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Ple 15 de març de 2007
Aprovació projecte pavelló poliesportiu
Hi assistiren tots els membres del consistori per
aprovar l’únic punt de l’ordre del dia, que era
l’aprovació definitiva del projecte del pavelló polies-
portiu a Sant Llorenç. 

Ple 29 de març de 2007
Aprovació del Pla de Seguretat del
Pavelló Poliesportiu
Hi assistiren tots els membres del consistori. Un cop
aprovades les actes de les sessions anteriors,
s’aprovaren per unanimitat les modificacions de crèdit
que permeten incorporar en aquest exercici les inver-
sions pendents de l’any 2007. Seguidament s’aprovà
el pla de seguretat del pavelló poliesportiu de Sant
Llorenç amb el vot favorable de tot el consistori.

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

Ple 16 d’abril de 2007
Aprovació modificacions puntuals del
Pla General
Hi assistiren tots els membres del consistori per
aprovar per unanimitat l’únic punt de l’ordre del dia, la
incorporació de les prescripcions establertes de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona sobre
les modificacions puntuals del Pla General. Aquestes
modificacions principalment permetran començar a
construir els pisos de lloguer per a joves i gent gran.

Ple 2 de maig de 2007
Sorteig meses electorals
Hi assistiren tots els membres del consistori excepte el
regidor de CiU, Amadeu Calvet, que excusà la seva
absència. S’aprovaren inicialment les actes i seguida-
ment, amb el vot favorable de tot el consistori,
s’aprovaren dues modificacions pressupostàries: la
primera, referent a la inversió de la porta polivalent que
s’ha posat al Casal d’avis, i la segona, al cobrament
per part de l’asseguradora per una farola que van tren-
car. Seguidament i per unanimitat es ratificar l’acord de
junta de govern en que es designava en Marc Sanglas,
regidor d’educació i la Núria Ferrando, tècnica d’edu-
cació com a representants de l’ajuntament de Sant
Llorenç a les comissions d’escolarització del CEIP
Josep Gras i de l’Institut de Castellar respectivament.
També amb el vot favorable de tots els assistents,
s’aprovà inicialment la modificació dels estatuts del
Consorci per a la gestió de residus del Vallès
Occidental. I per últim, es realitzà el sorteig de les
meses electorals per a les properes eleccions munici-
pals.

75 anys del CE Llorençà
El passat cap de setmana (12 i 13 de maig) es van cel-
ebrar diferents activitats per commemorar els 75 anys
del club.

El dissabte es va dedicar als més petits. Durant el matí,
tots els equips van fer diferents partits contra equips de
Sabadell. Llavors es lliurà un medalla, una fotografia de
l’equip i un obsequi a tots els nens i nenes. Al migdia
es va fer un dinar popular amb els pares i mares i a la
tarda hi va haver una actuació de pallassos i inflables
per a tots els nens i nenes del poble.

L’endemà la festa va estar centrada en els més grans.
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A partir de les 10 del matí es va començar a jugar un
partit entre els ex-jugadors del CE Llorençà. A les 12 es
disputà l’últim partit de la temporada del CE Llorençà,
es lliurà un petit obsequi a tots els ex-jugadors i més
tard es realitzà un dinar de germanor amb tots els ex-
jugadors i jugadors del CE Llorençà.

Font de l’Aixeta
També s’estan realitzant les obres a la Font de l’Aixeta,
que serviran per adequar un espai per a la quitxalla i
millorar l’aspecte que tenia fins ara, amb nous jocs
infantils, condicionament de la zona i millora del torrent
amb una passarel·la.

Marquet de l’Era
Les obres del Marquet de l’Era pràcticament ja s’han
acabat. En aquesta fase s’ha rehabilitat la façana, la
teulada, l’exterior, les finestres i el pati. Ara només
quedarà decidir a què s’ha de destinar aquest espai i
fer-hi les obres interiors. En quatre anys, aquest edifici
ha passat de no poder-hi entrar per perill de caure a
estar consolidat i arreglat. Ara només queda pendent
l’interior, perquè sigui el nou equip de govern qui en
decideixi l’ús.

Últim ple de la legislatura

El passat dimecres 2 de maig a les

vuit del matí es va fer l’últim ple de la

legislatura. Els regidors que han

estat al consistori són: pel PSC, en

Daniel Pérez; per CiU, Olga Olivé,

Amadeu Calvet, Francesc Montlló,

Encarna Candela i Montserrat Díaz,

que va substituir Joaquim Russinyol

a meitat de la legislatura; i per

Esquerra, Ricard Torralba, Magí

Rovira, Joan Solà, Joan Roma i Marc

Sanglas.
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Paviment nou al carrer Mossèn Miró
Durant el mes d’abril es va asfaltar el tram del carrer
Mossèn Miró que estava més malmès. Concretament,
des de la carretera de Monistrol fins a la passarel·la. La
resta no s’ha asfaltat, ja que el paviment és pràctica-
ment nou (5-6 anys).

Constitució del Consell 
Municipal de Comerç
El 21 de març de 2007 va tenir lloc la sessió de consti-
tució del Consell Municipal de Comerç de l’Ajuntament
de Sant Llorenç Savall. Es tracta d’un òrgan de partici-

pació ciutadana, compost per representants del gov-
ern local i dels grups municipals i comerciants del nos-
tre municipi. La creació d’aquest Consell suposa l’inici
d’un projecte de col·laboració entre els agents impli-
cats en el desenvolupament comercial del nostre
municipi. Aquest projecte permetrà establir objectius
comuns encaminats a fomentar la dinamització del
teixit comercial local, la promoció turística i, en definiti-
va, el creixement econòmic de la nostra vila.

Presentació tríptics protecció civil
El passat mes d’abril el regidor de Protecció Civil, Joan
Roma, i l’alcalde de Sant Llorenç,  Ricard Torralba, van
presentar els tríptics de protecció civil que s’han elab-
orat des de l’Ajuntament gràcies a una subvenció de la
Generalitat.

Fira d’Entitats
El passat 6 de maig es va celebrar al passeig de la
Rectoria la Fira d’Entitats, amb un alt nombre de partic-
ipació de les entitats llorençanes. Des de l’ajuntament
volem agrair la participació de totes elles en aquesta
activitat. Degut a la pluja del dia 1 de maig, que va
impedir plantar el pi, es va plantar el dia 6 al passeig de
la Rectoria, aprofitant que aquest mateix dia es feia la
Fira d’Entitats. Seguidament, la Coral va organitzar l’ar-
rossada popular que també estava prevista pel dia 1.

Bancs nous a la plaça
Durant el mes de març es van canviar els bancs de la
plaça Major i a diferents espais del municipi. Aquests
bancs s’han aconseguit a través de la Diputació de
Barcelona.
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Dissabte 21 d’abril, va tenir lloc una sessió de narració de
contes especial. Mentre la narradora explicava la història, una
il·lustradora n’anava configurant un dibuix, en total van ser
tres rondalles i els tres dibuixos van quedat exposats al
biblioaccés, per tal que tothom els pugui veure, decisió presa
pels infants que van assistir a la sessió.

VIU EL PARC
Divendres 4 de maig, després de la inauguració de l’exposi-

ció “animals del nostre entorn” organitzada per la Graella
d’Art, va tenir lloc la xerrada-audiovisual “La fauna i flora del
parc natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac”, a
càrrec de Vicenç Bros.

Diumenge 6 de maig, la companyia la Tresca i la Verdesca,
van animar els infants de plaça amb el seu espectacle Zum,
per donar per acabada la festa Viu el Parc, d’aquest any.

EENNTTIITTAATTSS
A Sant Llorenç tenim:
2.272 habitants

24 entitats diverses

1 escola, el CEIP Josep Gras, amb 202 alumnes: 109
nens, 93 nenes i 14 mestres.

1 llar d’infants, El Patinet, amb 31 infants: 12 nens i 19
nenes, 1 mestra i 4 educadores.

1 Residència d’avis amb 110 residents i 95 trebal-
ladors.

1 Casal de la gent gran amb 371 socis: 157 homes i
214 dones.

Segons ens han dit, al poble tenim:
64 vídues i 13 vidus, pot ser?

6 massatgistes.

5 tipus de religions.

115 habitatges construïts i en construcció durant aque-
sts dos últims anys.

20 masies, però només 8 estan habitades.

37 persones procedents de l’Argentina. És la comuni-
tat més nombrosa.

Al polígon industrial de les Conques, s’està construint
una empresa de 3.500m2 destinada a un taller d’as-
censors i que preveu donar feina a 30 persones.

Informació eelaborada ppel CCasal

Conversa amb l’últim 
ermità de Catalunya

Què tal, com estàs?
Molt bé, doncs no necessito fins ara a cap metge ni
medicina alternativa perquè tinc l’organisme que em
funciona perfectament.  No hi crec ni els necessito.

Quants anys fa que vius en plena natura?
Fa 29 anys que estic a la muntanya, allunyat de la soci-
etat i vivint del què la gent llença.
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Què és el que has trobat més a faltar en la teva vida
solitària?
La comunicació, doncs jo era un home molt sociable, i
no poder parlar amb ningú ha estat un calvari i un
esforç personal de molt sacrifici.

Sempre has pogut menjar?
He passat molta gana, doncs no sempre en les meves
sortides trobo el necessari (surto de nit, després que la
gent hagi llençat les deixalles i abans de què les
recullin). Però el meu físic està acostumat a dejunar,
tinc la sort que tot m’agrada i gaudeixo més que molta
gent menjant llagosta.

No has agafat mai cap infecció?
Això no, per què tinc la precaució de bullir-ho tot per
matar qualsevol microbi, doncs a vegades he de recol-
lir coses que no estan en bon estat.  El que he de vig-
ilar molt és amb l’aigua, bullir-la també sempre, doncs
la recullo d’un lloc que hi van els senglars, guineus i
altres animals.

No tens por?
No n’he tingut mai. El que sí he de vigilar és tenir sem-
pre alguna pedra a l’entrada de la cova a on faig vida,
doncs a vegades vol entrar algun senglar i el faig fora
a cops de rocs.

No t’avorreixes, tot sol?
No pas més que la societat actual, doncs si hi ha con-
sum de drogues, d’alcohol i es practica tant el sexe jo
opino que és per avorriment.

Creus en Déu?
Jo només crec en la taula de multiplicar, perquè es pot
comprovar tot.

No et fa por el futur?
Tinc molta confiança en mi mateix, i com que passo els
dies amb més gana que no massa tip, això em ve molt
bé per la salut, i no em plantejo mai el que pugui esde-
venir. Fa molts anys que no toco ni tinc diners, no m’a-
fecta la inflació.

Ets feliç?
I tant, doncs tinc tota la llibertat, no estic controlat per
ningú i faig sempre el que em dóna la gana. Vols més
felicitat? Doncs no desitjo res més del que tinc.

No tens necessitat de sexe?
Ara tinc 59 anys i, com és natural, no és com quan en
tenia 30, però he sabut controlar-me i el sexe ja fa anys
que el tinc apartat de la meva vida.

No tens cap problema?
No sé si es pot dir problema, però sí que m’afecta bas-
tant el fred, però també he de dir-te que estic molt ben
equipat de mantes i roba d’abric. Però com tu
suposaràs, viure en una cova no és com una casa amb
calefacció, i ho suporto bastant bé, doncs un també
s’hi adapta.

Si busquéssim un home feliç, potser el trobaríem a la
muntanya!!!

Entrevista eelaborada pper mmembres ddel CCasal

Refranys de l’Agustí
No hi ha cap casament pobre ni cap mort rica.

Dels homes no se’n riu  ningú...  només les dones.

Benaventurats els “pilotes” perquè aniran al cel de
rebot.

D’enganyar amb certa gràcia ara en diuen diplomàcia.
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ha fet malament… Quan ja no ho pot fer, per raons
biològiques, és quan un deixa de ser el guiat, per ser
el guia.

En resum, comunicació, comprensió, empatia farien
una relació pares i fills millor. Tot i així, en cap cas això
es fàcil, però sí que hi ha un fet essencial que ho sim-
plifica: la il·lusió.

Qualsevol persona amb una il·lusió tindrà forces per
aconseguir-la, superar-se i viure. Passant per pitjors i
millors moments, però aquest afany d’aconseguir el
que un desitja permetrà veure els seus passos anteri-
ors amb perspectiva i aprendre i retroalimentar-se i ser
una mica millor.

Una il·lusió pot aparèixer de sobte, o ens poden ajudar
a tenir-la, sempre i quan l’ajuda sàpiga que és la teva
il·lusió i no la seva.

Fem tanta por els adolescents i els joves? Perquè no sé
si sentir-ho o enorgullir-me’n de dir-ho, però NOS-
ALTRES SOM EL FUTUR. 

Alba Pardo Tatché,
Col·laboradora de Yosurfera.com Community, Hebe.
Zodem snowskatewshop.
Relacions públiques d’Anticamp snowboard camps.

Sos Viure
Avui en dia la televisió pot ser un reflex més o menys
fiable de la societat.

L’alarma que ha detonat el motiu d’aquest article no és
altra que el nombre creixent de programes sobre l’ed-
ucació infantil i la reeducació dels adolescents, for-
mant així, i irònicament, els pares…

Títols com “SOS Adolescents” no m’han fet indignar,
però si alertar que aquí el major problema no és una
educació més severa o políticament correcta.

Crec que actualment tots els joves respirem l’aire
d’una societat on hi manca la confiança d’uns vers els
altres, i això porta a perdre al respecte i així successi-
vament fins a perdre el cap, els papers i qualsevol sen-
tit lògic possible. 

Una educació amb prohibicions i restriccions no és el
futur, però clar, un ha de predicar el que li ensenyen…

Educar, per mi, és informar i ensenyar, guiar per tal que
l’alumne o en aquest cas el fill arribi a trobar la solució
al problema… En termes d’ensenyament, això és un
mètode anomenat “mètode d’ensenyament guiat” en
què el professor planteja un problema i guia l’alumne
fins que aquest és capaç de trobar-hi la solució.

Teòricament, en una aula és relativament senzill, en
l’aprenentatge de la vida es complica una mica més,
igual no tant per la dificultat de viure en sí, però sí
perquè és una classe que dura pel sempre d’una per-
sona i perquè les interrelacions fan el problema força
més complex.

Amb tot això només pretenc dir que qualsevol jove,
adolescent, nen i al cap i a la fi adult se sent molt més
tranquil quan sap que li pot preguntar al professor què

Informació meteorològica
El mes d’abril vàrem tenir una temperatura màxima
de 24,5ºC, el dia 25. La mínima va ser de 0,5ºC, el
7 d’abril. Va ploure 9 dies; el dia amb més pluja va
ser el 3 d’abril, amb 73,75 mm. El dia amb més
humitat va ser el 12 d’abril, amb un 77%, i el dia
que en vàrem tenir menys, va ser el 24 d’abril, amb
un 28%.

DDIIVVEERRSSOOSS
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Finalment, i després de treballar-hi durant els últims anys, Sant Llorenç Savall gaudirà d’un
pavelló, gràcies a les subvencions aconseguides principalment de la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya. El projecte, que es va aprovar al ple de març, significarà
tenir una instal·lació moderna, climatitzada, amb nous vestuaris... i en què s’hi podran realitzar
tot tipus d’esports i altres activitats, com poden ser concerts o sopars, ja que estarà condicionat
per fer-hi activitats esportives i lúdiques.

Aquesta instal·lació serà l’obra amb un pressupost més alt de tota la història del municipi de
Sant Llorenç: tindrà un cost superior a 1.600.000 €, encara que, d’aquesta quantitat, l’ajunta-
ment n’aportarà menys de 300.000 €.

Segurament les obres començaran a finals d’any i en un període més o menys breu Sant
Llorenç ja podrà gaudir d’un pavelló.

El pavelló poliesportiu ja és 



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

savall

una realitat



número 107 - maig de 2007

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

En Francesc Roma té 26 anys i en fa més de dos que viu a San
Salvador, la capital de El Salvador. Va decidir marxar per anar-
se’n a viure amb la seva parella, la Diana, colombiana d’origen
i resident a El Salvador. En deixar la feina de perruquer que
feia aquí, va muntar la seva pròpia perruqueria allà, que ha
batejat amb el nom de Cesc Barcelona, i ara fins i tot fa una
secció de perruqueria en un programa de televisió local.

Amb poc menys de 7 milions d’habitants, El Salvador és el país
més petit de l’Amèrica Central. Una Catalunya a l’americana?
“Jo comparo bastant Catalunya amb el Salvador. Pels habi-
tants, a la mateixa distància la muntanya i el mar... Té bas-
tants paral·lelismes.” Però té, també, moltes diferències.
Aprofitem que ha vingut a passar les vacances de setmana
santa a Sant Llorenç perquè ens les expliqui.

“Cambió el pa amb tomàquet por las pupusas”

Perquè vas decidir anar a viure a El Salvador?
La raó per la qual vaig marxar va ser la Diana, cent

per cent. Nosaltres ens vam conèixer a Mallorca,
després vaig anar allà de vacances un any, després un
altre any... Així que quan hi vaig anar ja coneixia el país.
A mi sempre m’havien atret els països llatins i, evident-
ment, pel fet d’estar amb ella, vaig decidir marxar. Vaig
marxar l’octubre del 2004, però definitivament, el
gener de 2005.

Què és el que més et va sorprendre en anar-te’n a viure
allà?

Et sorprenen varies coses, no només n’hi ha una... Et
sorprèn potser haver de parlar castellà sempre. Trobava
a faltar parlar català. I a la Diana, encara que no m’en-
tenia, jo a vegades li parlava en català. Això potser va
ser el que més trobava a faltar. A la perruqueria, els con-
ceptes també són diferents. Allà, el cabell arrissat es diu
“colocho”, assecar el cabell es diu “pistolear”... A part de
parlar castellà, has de canviar les expressions. Vaig pas-
sar de parlar un cent per cent en català tot el dia a un
cent per cent en castellà.

Et vas adaptar bé a les diferències en la vida quotidiana?
Sí. Jo crec que és un tema molt psicològic, el fet que

quan un se’n va a un altre país, ha de mirar el bo, no el

dolent. Jo sempre he mirat les coses bones que hi ha
allà, igual que quan vinc aquí, miro les coses bones que
hi ha aquí. Si estàs en un altre país pensant amb el que
no tens que aquí tenies, doncs no ets feliç, bàsicament.
I sí, els costums són totalment diferents. Fa calor, les
temporades només es diferencien en època plujosa i
època de calor. Cada dia et lleves una mica abans de les
7, mentre que aquí jo començava a treballar a quarts de
10. Dines a les 12... Els conceptes matí, tarda, migdia i nit
són molt diferents. Allà tot va molt més d’hora.

I en la teva feina, quines diferències has trobat? 
Això és realment en allò que més m’ha costat adap-

tar-me. Aquí es va sempre a la moda. Ara que he vingut,
després de dos anys he notat molt el canvi. I aquí
tothom s’atreveix a tot, i això en la forma de vestir però
també en la forma de pensar. Depèn de com penses, un
reflecteix una imatge. I allà, a El Salvador, importa molt
el què diran. Per contra, la dona es cuida molt, molt més
que la dona d’aquí. Però l’estil és molt més clàssic. I nos-
altres anem trencant costums a nivell d’imatge.

Què trobes a faltar d’aquí?
El pa amb tomàquet! (riu). El que trobo a faltar més

és la família, els amics, i també, a nivell professional,
poder tenir tota la creativitat que tu vulguis. Però tens
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l’avantatge que la família i els amics sempre els tens,
vinc jo, o vénen ells. Allà també tens coses que aquí no
tenies: independència, nosaltres estem junts, estem
bé... El fet de portar dos anys fora fa que ho vegis tot
diferent. El poble l’he vist més maco, tot més maco.

A vegades fa falta marxar per adonar-te de com és de
maco Sant Llorenç?

Sí, realment sí. (La Diana intervé): ¡Medio San
Salvador conoce Sant Llorenç Savall! Él habla a todos
sus clientes de su pueblo de dos mil habitantes... Ahora
dice que tiene dos mil doscientos, ¡tendrá que actu-
alizar los datos! (I el Francesc continua): A mi em pre-
gunten: d’on ets? I dic “de Barcelona”, primer.
D’Espanya, poques vegades. I després: “Ah, pero eres de
Barcelona ciudad?” “No, de un pueblo pequeño, a media
hora de Barcelona...”. Hi ha tres preguntes, que a veg-
ades faig la conya i dic que a la perruqueria ja farem
directament fulletons que ho expliquin: “de dónde
eres”, “cuánto hace que estás en el país” i “porqué estás
en el país”. La quarta és “te gusta el país”. Això a tothom
li passa.

Què et va dir la gent quan vas marxar?
El problema és que és una zona molt desconeguda.

I per desgràcia, les úniques imatges que vénen aquí són
les dolentes, que són realitat, però no ho és tot.
Nosaltres vivim allà en una casa normal, ho tens tot
normal i estàs bé. Però la gent aquí et diu “Hòstia, que
ets animal!” però perquè té por. Som porucs, suposo. I
marxar de casa i anar a un país desconegut... Si hagués
fet cas a la gent, no hagués marxat mai. “I el menjar?, i

on viuràs?, i si et fas mal?” I tal com som els catalans...
“Ja cotitzaràs allà, per quan et jubilis?” Contràriament
al què la gent es pensa, és un país que té cine, té cen-
tres comercials, té coses que fins i tot estan molt més
bé que aquí. També s’ha de diferenciar El Salvador
classe baixa i classe alta, és clar.

Com veus el futur?
Si t’haig de ser clar, m’agradaria, i penso que quan a

un li agradaria i ho desitja realment es fa realitat, un
temps allà i un temps aquí. No em preguntis com, però
temporades aquí i temporades allà. Una cosa és estar
allà i venir aquí de vacances una o dues setmanes, però
jo vull dir passar temporades allà i temporades aquí.
Així és com jo m’imagino el futur.

AAccaabbeemm  ll’’eennttrreevviissttaa  ppeerròò  ccoonnttiinnuueemm  ppaarrllaanntt  ddee  ccaann--
vviiss,,  ii  llaa  DDiiaannaa  ccoommeennttaa  qquuee  aall  FFrraanncceesscc  llii  eennccaanntteenn  lleess
ppuuppuussaass..    ““EEss  uunn  ppllaattoo  ttííppiiccoo  ssaallvvaaddoorreeññoo  qquuee  aalllláá  ssee
ccoommee  mmuucchhííssiimmoo..  YYoo,,  qquuee  lllleevvoo  1133  aaññooss  vviivviieennddoo  aalllláá,,  nnoo
ccoommoo  ttaannttaass  ppuuppuuzzaass  ccoommoo  ééll..  HHaayy  uunnaass  qquuee  ssoonn  ddee
mmaaíízz  yy  oottrraass  ddee  aarrrroozz..  YY  vviieenneenn  rreelllleennaass  ddee  qquueessoo,,  oo  ddee
ffrriijjoolleess,,  oo  ddee  cchhiicchhaarrrróónn..  AA  ééll  llee  eennccaannttaann..””  EEll  FFrraanncceesscc
hhoo  rreeccoonneeiixx::  ““AAll  ffiinnaall  uunn  ss’’aaddaappttaa  ii  eessttààss  bbéé,,  eell  qquuee  hhii
hhaaggii  aall  mmeennjjaarr  ttaammppoocc  ééss  ccaapp  pprroobblleemmaa..  EEll  ppaa  aammbb
ttoommààqquueett  ééss  eell  qquuee  eess  ttrroobbaa  aa  ffaallttaarr..””  II  dd’’aaqquuíí  eenn  ssuurrtt  eell
ttííttooll,,  qquuee  pprrooppoossaa  llaa  DDiiaannaa..  EEll  FFrraanncceesscc  hhaauurràà  ddee  ddeeiixxaarr
eell  ppaa  aammbb  ttoommààqquueett  ppeerr  lleess  ttrroobbaaddeess  aammbb  aallttrreess  ccaattaa--
llaannss  qquuee  hhaa  ccoonneegguutt  aa  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  oo  bbéé  ppeerr  qquuaann  ttoorrnnii
aa  vveenniirr  ddee  vviissiittaa  aa  CCaattaalluunnyyaa..

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
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LLAA  PPRREEGGUUNNTTAA  DDEELL  MMEESS

Saps quina quantitat de deixalles 
genera cada llorençà i llorençana cada dia?

Durant tot l’any 2006, al municipi de Sant Llorenç
Savall vam generar un total de 1.193.702 kg de residus.
Això significa que cada llorençà i llorençana va generar de
mitjana 1,4 kg de residus al dia. D’aquests 1,4 kg, només
490 grams es van poder recuperar en la recollida selecti-
va perquè van ser dipositats correctament als conteni-
dors de reciclatge del carrer i de la deixalleria.

En aquest gràfic podem veure com es reparteixen les
diverses fraccions que es van recollir selectivament l’any
2006.

- Al “formatge” de l’esquerra veiem la
proporció recollida selectivament res-
pecte al total de residus recollits al
municipi.

- Al “formatge” de la dreta veiem a
què corresponen les diferents fraccions
que es van recollir selectivament. Per
exemple, la fracció orgànica és la que
guanya les altres fraccions, perquè
conté molta aigua i pesa més; els plàs-
tics i llaunes, en canvi, és la fracció que
té el tall més petit perquè, tot i que ocu-
pen molt volum, pesen molt poc.

Per entendre millor aquestes dades ens hem de mirar
la taula 1, que ens permet comparar les proporcions de
cada fracció de residus recollits l’any 2006 a Sant Llorenç
Savall amb la mitjana recollida a tot el Vallès Occidental
el mateix any. En la darrera columna de la taula, hi tenim
els objectius que s’han d’assolir d’aquí a l’any 2012, mar-
cats al Pla de Gestió Integral de Residus Municipals del
Vallès Occidental (PGIRM).

Com podem veure, en la majoria de fraccions encara
estem per sota de la mitjana de la nostra comarca i, en
totes, estem molt per sota dels objectius que hem d’arri-
bar a assolir l’any 2012. Encara ens queda molt per fer i
això no ho podrem aconseguir si no comptem amb la
col·laboració de tots els vilatans i vilatanes.

No ens volem oblidar de donar les gràcies a tots els
veïns i veïnes que vetlleu per separar correctament les
vostres deixalles (i de vegades fins i tot les dels altres).
Gràcies al vostre esforç, la recollida selectiva a Sant
Llorenç Savall és possible!!!

Tipus Fracció

ORGÀNICA 14,3 % 6 % 33,8 %
PAPER I CARTRÓ 5,9 % 7,8 % 21,1 %
VIDRE 4,1 % 3 % 5,4 %
PLÀSTICS I LLAUNES 2 % 2,5 % 10,3 %
ALTRES 8,7 % 8,7 % 28,7 %
RESTA 65 % 72 % **

TOTAL 100 % 100 % 100 %

ALTRES (fusta, fe rro, 

runa, voluminos os, 
piles , roba, RAEEs, 

especials,…)
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agendasavall

10 de juny
a les 8:30 h
Plaça

CAMINS I TERME DE LACERA (III)
Informació: 660 872 026
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

10 de juny
d’11:30 a 14h
Masoveria del
Marquet de les Roques

QUINA CANYA!!
Joc de construcció amb canyes de bambú.
Preu: 4.50€ per participant i 1€ per acom-
panyant. Organitza: L’Obrador

11 de juny
a les 18 h
Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE
Narració de contes a determinar
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Cultura

16 de juny
a les 6 h
Font de l’Aixeta

MONTSERRAT-NÚRIA (4a etapa)
Informació: 660 872 026
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

23 de juny
a les 22 h
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 ROBERT
Organitza: Centre Excursionista Llorençà, i
Aj. de Sant Llorenç Savall, R. de Cultura

17 de juny
d’11:30 a 14h
Masoveria del
Marquet de les Roques

ANY DE LA CIÈNCIA
Taller de rellotges de sol per a nens/es.
Preu: 4.50€ per participant i 1€ per acom-
panyant. Organitza: L’Obrador

22 de juny LA FLAMA DEL CANIGÓ
Informació: 660 872 026
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

23 de juny
Casal 2a Joventut

REVETLLA DE SANT JOAN
Informació: 93 714 05 31
Organitza: Associació Segona Joventut

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

29 i 30 de juny LA MOLINA-SANT LLORENÇ
Informació: www.ciclistasavall.org
Organitza: Club Ciclista Savall

29 juny - 1 juliol
a les 16 h
Font de l’Aixeta

GRAND QUAYRAT (3060) I PIC BELLOC (3008)
Informació: 660 872 026
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

30 de juny
Casal 2a Joventut

REVETLLA DE SANT PERE
Informació: 93 714 05 31
Organitza: Associació Segona Joventut

15 de juny
Escola Josep Gras

FESTA FINAL DE CURS CEIP JOSEP GRAS
Organitza: AMPA CEIP Josep Gras

BIBLIOBÚS

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

MOSTRES I EXPOSICIONS

Casa de Cultura,
del 4 al 13 de maig,

EXPOSICIÓ:
ANIMALS DEL NOSTRE ENTORN
De dilluns a divendres entre les 16-20h 
Organitza: Graella d’Art

25 de maig SORTIDA AL CENTRE 
LUDICO-TERMAL MAGMA
Informació i inscripcions a l’Ajuntament
entre els 14 i el 22 de maig.
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Serveis Socials i Grup
de Dones de Sant Llorenç

25 de maig
a les 16 h
Casa de Cultura

CINEMA PER A JOVES
Organitza: Regidoria de Joventut.
Ajuntament de Sant Llorenç Savall

27 de maig
d’11:30 a 14h
Masoveria del
Marquet de les Roques

ITINERARI-JOC D’ORIENTACIÓ
PLANTA’T AL MARQUET: Plantem, reguem i
cuidem l’hort
Preu: 4.50€ per participant i 1€ per acom-
panyant. Organitza: L’Obrador

3 de juny
d’11:30 a 14h
Masoveria del
Marquet de les Roques

ANY DE LA CIÈNCIA
Jocs i taller de joguines de fusta.
Preu: 4.50€ per participant i 1€ per acom-
panyant. Organitza: L’Obrador

M A I G

J U N Y

28 de maig
a les 18 h
Casa de Cultura

DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT DE LA
DONA
Xerrada sobre la Lactància Materna
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Serveis Socials i Grup
de Dones de Sant Llorenç

29 de maig
a les 9 h
Plaça

SORTIDA INFANTIL AL MARESME
Informació: www.ciclistasavall.org
Organitza: Club Ciclista Savall

31 de maig
a les 16:30 h
a les 17 h
A les 17:30 h
Font de l’Aixeta

FESTA DEL PI DE MAIG
Berenar de la Baixada del Pi
Baixada del Pi
Animació infantil a càrrec de Lluís Pinyot
Organitza: AMPA CEIP Josep Gras i Aj. St
Llorenç Savall, R. 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.
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Projectes en marxa La nostra veu

Ara que estem a punt d’aca-
bar la legislatura, és el
moment de fer balanç de la
feina feta des d’Esquerra en
aquest últim mandat. No tor-
narem a explicar totes les
accions que hem dut a terme,
ja que això ho heu pogut
veure en el programa de feina
feta que us hem passat casa
per casa, sinó que ens volem
centrar en els projectes que
deixem a punt d’executar.

Fa quatre anys ens vam
queixar que no ens vam tro-
bar cap projecte en marxa,
doncs ara no hem volgut fer
el mateix i n’hem deixat bas-
tants, però tres de molt
importants:

La construcció de 21 pisos
de protecció oficial per a joves
i gent gran que es construiran
en el solar de davant dels
pisos del Boada. Ja està el pro-
jecte aprovat i en breu
començaran les obres. Cal
remarcar que aquesta cons-
trucció de 21 pisos no tindrà
cap cost per l’ajuntament, ja

que ho assumeix tot la
Generalitat.

La construcció del polies-
portiu. Després de molts anys
de falses promeses, finalment
el pavelló serà una realitat. Ja
s’ha aprovat el projecte,
tenim el seu finançament i
després de l’estiu s’adjudica-
ran les obres. Aquest projecte
serà el més important de tota
la història del municipi: més
de 1.600.000 €, dels quals l’a-
juntament n’aportarà menys
de 300.000 €. És a dir, la resta,
1.300.000 €, són de subven-
cions de les administracions,
principalment la Generalitat.

I per últim, hem aconseguit
una subvenció de 305.000 €
de la Generalitat per cons-
truir un nova llar d’infants al
recinte de l’escola. El projecte
ja està realitzat i només falta
aconseguir una part del
finançament restant. Per
tant, durant el 2008 la nova
llar d’infants també serà una
realitat.

Grup Municipal d’ERC

Certament podríem estar
d’acord quan escoltem opi-
nions desfavorables a l’hora
de parlar d’eleccions, en
aquest cas municipals, com
per exemple: “jo passo d’anar
a votar”, o bé “per què facin el
que els doni la gana, ja s’ho
faran”, “no val la pena”, “amb
mi que ni hi comptin”... i tan-
tes d’altres com vulgueu,
totes elles dignes de respecte,
sobretot atenent-nos, afortu-
nadament, al model de lliber-
tat establert.

De fet, si ens fixem en el
panorama polític global pro-
bablement ens vinguin ganes
fins i tot d’arrencar a córrer o
bé tirar el barret al foc, com
solem dir.

Tot això, evidentment, és
fruit del sistema i procedi-
ments actuals pel què fa la
normativa que regula les
eleccions i, fins que no es pro-
dueixin les modificacions
adients de manera que se
solucioni tot aquest seguit de
despropòsits, caldrà seguir
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Els grups municipals opinen

Ser regidor d’un Ajuntament
del meu país

com ara i fer allò que cre-
guem més correcte segons el
parer de cadascú.

Dit això, però, nosaltres
entenem que potser, tot res-
pectant per descomptat qual-
sevol forma de pensament,
tenim un dret “personal i
intransferible” de fer que la
nostra veu a través del vot, si
més no, s’escolti. En aquest
cas no es tracta de veure qui
crida més fort sinó diguem-
ne fer més ressò d’allò que
ens agradaria, i això no
podem esperar que ens ho
facin, hem de ser nosaltres
mateixos els qui ho hem i
podem decidir.

Per tant, des del nostre
grup volem convidar-vos a la
reflexió tot tenint en compte,
com hem dit abans, la lliber-
tat d’expressió i pensar de
cadascú, valorant que la nos-
tra veu reflectida en el vot pot
ser escoltada i així, com a
mínim, poder dir jo he parlat...

Grup Municipal de CIU

S’acaba la legislatura i em
sento orgullós d’haver contri-
buït al funcionament d’a-
questa institució. Han estat
quatre anys plens, molt plens
de projectes, tant de govern
com de regidoria, projectes
que en gran part ja són una
realitat.

Dins del consistori cada
grup defensa els interessos
dels seus votants, però l’ente-
sa en general ha estat correc-
ta. En la relació amb altres
institucions, he tingut ocasió
de conèixer moltes persones i
de totes he pogut aprendre
quelcom de tècnic o humà
que ara ja forma part del meu
bagatge.

En aquest temps he treba-

llat amb les entitats del
poble, elles m’han encoma-
nat, sempre en positiu, la
necessitat que el seu patri-
moni no es perdi.

Gràcies a tots els treballa-
dors de l’Ajuntament que
sempre m’han ajudat quan
calia.

Finalment gràcies a totes
les persones que van fer pos-
sible amb el seu vot, que el
PSC tingués un regidor a
l’Ajuntament de Sant Llorenç
Savall.

Amb aquesta experiència jo
he crescut com a persona.

Daniel Pérez Zamora 
Grup Municipal del PSC a

Sant Llorenç Savall
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Projecte de la nova llar d’infants
S’ha aconseguit una subvenció de 305.000 € de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una

nova llar d’infants en el recinte de l’escola. Aquesta subvenció, que significa més del 50% del cost de l’obra,
permetrà que durant el 2008 comencin les obres de construcció de la nova llar d’infants. A continuació s’ad-
junten diferents fotografies del projecte:


