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Inauguració del monument en 
memòria del President Companys

El passat 13 de gener de 2007 el President del Parlament de
Catalunya el M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual acompanyat per
l’alcalde de Sant Llorenç Savall Ricard Torralba Llauradó i tots
els regidors del consistori, després de la recepció oficial a l’a-
juntament on va signar el llibre d’honor, va inaugurar el
Monument en Memòria del President de la Generalitat Lluís
Companys i Jover, al Passeig de la Rectoria de Sant Llorenç
Savall.

Es tracta de la primera escultura pública del centre histò-
ric del casc urbà, l’obra que consisteix en quatre columnes
sinuoses que arrelen de terra, fetes amb acer corten, és de
l’artista local més reconegut a nivell nacional, en Quelot.
Aquesta obra ha estat financiada a través d’una subvenció
de la Generalitat de Catalunya.

Des del Govern de la Generalitat s’han dut a terme dife-
rents iniciatives per tal de recuperar la Memòria històrica i
l’ajuntament de Sant Llorenç ha volgut participar en aques-
tes iniciatives mitjançant una escultura en memòria del
President Companys. A la tarda el President Benach va realit-
zar una visita al Casal de la Gent Gran de Sant Llorenç.

Ple 5 de gener de 2007
Aprovació pressupost municipal

Hi assistiren tots els membres del consistori. Un cop apro-
vades les actes de les sessions anteriors s’aprovà inicialment
el pressupost municipal del 2007 amb els vots favorables
dels cinc regidors d’esquerra i del regidor del PSC i l’absten-
ció de CIU. Seguidament i per unanimitat s’aprovà l’amplia-
ció de delegació de funcions en la Diputació de Barcelona de
gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic,
bàsicament s’ha actualitzat l’antic contracte que estava
caducat.

Ple 22 de febrer de 2007
Sol·licità l’atorgament de la Creu de Sant
Jordi a Josep Lluís Fernandez Padró

Hi assistiren tots els membres del consistori. Un cop apro-
vades les actes de les sessions anteriors s’aprovà per unani-
mitat l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del preu
públic de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana. Seguidament i amb el vot favorables de tot el con-
sistori s’acceptà la compatibilitat per al desenvolupament
d’una segona activitat a en Magí Rovira, ja que a part de ser
regidor és assessor de la Diputació de Barcelona. En aquesta
votació en Magí Rovira no hi va participar. Per últim es va
sol·licitar l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a la
Generalitat de Catalunya per en Josep Lluís Fernandez Padró,
capellà i bomber ja que tot el consistori ha cregut que és
digne mereixedor d’aquest guardó, pels molts anys que s’ha
dedicat en cos i ànima a tothom qui ho ha necessitat.

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).

Primer semàfor a Sant Llorenç
A l’entrada del poble davant de l’entrada de la Vall Xica

s’instal·larà un semàfor. El motiu és que des de que hi ha la
llar d’infants a la Vall xica s’ha incrementat molt el pas de
vehicles per aquest tram i com que aquest stop (sobretot
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quan baixes de la Vall Xica per anar cap al centre del poble)
és molt perillós per això s’instal·larà aquest semàfor que
anirà per sensors, només es posarà en vermell quan hi hagi
algun cotxe que vulgui sortir de la Vall Xica.

Obres a la Font de l’aixeta
Ja fa dies que s’estan realitzant les obres a la font de l’ai-

xeta, amb aquestes obres subvencionades amb el 70 % per
la Generalitat de Catalunya es pretén canviar la cara d’a-
questa zona. Acondicionar-la millor, amb nous jocs infantils,
acondicionar el torrent que hi ha, posar-hi una passarel·la i
acondicionar tota l’esplanada amb la possibilitat de realit-
zar-hi diferents activitats esportives.

Pressupost municipal 2007

Un any mes s’ha presentat el pressupost municipal a prin-
cipis d’any, això permet saber des d’un bon inici el que et
pots gastar i el que no i evitar sorpreses a finals d’any.

És un pressupost continuïsta, en aquest pressupost no
s’ha volgut prendre cap decisió que afecti els propers quatre
anys. Els fets més importants d’aquest pressupost és que es
preveu la construcció del polisportiu aquest mateix any un
cop ja es té pràcticament tota la financiació i començar a
preparar el projecte perquè el 2008 es comenci la construc-
ció de la nova llar d’infants al recinte de l’escola. La realitza-
ció d’aquests dos projectes seria impossible sense les sub-
vencions aconseguides ja que el polisportiu són més de
1.500.000 € i la llar d’infants estarà al voltant de 600.000 €.

Marquet de l’Era
S’estan a punt d’acabar les obres en el Marquet de l’Era.

Aquest edifici històric un cop consolidat a principis de legis-
latura ara s’ha arreglat tot l’exterior de l’edifici, teulada,
finestres i pati i només quedarà acondicionar el seu interior
i decidir que s’hi ha de fer. Aquesta decisió no s’ha pres en
aquest moment per no hipotecar el nou equip de govern i
sigui ell qui decideixi el futur d’aquest edifici.

Deixalleria
Recordem que l’horari de la deixalleria és de dilluns a

divendres de 15 a 18h de la tarda, i dissabtes de 9 a 13h. Si us
plau respecteu l’horari.

També recordem que està totalment prohibit deixar coses
a fora de la deixalleria mentre aquesta està tancada.

Per qualsaevol dubte o consulta, si us plau, dirigiu-vos a
l’ajuntament.

Festa Major
S’està preparant la Festa Major 2007, podeu enviar les vos-

tres propostes a la següent adreça electrònica:
ffeessttaammaajjoorr@@llaammaallllaa..nneett

Carnestoltes
El diumenge 18 de Febrer vàrem celebrar el carnestoltes.

Una Rua organitzada pel Cau, va portar a tothom que hi par-
ticipava, petits i grans, cap a plaça on un grup d’animació
infantil ens ho va fer passar d’allò més bé.

savall 106.qxp  13/03/2007  20:01  PÆgina 3



número 106 - març de 2007

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

Memòria Biblioaccés
El Biblio@ccés ha estat obert des del 4 de setembre al 22

de desembre de 2006, de dilluns a divendres de 16 a 20h.
En aquests mesos han passat pel Biblio@ccés un total de

1299 usuaris/es, dels quals un 69.9% eren alumnes de pri-
mària, un 17,94% de secundària, un 9,01% usuaris/es de 18 a
30 anys, un 2.46% entre 31 i 65 anys, i un 0.69% més de 65
anys.

En nombres totals, el mes en què s’ha registrat un nombre
més elevat d’usuaris/es ha estat novembre, el mes que ha
estat obert també més dies.

Si tenim en compte la mitjana d’usuaris/es per mes, s’ob-
serva com el mes de desembre, tot i haver dies de festa, ha
estat el que ha registrat una mitjana més elevada.

NNoommbbrree  ddiieess  oobbeerrtt                        TToottaall  uussuuaarriiss//eess
Setembre 19 dies 285
Octubre 18 dies 355
Novembre 21 dies 392
Desembre 13 dies 267

En una comparativa per mesos, s’observa com els dos pri-
mers mesos de setembre i octubre el percentatge més elevat
d’usuaris/es el trobem en els alumnes de primària, un 76,1%
i un 72,67% respectivament. A partir de novembre, mentre
que els usuaris/es de primària disminueixen, es registra un
augment de gairebé tres punts percentuals dels usuaris/es
de secundària i de dos punts percentuals de usuaris/es entre
18 i 30 anys. Al mes de desembre és quan es registra un aug-
ment dels usuaris/es de més de 65 anys.

pprriimmààrriiaa sseeccuunnddààrriiaa 1188--3300  aannyyss 3300--6655  aannyyss mmééss  6655  aannyyss

Setembre 76.1% 16.49% 3.15% 2.8% 1.4%
Octubre 72.67% 16.33% 9.29% 1.69% 0
Novembre 67.09% 19.39% 10.46% 3.06% 0
Desembre 63.67% 19.48% 12.73% 2.25% 1.87%

Creixement sí, però moderat
Des de fa uns mesos les grues de les empreses construc-

tores formen part del nostre paisatge, aquestes veïnes tem-
porals a voltes ens transporten la sensació que s’està cons-
truïnt molt. Malgrat aquesta sensació, un cop analitzades les
dades ens n’adonem que el creixement que estem experi-
mentant no és tant alt com a simple vista podria semblar i
que simplement el que ha passat és que aquest procés cons-
tructiu s’ha concentrat en l’espai i en el temps. A continua-
ció us adjuntem un quadre on es comprova el nombre d’ha-

bitatges per als quals s’ha concedit llicència en aquests
darrers anys, en total són 172, que sobre el total d’habitatges
existents a Sant Llorenç, uns 1300 aproximadament signifi-
ca un creixement del 13% del parc d’habitatge.

22000033 22000044 22000055 22000066
Comabella 10 10 5 7
Les Marines 5 6 8 5
Casc Urbà 11 68 25 12
ttoottaall 2266 8844 3388 2244
Cal destacar que aquest creixement és el previst en el Pla

General de 1996, i que per tant s’està construint sobre les
previsions que té el pla general sense establir noves zones de
creixement. Un Pla General que preveu un creixement
moderat per tal que aquest sigui compensat amb l’arribada
dels serveis necessaris i que l’estructura de Sant Llorenç està
preparada per donar serveis com per exemple l’aigua a
tothom mentre es mantingui aquest creixement. A més com
fàcilment es pot comprovar aquesta fal·lera constructiva ha
iniciat una corba descendent però és evident que en aquests
moments s’està construint d’acord amb les llicències ator-
gades en anys anteriors.

Durant aquests anys s’ha fet una modificació urbanística
per a obligar als habitatges a disposar de places d’aparca-
ment, i per evitar la construcció de pisos molt petits, cal
dotar-nos d’un parc d’habitatges de qualitat perquè de ben
segur això millorarà la qualitat de vida de tots en general.

I finalment dins de la política d’habitatge de l’equip de
govern hem aconseguit l’objectiu que en breu s’iniciï la
construcció de vint-i-un habitatges protegits al Torrent
Micó.

Cinema per a joves
Des de la Regidoria de Joventut hem endegat el projecte

“Cinema per a joves”. L’objectiu principal és establir una ofer-
ta cultural que resulti interessant per als joves del municipi i
afavorir d’aquesta manera el consum cultural al nostre
poble.

“Cinema per a joves” és una activitat que compta amb la
participació directa dels joves per poder dur-la terme. Aquest
s’adreça tant als joves de l’institut, com aquells que són
majors de 18 anys.

Els joves entre 12 i 18 anys poden proposar les pel·lícules
que volen veure fent-les arribar a través de la caixa col·loca-
da al Biblio@ccés (a la Casa de Cultura). Al final de mes, es fa
el recompte de les pel·lícules proposades, i l’últim divendres
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de cada mes a les 16h. a la Casa de Cultura poden veure la
pel·lícula més votada per ells/es mateixos/es.

Aquesta activitat va començar el desembre de 2006, i en
la primera sessió que es va realitzar el divendres 22 de des-
embre, es va passar High school Musical, i hi van assistir prop
d’una trentena de joves.

Pels joves a partir de 18 anys, el funcionament canvia.
Aquests poden proposar les pel·lícules que volen veure, i el
dia i l’hora en què els hi agradaria veure-la. Durant el mes
poden fer-nos arribar les seves propostes venint al
Biblio@ccés o bé enviant les seves propostes al correu moya-
gan@diba.cat. I l’última setmana del mes es passarà la
pel·lícula més votada i en l’horari més votat.

75 anys del C.E. Llorençà
Aquest temporada el C.E llorençà fa 75 anys des de la seva

fundació, és per això que el club conjuntament amb l’ajunta-
ment està preparant pel cap de setmana del 12-13 de maig
un seguit d’actes.

El dissabte es preveu destinar-ho al futbol base que juga-
ran diferents partits amb equips de fora, al migdia es farà un

dinar amb els pares i nens/es i a la tarda hi haurà un espec-
tacle de pallassos i inflables.

El diumenge es preveu convidar a tots els exjugadors del
C.E.llorençà i fer un partit entre tots ells a partir de les 10 del
matí fins a les 12. A les 12 jugarà l’últim partit de la tempora-
da el C.E.llorençà i llavors es farà un dinar amb tots els exju-
gadors que vulguin.

Si has estat jugador del C.E.llorençà durant alguna època
d’aquests 75 anys guarda’t aquest dia a l’agenda.... t’hi espe-
rem!!!

Tres Alumnes de l’IES Castellar 
(dues d’elles de Sant Llorenç) van rebre
un premi per la seva investigació 
Van fer un treball sobre el potencial energètic de l’hidrogen

Natàlia Cardozo, Eva Daví i Anna Herrera, van rebre el pas-
sat mes de febrer un dels premis CIRIT 2006 que atorga la
Generalitat.

El reconeixement els arriba pel treball de recerca que van
fer el curs passat, quan estudiaven segon curs de Batxillerat
Científico-Tecnològic de l’IES de Castellar.

Amb el títol “Producció fotovoltaica d’hidrogen” tractava
sobre les possibilitats actuals i futures de l’ús de l’hidrogen
com a vector energètic.

La investigació va estar tutorada per Miquel Calvet, pro-
fessor de Física i Química de l’institut, i Joan Suades, profes-
sor de Química Inorgànica de la UAB. Va formar part del
Programa Aragó de la UAB, en que professors universitaris
col·laboren amb professors d’institut per a tutorar treballs
de Batxillerat.

El mateix estudi va rebre una menció honorífica de l’Àm-
bit Científic/Tecnològic/Sanitari en la tercera edició dels

DDIIVVEERRSSOOSS
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Els Okupes del Patronat!
Després de més de 10 “Nadals”, durant els quals hem por-

tat a terme tres “Nadals Interactius”, unes “Fantasies
Llorençanes”, “El Nadal dels Srs. Mas-Llorens” i “el Poema de
Nadal de Josep Ma de Segarra”, aquestes passades festes
hem tornat a portar a escena “els Pastorets” de Josep Ma
Folch i Torres.

Ha estat un retorn amb moltes novetats, cal destacar-ne
el gran debut de molts dels actors i actrius, sens dubte tenim
una nova “fornada” de “teatreros”. En total hi han participat
unes 60 persones entre actors i col·laboradors. També hem
pogut disfrutar de la renovació de la posada en escena i d’al-
guns dels mitjans tècnics.

Alhora estem molt satisfets per diversos motius; l’assis-
tència i participació del públic, prop de 500 persones, amb la
tasca dels col·laboradors i sobretot de la direcció d’en Ricard
i la coordinació de la Marga i la Sandra, que van afrontar
amb valentia el repte de tirar endavant aquest projecte, amb
poc més de tres mesos. Cal destacar també la convivència
sempre enriquidora de compartir gent de diverses edats un
projecte comú i sobretot l’emoció de veure amb quina
il·lusió afronten per primera vegada l’experiència de fer tea-
tre els més menuts. Agraïm el suport de l’Ajuntament i un
any més, i ja en van molts, hem d’agraïr especialment a
Mossèn Joan, que ens deixi continuar “ocupant” el Patronat,
durant tants dies i tantes nits…

Però hem tingut un “problema”, un problema que es va

EENNTTIITTAATTSS

Premis Aragó a Treballs de Recerca de Batxillerat.
La tasca de les alumnes també va merèixer el quart lloc a

la darrera edició del concurs de l’Escola Universitària de
Terrassa-Euncet per a Treballs de Recerca d’Alumnes de
Batxillerat.

L’acte oficial de lliurament del premis CIRIT tindrà lloc
aquest dissabte a les 11.30 hores al Saló Sant Jordi del Palau
de la Generalitat, sota la presència del Conseller d’Educació i
Universitats, Ernest Maragall.

ON ETS, FESTA MAJOR? MANI-FESTA’T!
Benvolgut conciutadà/na,
Hi ha la intenció de situar un escenari durant la propera

Festa Major amb el lema “Manifesta’t!”, on tothom del poble
pugui participar i expressar les seves inquietuds i aficions o
simplement donar-se a conèixer. La única limitació és el
temps per persona (de 5 a 15 min màxim) i la de l’equipa-
ment que, segons les vostres propostes, poguem aconseguir.

Aquí van alguns suggeriments, que podríeu dur a terme
també en grup o bé a nivell d’associació:

- escriure un text que pugui ser llegit per vosaltres a l’es-

cenari ò prèviament enregistrat pel nostre equip, explicar
contes, acudits, explicar episodis de la vostra vida, fer un
sketch teatral, explicar un viatge, una recepta culinària,
algun secret d’horticultura o de qualsevol manualitat, expo-
sar les vostres obres d’art, evocar records del poble i la seva
gent, escenari per mostrar activitats extraescolars tals com
música o dança, fer qualsevol discurs (polític, filosòfic etc),
karaoke, actuació musical en format acústic, mostrar els vos-
tres vídeos o pel·lícules, powerpoints, improvisacions, o sim-
plement fer-nos arribar la vostra cançó preferida perquè la
poguem fer sonar a l’escenari.

S’accepten els vostres propis suggeriments i per això, per
poder-ho organitzar millor, us animem a contactar amb
nosaltres a jguillemot@telefonica.net o portant la vostra
proposta tan aviat la tingueu a la bústia “Manifesta’t” que hi
ha instal·lada a Cal Quirze (coneguda també per Cal Carter),
Rectoria no. 8, al costat del Patronat. Recordeu, si preferiu
enregistrar la vostra activitat en vídeo només cal que contac-
teu amb nosaltres. Tindran prioritat les propostes que comp-
tin amb la participació de la gent del poble. El termini oficial
de recepció de propostes és el 31 de Maig.

Ànims, que encara queden dies perquè comenci la Festa
Major!!! JJoorrddii
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Aprofitant l’avinentesa va fer una visita al Casal, acom-

panyat de les nostres primeres Autoritats presidides per
l’Alcalde. Al Casal el vàrem rebre acompanyat per tota la
Junta.

Seguidament amb un acte molt rellevant i acompanyat
d’un gran número de socis se li va lliurar el Carnet de soci
d’honor. Per acabar es va servir mistela i carquinyolis per tots
els assistents.

El Casal també va participar a la Fira de Santa Llúcia mun-
tant una petita barra de beures de cafès i cacaolats per
col·laborar amb la Marató de TV3. També es va organitzar un
ball amb músic i es va fer una rifa, i per acabar un pa amb
tomàquet per tots els assistents. Es van recollir 630 € que es
van ingressar al compte de la Marató de TV3.

A la revetlla de cap d’any al Casal vàrem ser 69 persones,
que a mes de sopar es va ballar i fer molta gresca, doncs
aprenem del jovent i mirar de passar-ho bé.

La petanca està en un punt baix doncs hi ha forces
malalts, o que estan en baixa forma, això fa que hi ha dies
que costa molt d’ arrencar-la.

L’ Ajuntament va atendre les nostres peticions i ja fa un
parell de mesos que es va enderrocar la paret que ens per-
met tenir un saló polivalent i això permet tenir més cabuda
segons les nostres necessitats, ara només ens falta la porta
plegable de separació.

El dia 18 de febrer diada de Carnestoltes es va celebrar el
15è aniversari de la fundació del Casal i es van convidar als
fundadors del mateix que junt amb dues de les dones de
mes edat del Casal, la Pilar Font i la Carme Tort vàrem bufar
les espelmes de 8 pastissets i la Carme Puig va apagar l’es-
pelma del pastis del 15 aniversari que coincideix que també
fa 15 anys que col·labora al Casal.

Una festa molt bonica i amb un ball molt animat amb
música d’ en Ruben i presidit per el Florentino i la Tuiàs, per
finalitzar, un pa amb tomàquet i per postres un pastís per
cada un dels assistents, obsequi de la Pastisseria Domènec.

Un xic d’ Humor
El Marit esta gelós i diu a la seva dona

Confessa que estimes mes al gos que no pas a mi
La dona li respon: Si no siguis pesat que te he dit
mil vegades que us estimo tots dos igual.

Un amic diu al altre: Mira que funciona malament
correus. Per que ho dius? He escrit tres vegades al meu pare
i encara no he rebut el xec que li demanava.

El Casal

repetint massa sovint, no hi cabem, estem limitats.
Alguns del grup, portem més de 25 anys fent coses al

Patronat, sentint-nos-hi com a casa, hem vist però esvaïr-se
l’esperança de veure nèixer un nou Teatre, Auditori o equipa-
ment cultural, com tenen tants d’altres municipis similars o
fins i tot més petits que el nostre.

Al llarg dels anys hem vist alternant-se diferents equips
de govern a l’Ajuntament, diferents regidors de Cultura, pas-
sen les legislatures i veiem canviar i evolucionar diverses
coses i espais del nostre entorn, algunes però es resisteixen
al pas del temps i ens porten a imprimir grans dosis d’imagi-
nació com ara, d’improvitzar vestuaris a les sales de cateque-
si, maquillar-nos als lavabos, fer temps al carrer mentre no
apareixem a l’escenari, etc…Són experiències “emocionants”
però que posen de relleu les mancances amb les que hem de
fer teatre, nosaltres o qualsevol altre entitat o grup de perso-
nes, d’aquí o arreu i que hi vulguin portar a terme qualsevol
esdeveniment cultural. Hem hagut de desestimar intercan-
vis amb altres grups, per no tenir un teatre amb uns mínims
requisits d’espais i mitjans, sovint hem triat obres condicio-
nats per l’espai (fins i tot és freqüent que utilitzem la zona
de públic per actuar), com tampoc és casual que hàgim reco-
rregut en moltes ocasions a fer un tipus de teatre de “carrer”
(Pregó, Fira de les Arts, etc…), alhora que hem sortit a fer
coses a altres espais alternatius, com ara l’Església, el Celler,
la Plaça, el pati del Marquet de l’Era, o de la Casa de Cultura.

Ja està quedant força “caduca” per nosaltres aquella
expressió que també es cita als Pastorets i que diu “qui dies
passa, anys empeny”. Tant per els que hi som ara, però sobre-
tot pensant amb les futures generacions, també aquí té sen-
tit parlar de “sostenibilitat”, volem interpelar a la sensibilitat
dels agents polítics, envers la cultura, les arts... per tal d’in-
corporar a l’agenda de projectes la creació d’un espai que
manca en el municipi i també apelant-los a una certa res-
ponsabilitat social, doncs al llarg d’aquests anys també
podem constatar que en moltes ocasions l’activitat entorn el
teatre sobrepassa el purament artístic, per convertir-se en
un entorn on conviure, fer societat, promoure l’amistat, i
moltes d’altres valors… en fi, donar sentit al tòpic que hom
cita amb orgull, “fer país, fer poble” i nosaltres hi afegim
també “fer-se persones”.

Junta de l’Associació Cultural SET.

El Casal Informa
El dia 13 de desembre el M.H.Sr. Ernest Benach President

del Parlament de Catalunya va inaugurar el monument en
honor de Lluís Companys, obra de l’artista “Quelot”.

savall 106.qxp  13/03/2007  20:01  PÆgina 7



número 106 - març de 2007

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

I Open BMX la Clau 
Una gran festa d’inauguració de la nova pista de BMX de

La Clau va tenir lloc el passat diumenge 4 de febrer en el més
gran Bicipark permanent del país. 65 pilots de totes les edats,
sexes y nivells es van ajuntar en una espectacular carrera.

Aquest primer OPEN BMX LA CLAU va tenir pilots de
Pernes Mirabeau (França) i integrants del team Sunnex fran-
cès així com companys arribats des de Estella (Navarra),
Alfaro, (La Rioja) i Saragossa que juntament amb els corre-
dors catalans van fer de la jornada una autèntica festa.
Aquest Open va servir com a primera prova puntuable per la
Lliga Catalana i es van disputar semifinals en gairebé totes
las categoríes. Un ambient esplèndid i una afluencia de
públic sorprenent.

Les classifiacions van ser les següents:
9 i menys 
1. Saul Conde (La Clau Bicipark),
2. Christian Fernández (La Clau Bicipark),
3. Xavi Pérez (Morenito)
10, 11 y 12 
1. Valentín López (Pennes Mirabeau),
2. Vicente Galdón (Pennes Mirabeau),
3. Ferran Jorba (Sant Andreu de la Barca)
13, 14 y 15 
1. Rafael Izquierdo (Zaragoza), 2. Jordi Daví (La Clau Bicipark),
3. Sergio Ibáñez (La Clau Bicipark)
16 i més 
1. Gerard Janer (Terrassa),
2. Juan Antonio Carrasco (Terrassa),
3. Oriol Noguera (La Clau Bicipark)

Cruiser B 
1. Paquito Carrasco (Sant Andreu de la Barca),
2. Jaume Ardèvol (La Clau Bicipark),
3. Daniel Castaño (Caldes de Montbui)
Cruiser A 
Juan Vicente Mérida (Trek),
Jaume Moreno (Sant Andreu de la Barca),
Quique García (Terrassa)
Fèmines 
1. Manon Valentino (Sunnex),
2. Bea Ibáñez (La Clau Bicipark),
3. Mercè Sanfeliu (El Prat de Llobregat)
Elite
Juanma García (Sant Andreu de la Barca), Carles Torralba
(La Clau Bicipark), Manel Ibars (La Clau Bicipark), Alfredo
Moreno (Genesis), Joaquín Carrasco (Your Bike), Miguel
Torres (BMX Terrassa), Aleix Laurent (Sunnex), Marc Cano
(La Clau Bicipark), Eduardo Bello (Alfaro), José Manuel
Muñoz (BMXTerrassa), Daniel Ledesma (BMX Terrassa)

Sobre la “Ley de la dependencia”
Els perceptors de l’ajuda “Viure en Familia” que en els

darrers anys han rebut un pagament mensual màxim de
240 € estan, ara, en un impàs… perquè?

Aquest decret, invasor de competències ja transferides i
desenvolupades pel Govern de la Generalitat, demana reco-
llir una paperassa impossible. Em centro només en la relati-
va a la consideració, a nivell d’Hisenda, d’aquesta petita apor-
tació pública destinada a pagar uns serveis assistencials.

1- La Generalitat no es va ni plantejar el tractament fiscal
que calia donar a aquesta aportació.

2- Els diferents advocats, que fan les declaracions de renda
per els dependents afectats, varen optar per no declarar
amparats en que Pensió + Ajuda no arriba a la xifra mínima
que “aconsella” fer la declaració.

3- Hisenda, a través dels seus funcionaris, només veu que
hi ha dos pagadors públics que algú ha de tributar … Un joc
d’ous!… polític.

Podeu fer el favor de deixar de carregar les vostre lluites
partidistes sobre les esquenes dels més febles, malalts i
dependents dels postres pobles?

Llorenç Mañosa, en representació de Francesc Mañosa
Argemí i Josefa Morales Pou.

Sant Llorenç Savall, 20 de Febrer del 2007
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savall
Us sona aquesta simpàtica mascota?

…segur que penseu, a
mi aquest dibuix em
sona. On l’he vist jo
abans?

Exacte! És el “COM-
POSTAIRE”, el símbol de la campanya del
Compostatge Casolà a Sant Llorenç Savall, que l’a-
juntament està promovent al municipi.

El Compostaire és la mascota de la campanya i
representa a un compostador animat.

Des que vam posar en marxa la campanya, al
mes de Setembre, el compostaire s’ha fet notar…

Primer va aparèi-
xer tímidament en
format paper, en
cartells i en tríptics
on es resumien els
conceptes més
importants sobre
el compostatge casolà, aquests es van repartir el
dia de la Marató de muntanya, on el COMPOSTAI-
RE veritablement va passar conflictes, sobretot en
la Canicross, ja que alguns gossos volien apropar-
se a ell, i no precisament per fer-se amics, sinó
més aviat per marcar el territori.

El Compostaire, recuperat de l’ensurt, va decidir
presentar-se a algunes xerrades informatives i

formatives per a usuaris i escolars, aquestes últi-
mes realitzades al col·legi CEIP Josep Gras, on va
causar sensació, especialment entre els nens del
cicle inicial.

Com que enca-
ra no estava con-
tent amb les
xerrades que se li
van dedicar, va
decidir que es devia al seu públic i que era hora
d’augmentar el seu àmbit d’actuació, així el pas-
sat divendres, dia 2 de febrer va fer la seva apari-
ció estel·lar, al casal de la gent gran.

A causa de l’expectació creada i per l’especial
interès que algunes persones van posar en el
COMPOSTAIRE, s’ha tornat un cregut i ara amena-
ça amb plasmar la seva foto en enganxines!

El cert és que el COMPOSTAIRE té alguna cosa
que atreu a les persones. Amb dos mesos i mig de
campanya ja són 40 els que han decidit adoptar-
ne un i endur-se’l a casa i més de 30 els que ja
s’han interessat per ell i ens han demanat infor-
mació a l’ajuntament.

Si et vols convertir en un autèntic Compostaire
i adquirir un comostador per al teu pati o jardí, és
millor que t’espavilis abans no et passin al davant
i t’impedeixin gaudir dels avantatges que t’ofe-
reix fer compostatge casolà.

 Ui!! 
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a m b  cc e  tt r e n c a d a

L’Àngels Morral és Assistent Tècnica Sanitària (ATS) i fa vint-
i-set anys que treballa a Sant Llorenç. Li agrada la vida de
poble i la feina aquí, tan diferent de la dels hospitals. Potser
perquè va venir d’un altre poble, d’Avinyó, l’Àngels sap què
vol dir implicar-se en la vida social d’un municipi petit.

Llorençana per voluntat pròpia

Com vas venir a parar a Sant Llorenç?
Jo coneixia una llevadora d’Artés que treballava a

l’hospital Taulí. A ella li van demanar per favor que
vingués a fer la substitució de la practicanta a Sant
Llorenç. Hi va haver un problema i ella no podia venir,
i m’ho va dir a mi. Jo estava treballant a l’hospital
Clínic, i vaig venir aquí a veure què era això de l’aten-
ció primària. I em va encantar.Tens molt més contacte
amb el malalt, a l’hospital tot és molt mecànic. Jo
penso que aquí hi vaig trobar la feina de la meva vida.
A l’hospital, cada dia feies les mateixes coses, i
l’estona que podies passar amb el malalt era molt
mínima.

Perquè vas decidir quedar-t’hi?
Vaig tenir la sort de trobar un ajuntament d’es-

querres. En aquell moment hi havia una regidora que
es deia Maite Mañosa, que estava molt interessada
en fer campanyes de Sanitat, i de fer coses conjuntes.
Ella em va anar integrant amb els amics, també. Em
vaig sentir molt integrada en el poble, vaig passar una
època molt bona. Tot el que vaig trobar aquí em va
agradar. Per això m’hi he fet la casa. Em vaig rela-
cionar molt bé amb diferents tipus d’ambient de Sant
Llorenç, i amb els anys vaig participar en diverses
coses: el Ripoll [una revista], la Festa Major, el grup de
Gegants...

Quins canvis hi ha hagut en la teva professió al llarg
d’aquests anys?

Jo he viscut els canvis de passar a ser un CAP
(Centre d’Assistència Primària). Abans era vint-i-qua-
tre hores al dia, se’n deia Assistència Pública
Domiciliària. Hi va haver molta polèmica amb el canvi,

perquè la gent no entenia que de tenir el metge i la
infermera vint-i-quatre hores, passarien a tenir-los
només sis, i a més, havent-ho de compartir amb
Castellar. Però jo penso que es treballa més bé ara,
perquè a nivell d’equip tens el recolzament de l’Àrea
Bàsica de Salut, de Castellar. Ara es fa un seguiment
del malalt més exhaustiu, la salut s’entén com una
cosa més global. Es porten els controls de diabètics,
hipertensos... Ha canviat molt la manera de treballar,
perquè tenim aparells per fer electrocardiogrames,
portem els controls del Sintrom, hi ha servei de pedia-
tria... I tu participes en tot això, amb professionals
més ben preparats, i et sents més recolzat. I tens més
llibertat, perquè un cop acabes les teves hores, si no
ets al poble, no passa res. Jo penso que es treballa
millor ara, i Castellar tampoc és tan lluny.

Quina feina de sensibilització i prevenció es fa des del
CAP?

Amb la Maite vam fer tallers de sexualitat i
primers auxilis. Teníem una bona col·laboració. També
vam començar a fer campanyes de vacunacions, la
campanya de la tuberculosi, temes d’epidemiologia...
Recordo que quan vam posar els cartells per prendre
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la píndola anticonceptiva, com que no s’havia vist
mai, es va criticar molt. Ara això ja no provoca pro-
blemes. La gent ja ho accepta més, hi ha molts pares
que ja vénen i ho demanen per les seves filles, perquè
ja ho entenen. Potser perquè ara a l’institut ja es fan
tallers de sexualitat. Però a Sant Llorenç s’hauria de
parlar del tema de les drogues, que preocupa. Cal fer
coses conjuntes, el CAP en col·laboració amb l’ajunta-
ment. Ara no en parlem gaire. Estem fent una feina
més assistencial que no de prevenció, i la prevenció és
molt important.

Abans parlaves de la teva implicació amb el poble.
Després de formar part del Grup Pro Marquet de l’Era,
creus que heu complert els vostres objectius?

Sí, perquè la casa la va comprar un ajuntament
amb diners públics, i potser hagués quedat encallat,
però nosaltres ho vam mantenir molt viu. No es va
ensorrar, no es va perdre i ara és una casa molt maca.
Ara hi poden fer el què vulguin, nosaltres ja no hem
de decidir res, perquè això és de tothom. Si hi fan
l’ajuntament, serà la casa de tothom, o sigui que per-
fecte. I si hi fan locals per entitats, doncs molt bé,
també. Les activitats han donat resultat. Encara ens
falta fer una Fira de la Diversitat, perquè la gent ens
l’ha demanada. A mi m’encanta participar en coses
així, de reivindicar, de fer... Ha estat una bona etapa de
la meva vida a Sant Llorenç.

Elisenda Rovira

Ajuntament 937 140 018
Fax 937 141 007

e-mail: st.llorenss@diba.es
Vigilants 686 928 540
CAP (Sant Llorenç) 937 140 238
CAP (Castellar) 937 471 111
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
Parròquia 937 140 039
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 609 321 841 - 937 140 140 
Estació de Bus Sabadell 937 279 292
Emergències i Bombers 112

Telèfons d'interès

Informació meteorològica
Durant l’any 2006, la temperatura màxima, que va

assolir el nostre municipi, va ser de 38ºC el dia 26 de
juliol, i la mínima va ser de -5,5ºC els dies 25 i 27 de gener
de 2006.

La pluja que vàrem tenir durant tot l’any passat, que
no va ser gaire, va ser de només 470,25 l/m2.

Així mateix, el darrer dia de l’any, vàrem tenir la pres-
sió atmosfèrica més alta amb 1034,5 mbar, i el dia 5 de
març va ser el dia amb la pressió atmosfèrica més baixa,
amb 999,9 mbar.

Durant el mes de gener d’enguany, la temperatura
màxima que va assolir el municipi, va ser de 17,5ºC el dia
15 de gener i la mínima va ser de -8,5ºC el dia 26 del
mateix mes. El dia amb més pluja, va ser el 22 de gener
i el dia que només van caure quatre gotes, va ser el dia
16 de gener.

El dia amb més humitat, va ser el 7 de gener amb un
78%, i el dia menys humit va ser el 24 de gener amb una
humitat del 24%.

Durant el mes de febrer, vàrem tenir una temperatu-
ra màxima de 20,5ºC el dia 16 de febrer, i la mínima va
ser el mateix dia amb -3,5ºC. El mateix mes, va ploure 5
dies, sent el dia amb més pluja el 17 de febrer amb
11,5mm. El dia amb més humitat va ser el 17 de febrer
amb un 74%, i el dia que en vàrem tenir menys, va  ser
el 10 de febrer amb un 38%.

Aquestes dades ens han estat donades pel Sr. Joan
Andreví Garriga.
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LLAA  PPRREEGGUUNNTTAA  DDEELL  MMEESS
En aquest edició del savall comencem una nova
secció del savall en que ens formularem una
pregunta que moltes vegades molts llorençans

i llorençanes ens hem fet i que moltes vegades
ningú ens ha pogut aclarir del tot....
a veure si ho aconseguim...

Pago massa per les escombraries? 
Com que pago massa no val la pena reciclar?

Actualment el rebut anual d’escombraries domèsti-
ca pel 2007 és de 82,90 €.

Les persones majors de 65 anys i que visquin soles
tenen una bonificació del 50%.

El que s’intenta amb el rebut de les escombraries és
que entre tots paguem el cost de tots els temes rela-
cionats amb les deixalles.

A continuació hi ha una explicació dels ingressos i
costos recaptats des de l’ajuntament:

Pel que fa els ingressos, els 134.000 € de taxa d’es-
combraries es la suma de les taxes que paguem tots
els llorençans i llorençanes; la venta de recollida selec-
tiva son els ingressos que ens paga el Consell Comarcal
en funció dels quilos recollits de envasos lleugers i

vidre; la venta de metall son els ingressos per la venta
de la ferralla recollida a la deixalleria; la subvenció de la
recollida selectiva ens la dona la Generalitat en funció
dels quilos recollits i la subvenció de recollida orgànica
ens la dona la Generalitat en funció dels quilos de
matèria orgànica recollits i en funció de si tota la matè-
ria és orgànica o no.

Pel que fa els costos, els costos de recollida d’escom-
braries fan referència el cost de passar a recollir la bros-
sa 4 dies a la setmana i 6 dies durant el mesos de més
calor i recollir 4 dies a la setmana els contenidors de
matèria orgànica i portar-ho fins l’abocador de vacaris-
ses; personal deixalleria fa referència al cost de tenir
oberta la deixalleria de dilluns a divendres de 3 de la
tarda fins a les 6, i els dissabtes els matins de 9 a 2;
Tones de brossa es refereix a que per cada tona aboca-
da a vacarisses ens cobren 32,34 € + 10 € per tona de ta-
xa de la Generalitat, la tona de matèria orgànica ens
cobren 35 € i en aquesta no hi ha la taxa de la Gene-
ralitat; contenidors deixalleria es refereix a tots els cos-
tos de recollida dels contenidors de la deixalleria i els
costos de recollida selectiva son els costos de recollir els
envasos de vidre i envasos lleugers. La recollida de con-
tenidors de paper no generen cap cost però tampoc cap
ingrés.

Per tant la resposta a la pregunta inicial és que si
s’incrementes la recollida selectiva disminuiríem el nº
de tones de brossa no orgànica, per tant disminuiriem
el cost de l’abocador i el cànon de la Generalitat dismi-
nuiria i si s’incrementes la recollida selectiva s’incre-
mentaria la subvenció, per tant si s’incrementes la
recollida selectiva es podria arribar a reduir la taxa
d’escombraries o pujar-la per sota de l’IPC.

Ingressos
Taxa escombraries: 134.000 €
Venta recollida selectiva: 1.500 €
Venta metall: 1.500 €
Subvencions: 28.000 €
Total Ingressos: 165.000 €

Costos
Recollida escombraries: 79.000 €
Personal deixalleria: 9.000 €
Tones de brossa: 30.000 €
Tones de matèria orgànica: 7.000 €
Cànon Generalitat: 8.500 €
Contenidors deixalleria: 13.000 €
Recollida selectiva: 18.500 €
Total Costos: 165.000 €
Resultat: 0 €
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agendasavall

16 d’abril
a les 18h
Casa de Cultura

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

22 d’abril CAMINADA POPULAR: XINO-XANO
Inscripcions i més informació al telèfon:
660 872 026
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

25 d’abril
a les 5h
Plaça

St. LLORENÇ-MONTSERRAT, GR-5
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

29 d’abril
a les 12h
Camp de Futbol

FUTBOL:
P Blaugrana St Cugat- Llorençà F.C., C.E.
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

15 d’abril
a les 12h
Camp de Futbol

FUTBOL:
St. Cugat Esport, F.C.- Llorençà F.C., C.E.
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

BIBLIOBÚS

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

Casa de Cultura, del
dies 8 al 10 
i 12 al 17 de març

V MOSTRA FOTOGRAFICA:
“Dones d’ahir, dones d’avui”
Horari dies laborables: 16.30-20.30h
Horari dies festius: 18-20h
Organitza: Grup de dones de Sant Llorenç
i R. Serveis Socials i Dona, Aj. de St Llorenç
Savall

MOSTRES I EXPOSICIONS

Casa de Cultura,
del 8 al 15 de març,
només dies 
laborables

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES:
“Vallès Natural”
Horari: 16.30-20.30h
Organitza: Grup de dones de Sant Llorenç
i R. de Medi Ambient, Aj. de St Llorenç
Savall

Casa de Cultura,
del 26 de març al 2
d’abril, només dies
laborables

EXPOSICIÓ DE MATAGALPA
Horari: 16.30-20.30h
Organitza: Grup de dones de Sant Llorenç
i R. de Serveis Socials i Cooperació, Aj. de St
Llorenç Savall

12 de març
a les 18h
Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE:
“Rondalla va, mentida ve”
Narració a càrrec Joan Cirera
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura

13 de març
de 18 a 20h
Casa de Cultura

TALLER DE DANSA I EXPRESSIÓ CORPO-
RAL
Inscripcions a l’ajuntament fins el dia 11
de març
Organitza: Grup de dones de Sant
Llorenç i R. Serveis Socials i Dona,
Aj. de St Llorenç Savall

17 de març
matí
CEIP Josep Gras

JORNADA DE PORTES OBERTESAL CEIP
JOSEP GRAS
Organitza: Ceip Josep Gras

M A R Ç

A B R I L

20 de març
de 18 a 20h
Casa de Cultura

TALLER DE DANSA I EXPRESSIÓ CORPO-
RAL
Inscripcions a l’ajuntament fins el dia 11
de març
Organitza: Grup de dones de Sant
Llorenç i R. Serveis Socials i Dona,
Aj. de St Llorenç Savall

25 de març
a les 8:30h
Plaça

TOMBA DEL MORO DE L’OTZET
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

25 de març
a les 12h
Camp de Futbol

FUTBOL:
Can Boada, C.F.- Llorençà F.C., C.E.
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

26 de març
a determinar
Casa de Cultura

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ MATAGALPA 
Organitza: Consell Comarcal Vallès Occ. i
R. Serveis Socials i Cooperació, Aj. de St
Llorenç Savall

28 de març
d’11:30 a 14h
Masoveria del
Marquet de les Roques

TALLER DE CAIXES NIU
PLANTA’T AL MARQUET:
Sembrem patates i cigrons
Preu: 4.50€ per participant i 1€ per acom-
panyant
Organitza: L’Obrador
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Més participació,
millora la democràcia Poc a poc

Un dels objectius que ens vam
marcar com a grup municipal a l’inici
d’aquest mandat va ser establir un
seguit de millores de funcionament
per tal de fer més participades les
decisions municipals. Algunes d’a-
questes mesures han tingut trans-
cendència pública com poden ser els
Consells municipals o el projecte de
Participació Ciutadana, Sant Llorenç :
i tu com el vols? D’altres potser no
s’han visualitzat tant però han estat
molt efectius, sobretot per a garantir
els drets de tots els regidors de l’a-
juntament inclosos els regidors a l’o-
posició, drets tot sigui dit de passada
dels quals no vam gaudir quan
Esquerra va estar a l’oposició. D’una
banda vam tornar a instituir els plens
municipals cada mes, aquest sol fet
és un avenç important, ja que permet
desenvolupar molt millor la funció
de control sobre les decisions del
govern a través de les preguntes o
dels precs, igualment ens vam mar-
car com a gest de respecte vers l’ad-
versari polític contestar les pregun-
tes en el mateix ple on es feien, no

com en el mandat anterior quan les
preguntes es responien cada dos
mesos. I finalment, els regidors de
CiU han pogut consultar tantes
vegades com han volgut els serveis
tècnics de l’ajuntament sense limita-
ció, a diferència del mandat passat
quan nosaltres érem a l’oposició.

També el grup municipal de CiU ha
estat convidat a participar en reu-
nions de treball de manera prèvia a la
celebració dels plens per poder expli-
car-los fil per randa alguns projectes
importants com són els pressupostos
de l’ajuntament. Sense oblidar tam-
poc que se’ls ha facilitat un despatx a
l’ajuntament des de la meitat de
legislatura –despatx que per cert no
ha estat mai utilitzat-.

En definitiva, un seguit de mesures
que contribueixen a democratitzar
l’ajuntament, i que han permès una
relació més fluïda entre govern i opo-
sició, perquè des del govern hem
estat els primers en garantir els drets
de tots els membres de l’ajuntament.

Grup Municipal d’ERC

Han transcorregut ja, quasi bé
quatre anys des de les últimes elec-
cions municipals, l´equip de govern
que fa rutllar l´Ajuntament ha tingut
temps per poder desenvolupar a
plena satisfacció seva tots els projec-
tes que ha plantejat. Nosaltres, l’opo-
sició, ens hem ocupat de dues tas-
ques fonamentals, que són, primer
no posar traves i segon, generar un
clima de serenitat, inexistent en
altres èpoques.

Més d´un regidor, ens vàrem pro-
posar a principis del mandat, exercir
una influència destinada a millorar
les relacions humanes dins del que
era la convivència diària; aquells no
dir-se adéu, aquell fer veure que no et
veig, aquells enfrontaments, aquells
crits, aquells esgarips...aquelles dues
Espanyes, tot plegat perquè uns pen-
sàven d’una manera i altres d’una
altra. No es veia que realment només
erem gent, vilatans, llorençans... per-
sones humanes.

Ara que som en època de recupe-
racions, que ja hem recuperat els
papers de Salamanca, un nou esta-
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Els grups municipals opinen

Qui perd els orígens,
perd la identitat. Raimon

r

r
r

tut, els mossos d´esquadra, ...que
estem recuperant la memòria histò-
rica, potser també és el moment de
recuperar a nivell de país, la serenitat,
el bon criteri, i el SENY, últimament
um xic estorat i esmaperdut i potser
fins i tot, com diu el President
Montilla: “àdhuc ple de cabòries”.

En um moment polític delicat on
prima la histèria, el tremendisme i la
crispació, els regidors de CIU, conti-
nuem apostant per l´entesa, la
col·laboració, el diàleg, la bona edu-
cació i la serenor, en el ben entès que
la única fita que ens mou és el benes-
tar del nostre poble, impossible
sense crear un clima propici.

Sempre és ben a poc a poc que
s´han fet les grans obres.

Llancem doncs un missatge de
ferma tranquilitat a tots els vilatans,
ni val tot en política, ni tampoc hi han
situacions que no es puguin resoldre
amb una mica deenteniment, nosal-
tres fa temps que ho tenim molt clar

Grup Municipal de CIU

Un altre dels objectius de la regi-
doria de Cultura,que veiem assolits
és que al municipi de Sant Llorenç
Savall es pugui inventariar el nostre
patrimoni cultural i natural, amb la
finalitat d’establir mesures per la
seva protecció i conservació així com
la seva rendibilització social.

Ara gràcies a l’Oficina de Patrimoni
Cultural de l’Àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona, podrem fer-
ho, per això properament es signarà
un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i la Diputació.

El grup municipal socialista farem

els possibles per que es faci realitat
aquesta eina, que considerem
imprescindible per a mantenir i
enfortir la nostra identitat. Ens aju-
darà a ser conscients del nostre patri-
moni per a gaudir-ne i ensenyar-lo
amb orgull i amb il·lusió. Per a que
tots, la nostra gen gran, els joves i els
infants que pugen, ens puguem sen-
tir identificats amb al nostre entorn i
el nostre passat.

La autoestima col·lectiva ens ha
d’ajudar a encarar amb força i amb
il·lusió el present i sobre tot el futur.

Agrupació local del PSC
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Compostatge Casolà 
a Sant Llorenç Savall

Campanya sobre el

Pots fer més del que t’imagines! 

SOL·LICITA JA EL TEU 
COMPOSTADOR!! 

NOMÉS ET COSTARÀ 25 EUROS, JA QUE  
L’AJUNTAMENT SUBVENCIONA EL 75% DEL COST DEL 

COMPOSTADOR

Per a més informació adreça’t a l’Ajutnament: 
Telef. 937140018 

http://www.savall.org
carreradn@diba.cat

Ajuntament de Sant  
Llorenç Savall
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