
diferents poblacions de la comarca.

Com és tradició, hem celebrat les tres revetlles la de Sant
Joan, la de Sant Pere i la de Sant Jaume, totes elles molt con-
corregudes.

El 29 de juliol es va fer una trobada, a la nostra vila, amb el
Casal de Roda de Ter, amb un esmorzar i un dinar col·lectiu i
una sortida a la Vall d’Horta. Aquest intercanvi de Casal ha
sigut una iniciativa de l’Ajuntament i de la Diputació.

Aprovat per la Junta imprimir un llibre sobre els 15 anys
del Casal, escrit pel senyor Miquel Garcia i la senyora
Enriqueta Juncadella.

Va ser molt comentada l’exhibició de ball que, de manera
gratuïta, ens van oferir el grup “Tot ballant” del Ramon
Gibert i la Núria.

Per celebrar el centenari de la senyora Magdalena de Cala

Cinta, el dia 29 de juliol se li va retre un homenatge davant
els seus familiars i amics. Aquest acte fou presidit per l’alcal-
de i el president del Casal.

La senyora Magdalena va rebre de mans de l’alcalde una
placa i un ram de flors i les seves tres filles també van ser
obsequiades amb un ram de flors.

La festa va acabar amb un pica-pica i un pastís amb espel-
mes.

Durant el mes d’agost, i com és habitual, el Casal ha estat
tancat. Tot i així la secció de petanca ha funcionat.

Aprofitant les vacances, el director de la Residència ens va
demanar la participació en un campionat de jocs de taula.
Hem col·laborat un grup força nombrós, anant-t’hi 3 cops a
la setmana. A tots ens va satisfer. Al final es van entregar tro-
feus i medalles als guanyadors i per acabar un pica-pica.

Per la Festa Major es va organitzar el Torneig de Petanca
amb alta participació. Els tres primers classificats van ser
obsequiats amb copes i la resta de participants una medalla.

Hem de ressaltar la nombrosa participació femenina de
Comabella, en canvi del poble només va competir la Rosita
Grau.

Un grup de jugadors de la Petanca del Casal han fet de
monitors a l’escola per ensenyar a un grup d’alumnes a “tirar
les boles”.

Comissió de la Festa Major

Benvolguda gent de Sant Llorenç,

Un cop acabada i reposada, volem fer pública la nostra
visió de la Festa Major, tot sabent que, a hores d’ara, ja s’han
fet una bona colla de valoracions ens diferents àmbits i
fòrums.

Quan vam començar a preparar la festa d’enguany erem
conscients de la dificultat d’oferir una programació que
satisfés a la majoria, sobretot després de les fortes crítiques
rebudes l’any passat. Tot aprenent dels errors i escoltant
alguns consells formulats amablement, vam treballar per fer
un programa que es mantingués en la línia que ens havíem
marcat, que oferís alguna novetat però que alhora garantís
la festa per a tothom. I creiem que ho hem aconseguit. Com
que tenim poques valoracions directes (i les poques que

EENNTTIITTAATTSS
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tenim es podrien titllar de poc “objectives”) utilitzem el cri-
teri de la participació en els actes programats. I la participa-
ció, en la festa, va ser massiva al llarg de tota la setmana, des
de les primeres bitlles al teatre del darrer dia, per la qual
cosa, per a nosaltres, la festa, en el seu conjunt, va ser un èxit.

Pel que fa al balanç econòmic cal dir que hem aconseguit
que sigui positiu. Ens vam proposar que tots els actes, tret
dels inflables de la font de l’aixeta, fossin gratuïts. Cal dir que
l’aportació municipal només cobreix un 60 % de la despesa
de la festa i que la resta s’ha d’aconseguir a partir de vendes
de samarretes, bars i aportacions de col·laboradors anun-
ciants. Malauradament aquest any la samarreta no va
“caure en gràcia” la qual cosa va fer que l’aportació econòmi-
ca que es comptava fer fos molt minsa. Tot i així s’ha acon-
seguit tancar de forma positiva gràcies a l’aportació dels
anunciants i als diners obtinguts als bars dels diferents
actes.

Aprofitem l’ocasió per agrair a totes les persones que han
col·laborat en la festa la seva dedicació i aportació: al Pep
Rosell, per l’esmorzar popular, al Club Ciclista per la bicicleta-
da, al Centre Excursionista per les curses i el sopar, al Grup
Set de Teatre pel pregó, al Casal de la Segona Joventut per la

petanca, al Vicente pel campionat de domino, al Centre
d’Esports Llorençà per l’organització dels partits de futbol, a
la Residència per la xocolatada, a la Graella d’art pels actes
organitzats, a la gent del Club de Bitlles Siuranenc d’Horta
per l’ajuda en el campionat de bitlles,... També agraïm a tots
i totes els que vau gaudir activament de la festa la vostra
participació, alhora que animem a aquelles persones que se
l’han mirat des de la barrera de forma crítica a que, en pro-
peres edicions participeu, tot col·laborant en fer la festa i la
feina que comporta més agradable per a tothom.

Per acabar informar que la comissió de festes actual
plega., Els que acostumem a participar en la vida pública llo-
rençana sabem que la participació té els seus cicles i que
ningú es pot eternitzar al capdavant de cap iniciativa. És idio-
sincràsia popular l’exigència de canvi i renovació. Sabedors
d’aquest tret, la comissió de festes actual considera tancat el
seu cicle i deixa aquest espai de participació a noves idees i
iniciatives que de ben segur sortiran del grup de persones
que agafi el relleu.

GGrrààcciieess  aa  ttootthhoomm..

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
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L’11 d’octubre va començar el procés de participació
ciutadana “Sant Llorenç: i tu com el vols?”. Aquest es
va endegar amb Ciutat Educadora, amb dues sessions
de tallers participatius: per una banda Família i
Escola, i per l’altra, Espai Obert.

Al primer taller, Família i Escola, es van convidar a
pares, mares, professorat, i AMPA de la llar d’infants,
CEIP Josep Gras i de l’IES Castellar. Durant dues hores
es van debatre qüestions com la conciliació de la vida
laboral i familiar, mobilitat, la transició de l’escola al
treball, la relació i coordinació entre agents educatius,
i la formació de pares i mares.

Al segon taller, Espai Obert, vam anar una mica més
endavant i es va obrir la invitació a totes les entitats
de Sant Llorenç Savall, ja que el fil conductor d’aques-
ta sessió eren els valors a l’escola. En concret, es va
debatre sobre el medi ambient, la interculturalitat i la
integració de persones nouvingudes, cultura, ciutada-
nia, gènere i salut.

Aquests dos tallers han donat com a resultat una
diagnosi de la realitat educativa del nostre poble des
del punt de vista de pares i mares, professorat i enti-
tats. I a més, tot un seguit de possibles actuacions que

ens poden servir de guia en els pròxims anys. Un punt
important també és que amb aquests tallers creem
espais de diàleg i comunicació que ens serveixen de
pont entre l’Ajuntament i tota la ciutadania, un fet
molt valorat des del mateix Ajuntament i pels assis-
tents a aquests tallers.

Dins d’aquest procés “Sant Llorenç: i tu com el vols”
s’inscriuen les activitats dirigides als alumnes de 5è i
6è del CEIPJosep Gras realitzades aquest octubre, i les
activitats que faran també la resta d’alumnes de pri-
mària. L’objectiu és comptar també amb els més
petits perquè ens expliquin com volen que sigui el seu
poble.

Durant el mes d’octubre i novembre es duran a
terme la resta de tallers de Les Marines, Comabella,
Casc Urbà, Cohesió Territorial, Gent gran, dona,
esports, oci i lleure, i cultura i convivència. L’estructura
d’aquests tallers es basa en plantejar un temes de
debat, i a través del treball en grups arribar a unes
conclusions que es recullen en un plenari al final del
taller. La participació de les entitats i la ciutadania és
molt important ja que hem de construir entre tots i
totes el Sant Llorenç Savall del futur.

SANT LLORENÇ,
i tu com el vols?
SANT LLORENÇ,
i tu com el vols?
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a m b  cc e  tt r e n c a d a

Fa trenta-cinc anys que la Dolors Arimon treballa a l’ajuntament
de Sant Llorenç. En aquest temps ha vist canviar moltes coses: el pas
del franquisme a la democràcia, els governs de diferent color polític,
la introducció de noves eines de treball i l’aparició de nous problemes
a afrontar.

La Dolors va entrar a l’ajuntament a principis dels setanta, a l’an-
tic edifici del carrer Llevant. Llavors hi havia molt poc personal: el
secretari, una altra administrativa, l’agutzil, el sereno i ella. Aviat les
dependències municipals es van traslladar al carrer Canigó, i ara hi ha
una quinzena de treballadors fixes, o millor dit, treballadores, perquè
la majoria són dones.

Durant aquests anys, la Dolors s’ha mantingut com una veu dis-
creta que sempre ha evitat manifestar-se políticament, però alhora
s’ha convertit en un dels millors testimonis dels canvis que hi ha
hagut a Sant Llorenç, tant a dins com a fora de l’ajuntament.

De la centraleta al mòdem

Vas començar a treballar a l’ajuntament durant el fran-
quisme. La transició, i després, la democràcia van canviar gaire
la teva feina?
Durant el franquisme anàvem a un altre ritme, hi havia menys
activitat. Quan van entrar els ajuntaments democràtics, va can-
viar, perquè portàvem molta més activitat, volíem fer moltes
coses, vam començar a demanar subvencions... En aquella època,
al temps del canvi, hi havia crisi, i van començar a fer plans d’ocu-
pació. Vam passar d’un ajuntament molt tranquil a un ajunta-
ment de tendències d’esquerra, amb moltes idees noves, que tre-
ballava molt.

En més de tres dècades deus haver vist molts canvis tecnològ-
ics. Ha sigut fàcil adaptar-s’hi?
Quan jo vaig començar encara hi havia màquines d’escriure
manuals. Després vam passar a les automàtiques, però anàvem
amb paper carbó, i amb tippex, que quan esborraves la primera
pàgina, les altres quedaven negres, i havies de fer-ho com
poguessis! Després hem passat ja a la informàtica. Al principi, els
telèfons anaven amb centraleta, després ja vam passar al con-
testador automàtic. Costa una mica adaptar-t’hi, més que res
quan ja ets gran, però ens hem anat posant al dia.

Pel què fa als problemes que heu de resoldre o als serveis que
oferiu, quin és el canvi més gros que has vist en aquest temps?
La gent cada vegada exigeix més, demana més. Ara, la gent per
qualsevol cosa ve a l’ajuntament, demana serveis i vol respostes.
I cada vegada l’administració està més al servei del ciutadà, o
s’intenta, almenys. No sé si des de fora es percep, però es fa un
esforç gran per atendre les demandes.

El creixement del poble està portant problemes nous a l’ajun-
tament?
Ara hi ha més problemes, la gent està de més mal humor. Està
venint gent de fora i ens hem d’anar coneixent, ens hem d’anar
acoblant, i això porta una mica més de problemes. Els vigilants
també van més de bòlit, la societat en sí està més agressiva...
Durant tots els anys que jo havia estat aquí, el nombre d’habi-
tants s’havia mantingut estable, al voltant dels dos mil. I ara em
sembla que aprovarem 2.270 habitants, en el proper ple. De fet,
ja fa dos o tres anys que el padró va pujant.

El fet que ara hi hagi tantes dones a l’ajuntament canvia
alguna cosa en la manera de treballar?
Ara n’hi ha moltes, és l’“ajuntament de les dones”! Però aquí la
part administrativa sempre l’hem portat dones. El que potser
canvia més és que la gent nova que entra és molt competitiva, ve
molt més preparada. Nosaltres vam venir perquè necessitaven
gent a l’ajuntament, i tenim uns estudis, però no estem
preparats com tota la gent que entra ara. Vénen tots molt forts,
i a més s’adapten molt bé. Déu n’hi do, la bona relació laboral
que hi ha.

Com es viuen els canvis de govern municipal des de l’ajunta-
ment? 
De vegades quan hi ha eleccions canvia algú de l’ajuntament,
però més o menys hi ha els polítics que ja hi havia a l’altra legis-
latura. Però alguna vegada ha passat que han canviat tots els
polítics, com per exemple quan va entrar Convergència l’última
vegada. Llavors no hi havia cap polític que ens conegués, ni que

Continua a la pàgina següent...
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nosaltres coneguéssim, ni que hagués treballat amb adminis-
tració. Va ser un anar-nos adaptant els uns als altres, ells van
haver d’aprendre coses de nosaltres i nosaltres d’ells. Quan hi ha
un canvi total, costa, però hi ha unes normes que hi són sempre,
és el polític qui s’ha d’anar adaptant a les lleis que hi ha.

Amb els canvis de govern i el personal que va i ve, és difícil con-
servar la memòria, assegurar la continuïtat. Creus que aquest
és el teu paper?
Sí, sóc una mica la memòria històrica. “Dolors, que te’n recordes
d’això?”, em pregunten. De fet, es necessita memòria històrica.
Per saber com es feien les coses abans, la gent s’espavila i ho
busca, però a vegades també va bé que hi hagi gent que fa anys
que som aquí. Moltes vegades també es recorre a la gent gran
del poble. Però això, ara, cada vegada ho tenim menys. Hauríem
de tenir els avis més a la vora i escoltar el què ens expliquen. Però
no hi ha temps, tots anem massa atrafegats i no tenim temps
d’escoltar...

Després de tants anys aquí, no sé si la pregunta és necessària,
però... t’agrada la teva feina?
Molt. A veure, jo no he fet mai res més; si hagués fet alguna altra
feina potser n’hauria trobat una que m’agradés més. Però la
d’aquí m’agrada, m’ha agradat sempre. La feina de l’ajuntament
no és avorrida, encara que pugui semblar el contrari, perquè fem
de tot: des d’expedients de contribucions especials a orde-
nances, a organitzar la marató, l’atenció al públic... Hi ha gent
que em diu: “Oh, però ara governa l’un, ara l’altre...” Però a mi
m’és igual quin polític governi. Jo tinc les meves idees, però no
les he expressat mai. Tinc clar que, quan ve un polític, ell decidirà
la feina que s’ha de fer i jo la faré el millor que sàpiga.

Després de les últimes remodelacions a l’edifici, “la Dolors de l’a-
juntament” té un despatx per ella sola, i energies renovades per
continuar fent la feina tan bé com sàpiga. Mentre el poble creix
com mai i polítics de diversos colors van passant per aquest
“ajuntament de les dones”, persones com ella demostren que
l’eficiència no depèn només de les decisions polítiques, sinó dels
treballadors que dia a dia s’esforcen perquè l’ajuntament fun-
cioni.

Elisenda Rovira

23 d’octubre
a les 19h
Casa de Cultura

PRESENTACIÓ DE LA 
MARTÓ DE MUNTANYA
Organtiza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoira d’Esports

27 d’octubre
a les 19:30h
Casa de Cultura

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A CATALUNYA
Xerrada col·loqui a càrrec d’Oriol
Junqueras
Organitza: Lacera, Aj. de Sant Llorenç
Savall, R de Participació Ciutadana
Col·labora: Generalitat de Catalunya,
Departament de Presidència

29 d’octubre PRIMERA MARATÓ DE MUNTANYA DE
CATALUNYA (12a EDICIÓ) I PRIMER 
CANICROSS DE CATALUNYA (2a EDICIÓ)
Sortida i arribada: A la Plaça Major
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Centre Excursionista Llorençà i
AEM.
Informació i inscripció prèvia. 93 714 00 18

O C T U B R E

N O V E M B R E
3 de novembre
a les 19h
Casa de Cultura

SANT LLORENÇ; I TU COM EL VOLS?
Tallers participatius de districte:
Comabella
Organitza: Aj. de Sant Llorenç Savall, R de
Participació Ciutadana
Col·labora: Generalitat de Catalunya,
Dirc. Gral. de Participació Ciutadana

5 de novembre
a les 9h

VOLTA A LES MASIES:
II marxa BTT Vallès Natural
Sortida al Poliesportiu de Matadepera
Més informació a:
www.vallesnatural.com
Organitza: Consell Comarcal del Vallès
Occidental
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall

7 de novembre
a les 10h
Casa de Cultura

SANT LLORENÇ; I TU COM EL VOLS?
Tallers sectorials: Gent Gran
Organitza: Aj. de Sant Llorenç Savall, R de
Participació Ciutadana
Col·labora: Generalitat de Catalunya,
Dirc. Gral. de Participació Ciutadana
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17 de novembre
a les 19h
Casa de Cultura

TALLER DE PREVENCIÓ DE 
DROGUES DE DISSENY
Organitza. Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Joventut
Col·labora: Diputació de Barcelona.
Generalitat de Catalunya

17 de novembre
a les 19:30h
Casa de Cultura

SANT LLORENÇ; I TU COM EL VOLS?
Tallers sectorials: Dona
Organitza: Aj. de Sant Llorenç Savall, R de
Participació Ciutadana
Col·labora: Generalitat de Catalunya,
Dirc. Gral. de Participació Ciutadana

18 de novembre
a determinar
Vall Xica

FESTA JOVE
Organitza. Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Joventut
Col·labora: Diputació de Barcelona.
Generalitat de Catalunya

24 de novembre
a les 19h
Casa de Cultura

SANT LLORENÇ; I TU COM EL VOLS?
Tallers Cohesió Territorial:
Planificació del Territori
Organitza: Aj. de Sant Llorenç Savall, R de
Participació Ciutadana
Col·labora: Generalitat de Catalunya,
Dirc. Gral. de Participació Ciutadana

25 de novembre
a les 19h
Casa de Cultura

SANT LLORENÇ; I TU COM EL VOLS?
Tallers Cohesió Territorial: Espai Públic
Organitza: Aj. de Sant Llorenç Savall, R de
Participació Ciutadana
Col·labora: Generalitat de Catalunya,
Dirc. Gral. de Participació Ciutadana

26 de novembre
a les 8:30h
Font de l’Aixeta

CAMINS I TERME DE LACERA
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

10 al 17 de novembre
horari: 16-20h
Casa de Cultura

VIH SOBRE RODES
Organitza. Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Joventut
Col·labora: Diputació de Barcelona.
Generalitat de Catalunya

28 de novembre
a les 19h
Casa de Cultura

SANT LLORENÇ; I TU COM EL VOLS?
Tallers Cohesió Social: Esports, lleure i oci
Organitza: Aj. de Sant Llorenç Savall, R de
Participació Ciutadana
Col·labora: Generalitat de Catalunya,
Dirc. Gral. de Participació Ciutadana

13 de novembre
a les 17:30h
Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE
A càrrec d’Albert Marqués
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura

10 de novembre
a les 19h
Casa de Cultura

SANT LLORENÇ; I TU COM EL VOLS?
Tallers participatius de districte:
Les Marines
Organitza: Aj. de Sant Llorenç Savall, R de
Participació Ciutadana
Col·labora: Generalitat de Catalunya,
Dirc. Gral. de Participació Ciutadana

16 de novembre
a les 19h
Casa de Cultura

SANT LLORENÇ; I TU COM EL VOLS?
Tallers participatius de districte:
Casc urbà
Organitza: Aj. de Sant Llorenç Savall, R de
Participació Ciutadana
Col·labora: Generalitat de Catalunya,
Dirc. Gral. de Participació Ciutadana

12 de novembre
a les 8:30h
Casa de Cultura

DIADA DEL SOCI I CONCURS DE BOLETS
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

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)
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El Marquet de l’Era Eleccions al Parl

Ja han començat les obres de
reconstrucció de la façana i de
tot l’exterior del Marquet de
l’Era. Des del grup d’Esquerra,
sempre vam dir que creiem molt
en aquest edifici de cara el futur
de Sant Llorenç, per això ara fa
tres mandats vam decidir com-
prar-lo, tot i que en aquell
moment vam rebre moltes críti-
ques. Crèiem que un edifici com
aquest i en el centre del poble no
havia d’anar a parar a mans pri-
vades, sinó que havia de ser un
edifici públic i emblemàtic. Un
cop comprat vam seguir buscant
subvencions per anar-lo recons-
truint, primer es va consolidar
per evitar que caigués i ara hem
aconseguit una subvenció per
acondicionar tot l’edifici exterior,
façana, portes, teulada i pati.

El pas que fem ara és impor-
tant de cara a consolidar l’edifi-
cació en el seu conjunt però
encara resta una altre qüestió
més important encara, la utilitat
que s’ha de donar a l’edifici. Idees

sobre l’ús que cal donar al
Marquet n’hi ha moltes, tal com
comenta la gent del poble : des
de situar-hi l’Ajuntament, fins a
fer-ho un espai per entitats,
entre d’altres. Creiem que l’espai
és gran i pot donar marge per a
situar-hi diferents coses, és per
aquest motiu que no hem volgut
precipitar-nos en definir quina
ha de ser la seva utilització, i serà
en el proper mandat que caldrà
que entre tots valorem quin ha
de ser el seu ús.

En resum, un projecte que ens
el sentim molt nostre perquè ja
fa molts anys que hi estem tre-
ballant i com tot els seus inicis
van ser complicats però a dia d’a-
vui molt poca gent dubta de la
idoneïtat d’haver comprat
aquest edifici. De ben segur que
en el proper mandat tots els llo-
rençans i llorençanes ja podrem
gaudir d’aquesta nova
instal·lació municipal.

Grup Municipal d’ERC

Per la Federació Nacionalista,
tant per la coalició com per al
país, aquestes són unes eleccions
molt decisives. Els electors han
de ser absolutament conscients
del que s’hi juga Catalunya. Per
CiU l’ opció és molt clara, és o bé
tripartit, amb Montilla de presi-
dent, una comunitat autònoma
més governada pel PSOE o bé
Convergència i Uniò, amb Artur
Mas de president, amb un model
de país molt pensat, que perse-
gueix l’ equilibri al conjunt del
territori i que tothom sigui tin-
gut en compte en les nostres
polítiques socials.

L’ objectiu és doncs, que les
eleccions al Parlament de
Catalunya comportin un canvi de
majoria que permeti a CiU retor-
nar al Govern de Catalunya. Per
tant, és evident que el mateix
objectiu el traslladem a la
comarca del Vallès amb el repte
de guanyar a la majoria de
pobles i ciutats que la configu-
ren.

Per aconseguir-ho hem elabo-
rat un programa electoral que ha
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Els grups municipals opinen

ament No tot són diners

estat fruit de la reflexió interna,
de la participació dels diferents
sectors de la societat i ha donat
com a resultat un programa
innovador, pensat amb i per a les
persones. És un programa que no
només incorpora propostes i
mesures sinó que va acompan-
yat de valors i actituds. Dues con-
dicions que caracteritzen a la
gent de Convergència i Unió.

En la candidatura que acom-
panya a l’ Artur Mas està repre-
sentat el conjunt del territori. La
comarca del Vallès Occidental és
una comarca que té nou repre-
sentants en aquests comicis. Són
personas que han treballat i tre-
ballen per al futur de Catalunya
desde la política local i comarcal:
Lluis M. Corominas, Josep Rull,
Joan Recasens, Jaume Angerri,
Àngels Ponsa, Olga Olivé, Fèlix
Farré, M. Assumpta Marquès i
Mercè Conesa.

Creiem que es un moment
decisiu, per tant val la pena refle-
xionar sobre el model de pais
que volem.

Grup Municipal de CIU

Últimament podem llegir i
veure com les noticies i els esde-
veniments es mouen al voltant
dels diners... i les persones, que
no compten?

Tot i que President de la
Generalitat de Catalunya es
socialista i que el Conseller
d’Economia i Finances es socia-
lista ja que parlem de diners, no
ens posarem medalles.

Des del socialisme ens agrada
pensar que la distribució equita-
tiva del erari públic es fa sense
fronteres ni coneixences, ens
agrada pensar que les millores
que s’han fet, es fan i es faran
són de tots i per tots, que avui hi
som i demà ja ho veurem, però

que el que fem ho seguirem fent
sense fer-ne una bandera ni
vanagloriar-nos, ja que del con-
trari podem tenir la sensació que
el fet de treballar junts per Sant
Llorenç no serveix de res.

Per Sant Llorenç hi treballa
molta gent, s’hi treballa des de
molts llocs, de moltes maneres i
amb moltes sensibilitats. Tocant
diners i sense tocar-ne.

No fem hortes tan sols quan
tenim aigua per regar-les, fem-
les entre tots pensant que demà
passat Sant Llorenç pugui seguir
cultivant-les, les regui qui les
regui.

Agrupació local del PSC
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El passat 11 de setembre es van tornar a recuperar
les tradicionals 12 hores de la diada després de bas-
tants anys d’absència. En aquesta ja XVII edició s’hi
van apuntar 7 equips (tots locals) que van disfrutar
durant la diada de la pràctica de l’esport. El guanya-
dor va ser el Drink Team, el porter menys golejat va

ser en Ivan Ayet; el màxim golejador va ser en David
Umbert i el premi a la Correcció se’l va endur el Punt
Verd.

Les 12 hores es van acabar amb un refrigeri, l’entre-
ga de trofeus i amb l’entrega d’una samarreta de
record per a tots els participants.

XVII Edició 12 hores Futbol Sala


