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Bon dia a tothom,
Tot i que no és la primera vegada que sóc investit

alcalde, estic nerviós com si fos la primera vegada, ja
que aquestes coses sempre posen nerviós per la
importància que tenen.

El que era nou per a mi era el fet d’encapçalar una
llista d’Esquerra, i us puc dir que ha estat un repte
apassionant, que ha suposat moltes hores d’impli-
cació però que ha tingut el seu fruit.

Això de les eleccions és com un meló tancat, l’aspecte
exterior pot ser molt maco però quan l’obres et pots
emportar una sorpresa. Estic molt content que en
aquest cas no hagi estat així, sincerament penso que
aquestes eleccions han fet justícia a les hores i hores
que hem esmerçat tots plegats en aquest projecte, tant
en els quatre anys anteriors com durant la campanya.

Vull agrair en aquest acte tot el suport rebut per la
meva família ja que sense aquest suport moltes coses
no podrien fer-se.

I ara un podria pensar: tornem a començar... I no és
així, continuem fent feina, la maquinària de l’ajunta-
ment no ha parat durant la campanya electoral, hem
seguit treballant i ara encara treballem més perquè
incorporem més gent a l’equip de treball.

Quatre grans projectes són els que ens hem marcat
com a reptes per aquest mandat, alguns d’ells ja
començats a treballar i que han de veure la llum en
aquests quatre anys:

El pavelló poliesportiu, que ens ha de permetre aug-
mentar el nombre d’activitats esportives i la qualitat

Missatge de l’alcalde, Ricard Torralba en el passat ple d’investidura:

El passat 16 de juny a les 12 del migdia i davant
d’una setantena de persones de públic es va consti-
tuir el nou consistori format per 11 regidors.

Primer de tot cada regidor/a va prometre el càrrec,

llavors es van presentar les candidatures per l’alcal-
dia i es va procedir a la votació. Va sortir escollida la
candidatura encapçalada per Ricard Torralba
Llauradó, d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb

Ple 16 de Juny de 2007. Ple de constitució de l’ajuntament
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dirigides les nostres polítiques, polítiques desti-
nades al benestar de les persones.

Com a govern i ajuntament podem sentir-nos
orgullosos de moltes obres que hem fet, però els
projectes més preuats han estat aquells adreçats a
les persones, que milloren la qualitat de vida del dia
a dia.

Aquestes són les polítiques que volem seguir fent,
on les persones siguin el més important, i com deia
en el meu discurs de presentació de la meva candi-
datura a l’alcaldia, ara fa quatre mesos, vull un poble
de què puguem gaudir tots, des dels infants a la gent
gran, passant pels joves i la gent de mitjana edat, un
poble que doni cabuda a totes les seves necessitats, i
que en ell puguem créixer, viure i envellir.

Esperem que la confiança que ens heu donat a les
urnes la sapiguem mantenir durant molt de temps,
i ja sabeu que aquesta casa és la de tothom i que jo
sempre estaré disposat a escoltar-vos si necessiteu
alguna cosa.

Moltes gràcies

per als participants. Aquest equipament no ha de ser
només per a fer esport, sinó que aquest espai cobert
ens ha de permetre poder-hi fer un munt d’activitats, ja
siguin de tipus cultural o associatiu.

La nova llar d’infants, que permeti donar més i millor
servei als infants, i establir unes sinèrgies amb l’escola
Josep Gras.

Els pisos de protecció oficial per a joves i gent gran.
Tot i que només tenim una promoció en marxa,
esperem poder-ne iniciar algunes més.

El trasllat de l’ajuntament al Marquet. Crec que és
hora que l’ajuntament es doti d’un edifici emblemàtic,
i penso que el Marquet compleix aquestes caracterís-
tiques, a banda d’oferir-nos majors espais per a una
administració que amb el pas dels anys ha anat creix-
ent i que en l’actual edifici ja no hi cap.

Aquests quatre projectes segurament són els que es
veuran més, però aquests quatre projectes només són
una part de la nostra idea de l’ajuntament. Tot i que els
edificis són importants, el més important és qui hi
habita: les persones. Cap a totes elles, com sempre, van

11 vots (els de tots els regidors). Seguidament, cada
portaveu dels diversos grups municipals va fer un
discurs, i va tancar l’acte l’alcalde agraint el vot

favorable de totes tres formacions polítiques i pre-
nent el compromís de seguir treballant com ho ha
fet aquests dos últims anys.
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Ple 10 de Juliol de 2007
Primer Ple de legislatura

Hi assistiren tots els membres del consistori. Per una-
nimitat s’aprovaran els nou punts següents:

Fixar la periodicitat dels plens que es va decidir que
es farien cada últim dimecres de cada mes a les vuit del
vespre.

Fixar a les vuit del mati de cada dilluns l’hora per fer
la junta de govern local.

Creació i composició de la comissió especial de
comptes formada com a president pel Ricard Torralba
Llauradó i pels vocals Joan Solà Herms, Francesc
Montlló Puig i en Daniel Pérez Zamora.

Creació i composició de la junta de portaveus:
Portaveu d’esquerra: Marc Sanglas Alcantarilla;
Portaveu de CIU: Francesc Montlló Puig i portaveu del
PSC: Daniel Pérez Zamora.

Nomenament de representants de la corporació en
diversos òrgans col.legiats:
·· CCoonnsseellll  EEssccoollaarr  ddee  ll’’EEssccoollaa  ““JJoosseepp  GGrraass””::  

Sr. Marc Sanglas Alcantarilla
·· CCoonnsseellll  EEssccoollaarr  ddee  ll’’IIEESS  CCaasstteellllaarr::  

Sr. Marc Sanglas Alcantarilla
·· CCoonnsseellll  CCoooorrddiinnaaddoorr..  PPaarrcc  NNaattuurraall::

Sr. Joan Roma Salvó
·· CCoommuunniittaatt  PPrrooppiieettaarriiss  ((CCAAPP)):: Sr. Joan Solà Herms 
·· AADDFF  EEll  PPiinnyyóó:: Sr. Joan Roma Salvó 
·· MMaannccoommuunniittaatt  RRiippoollll  RRiiuu--SSeecc:: Sr. Joan Roma Salvó
·· CCoonnssoorrccii  ppeerr  llaa  GGeessttiióó  ddee  RReessiidduuss::

Sr. Ricard Torralba Llauradó 

·· CCoonnssoorrccii  ddee  TTuurriissmmee  ddeell  VVaallllèèss  OOcccciiddeennttaall::  
Sra. Pepi Filella del Hoyo

·· CCoonnssoorrccii  LLOOCCAALLRREETT:: Sr. Daniel Pérez Zamora
·· XXaarrxxaa  LLooccaall  ddee  PPrroommoocciióó  EEccoonnòòmmiiccaa::

Sra. Pepi Filella del Hoyo
·· XXaarrxxaa  ddee  CCiiuuttaattss  ii  PPoobblleess  CCaapp  aa  llaa  SSoosstteenniibbiilliittaatt::

Sr. Joan Roma Salvó
·· PPaaccttee  TTeerrrriittoorriiaall  ddeell  VVaallllèèss  OOcccciiddeennttaall::

Sra. Pepi Fiella del Hoyo
·· CCoonnssoorrccii  ppeerr  ll’’OOccuuppaacciióó  ii  llaa  PPrroommoocciióó  EEccoonnòòmmiiccaa  ddeell

VVaallllèèss  OOcccciiddeennttaall:: Sr.RicardTorralbaLlauradó
·· AAssssoocciiaacciióó  ddee  pprrooppiieettaarriiss  BBaaggeess--VVaallllèèss::

Sr. Joan Roma Salvó
·· CCoonnssoorrccii  TTDDTT  TTEERRRRAASSSSAA--VVAALLLLEESS  OOEESSTT::

Sr. Daniel Pérez Zamora
Nomenament de representants de la corporació en

la societat privada municipal de les Marines. President:
Ricard Torralba Llauradó; Gerent: Marc Sanglas
Alcantarilla i com a vocals la Maite Montfort Pérez i la
Marta Argemí Raduà.

Establiment de les retribucions als càrrecs electes.
Degut a que en aquesta legislatura hi ha més regidors
a govern s’ha rebaixat la part que cobrava cada regidor
per poder complir la partida dedicada a aquest capítol
del pressupost aprovat del 2007.

Donar compte de la constitució dels nous grups
polítics municipals. Donar compte dels diversos decrets
d’alcaldia en matèria d’organització.

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).

Regidors/es d’Esquerra:
Ricard Torralba Llauradó
Marc Sanglas Alcantarilla
Joan Solà Herms (Patau)
Joan Roma Salvó
Maite Montfort Pérez
Marta Argemí Raduà
Pepi Filella del Hoyo

Regidors/es de CIU:
Olga Olivé Dubois
Montserrat Díaz Mallofré
Francesc Muntlló Puig
Regidor del PSC:
Daniel Pérez Zamora
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El passat 27 de maig es van celebrar les eleccions

municipals a Sant Llorenç Savall, en les quals hi van par-
ticipar quatre formacions polítiques. Hi van votar 1.152
persones, que representen un 62,4% del cens, un índex
de participació més alt que la mitjana de Catalunya. Els
resultats van ser els següents:

Aquests vots van significar que Esquerra passés de 5
regidors a 7, CiU passés de 5 regidors a 3, el PSC es
mantingués amb un regidor i el PP no obtingués repre-
sentació.

A continuació s’adjunta una taula amb les dades de
les eleccions municipals dels últims anys:

nombre de vots 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007
CCeennss 11..228822 11..443399 11..448822 11..550066 11..668822 11..771133 11..880044 11..884477
PPaarrttiicciippaacciióó 888811 11..007711 11..112222 11..003311 11..221155 11..119966 11..335599 11..115522
PPaarrttiicciippaacciióó  ((%%)) 6688..77 7744..44 7755..77 6688..55 7722..22 6699..88 7755..33 6622..44

Esquerra 636 681 525 523 651
CIU 404 621 331 471 462 561 260
PSC 45 40 121 124
PP 160 83 71
ICV-EUiA 44
CAV 579 632 471
UVELL 280
En blanc 7 17 15 9 22 22 16 33
Nuls 15 18 15 10 1 27 11 13

nombre regidors 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007
Esquerra 6 7 5 5 7
CIU 3 5 3 4 5 5 3
PSC 0 0 1 1
PP 1 0 0
CAV 6 6 4
UVELL 3

EERRCC:: 665511  vvoottss..
CCiiUU:: 226600  vvoottss..

PPSSCC:: 112244  vvoottss..
PPPP:: 7711  vvoottss..

EEnn  bbllaanncc:: 3333  vvoottss..
NNuullss:: 1133  vvoottss..

Eleccions Municipals 2007
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El dia 31 de maig de 2007,
amb una ordre judicial,
diferents responsables
municipals, Mossos d’Es-
quadra i vigilants van
entrar a la finca “El Galí”,
situada al terme municipal
de Sant Llorenç Savall, per
enderrocar tres edifica-
cions aïllades d’uns 100 m2

en planta baixa. Les con-
struccions no tenien llicèn-
cia municipal ni tampoc
estaven incloses dins de
l’àmbit del Projecte de Pla
Especial de la masia “El
Galí”. Aquestes edificaci-
ons no eren legalitzables,
per això es van adoptar les
mesures esmentades, és a
dir, l’enderroc i la reposició
dels terrenys al seu estat
inicial.

Enderroc d’edificacions il·legals

La configuració del cartipàs municipal ha quedat de
la següent manera:

Ricard Torralba Llauradó (ERC):
AAllccaallddee,,  OObbrreess  PPúúbblliiqquueess,,  VViiaa  PPúúbblliiccaa  ii  UUrrbbaanniissmmee..
Marc Sanglas Alcantarilla (ERC):
PPllaanniiffiiccaacciióó  UUrrbbaannííssttiiccaa  ii  HHaabbiittaattggee,,  
EEdduuccaacciióó  ii  CCiiuuttaaddaanniiaa..  
Joan Solà Herms (ERC):
HHiisseennddaa,,  EEssppoorrttss  ii  CCoommuunniiccaacciióó..  
Joan Roma Salvó (ERC):
MMeeddii  AAmmbbiieenntt,,  EEssppaaiiss  NNaattuurraallss  ii  PPrrootteecccciióó  CCiivviill..
Maite Montfort Pérez (ERC):
CCuullttuurraa,,  JJoovveennttuutt  ii  FFeesstteess..

Marta Argemí Raduà (ERC):
BBeenneessttaarr  SSoocciiaall,,  PPoollííttiiqquueess  dd’’IIgguuaallttaatt  ii  SSaanniittaatt..
Pepi Filella del Hoyo (ERC):
PPrroommoocciióó  ddee  llaa  VViillaa,,  TTuurriissmmee,,  CCoommeerrçç  
ii  PPaarrttiicciippaacciióó  CCiiuuttaaddaannaa..
Daniel Pérez Zamora (PSC):
SSoocciieettaatt  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióó,,  NNoovveess  TTeeccnnoollooggiieess  
ii  CCoonnssuumm..

Olga Olivé Dubois (CIU): ooppoossiicciióó
Montserrat Díaz Mallofré (CIU): ooppoossiicciióó
Francesc Muntlló Puig (CIU): ooppoossiicciióó

Cartipàs Municipal
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realització dels treballs de neteja i manteniment de la
franja de protecció perimetral a la urbanització de Les
Marines, i de la obertura de la franja de protecció
perimetral a la zona industrial de Ponsferrer i d’una
part de la urbanització de Comabella.

Aquests treballs consisteixen en assegurar l’existèn-
cia d’una franja de protecció que va resseguint tot el
perímetre exterior de la urbanització, de 25 metres
d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la
massa arbòria aclarida, que compleixi les caracterís-
tiques que s’estableixin per reglament.

En no tenir continuïtat amb la trama urbana, la

Desenvolupament i Comerç de Sant
Llorenç Savall

Durant els pròxims mesos, la regidoria de Comerç del
nostre Ajuntament té previst posar en marxa el pro-
jecte “Desenvolupament i Comerç de Sant Llorenç
Savall”. Es tracta d’un programa subvencionat per la
Diputació de Barcelona, que té com a finalitat posar
recursos econòmics a l’abast dels petits municipis, que
els ajudin a desenvolupar plans viables d’actuació
estratègica per dinamitzar el comerç local. Aquest pro-
jecte s’inicia durant aquest any 2007 amb un estudi
previ, que durà a terme una consultora especialitzada
en temes de comerç, i que ha de servir per elaborar un
document que estableixi actuacions sostenibles a
realitzar. Aquestes actuacions d’aprofitament i
desplegament d’oportunitats turístiques del nostre
municipi aniran en benefici del comerç tradicional de la
vila. Està previst que durant els pròxims quatre anys la
Diputació de Barcelona subvencioni les despeses de
contractació d’un gerent, que hauria de dur a la pràcti-
ca aquestes propostes escrites.

S’espera, que en un municipi com el nostre, que con-
centra recursos turístics sense explotar, i que basa gran
part de la seva activitat econòmica en el comerç al
detall, aquest estudi tingui una important repercussió
no només teòrica sinó també pràctica, i que faci possi-
ble que el nostre poble esdevingui un punt de referèn-
cia turístic i comercial.

Treballs de neteja de franges 
perimetrals de prevenció d’incendis 
a Sant Llorenç Savall

El nostre municipi es troba situat en una zona d’alt
risc d’incendi forestal, degut a la climatologia i l’entorn
forestal que tenim. Per això, són molt importants les
mesures preventives en aquelles zones de més risc.

Entre moltes altres, una de les mesures que s’han
pres aquest any per fer front al risc d’incendi ha estat la
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permetent així establir mesures per a la seva protecció
i conservació, i també planificar la seva rendibilització
social.

L’inventari pretén ser una eina de coneixement de la
globalitat del patrimoni que es troba en el terme
municipal. Facilitarà la conservació de la informació, la
gestió i conservació del conjunt patrimonial local, la
presa de decisions en el planejament urbanístic,
l’establiment de rutes didàctiques i turístiques, la pla-
nificació de senyalització, la seva difusió als ciutadans...

En els propers mesos, una empresa especialitzada en
la realització d’aquests documents començarà a trebal-
lar per a realitzar l’inventari de Patrimoni Local de Sant
Llorenç Savall. Tenint en compte que com més accés a
la informació es tingui més exhaustiu podrà ser l’in-
ventari, aprofitem per demanar-vos que si voleu apor-
tar qualsevol dada o coneixeu indrets, objectes o
col·leccions que considereu rellevants i que ens podrien
passar desapercebuts, ho feu saber a l’ajuntament per
tal de poder-los tenir en compte.

Festival de Titelles de Sant Llorenç Savall
Els dies 8, 9 i 10 de juny va tenir lloc la dotzena edició

del Festival de Teatre de Titelles de Sant Llorenç Savall.
Amb els anys, sembla que el Festival es va integrant

més a la nostra vila i ens el fem més nostre. Ja no con-
cebem els titelles com un espectacle per a infants i
joves, sinó que els més grans també en poden gaudir.

urbanització de Les Marines està obligada per llei a
tenir neta aquesta franja de protecció. La Junta de veïns
de la urbanització té delegada l’execució d’aquests tre-
balls a l’Ajuntament. Aquest ha estat el quart any con-
secutiu que s’han realitzat els treballs de neteja i man-
teniment d’una franja perimetral de protecció de la
urbanització Les Marines, de la qual es va redactar el
Plànol de delimitació a finals de l’any 2005.

Comabella, en canvi, en tenir continuïtat amb la
trama urbana, no té obligació per llei de tenir feta la
franja de protecció. Tot i així, l’Ajuntament ha volgut
apostar una vegada més per prendre mesures de pre-
venció i enguany, gràcies en part a una subvenció de la
Generalitat, s’ha pogut començar a delimitar una part
de la franja de protecció de la zona urbana del
municipi. Aquests treballs s’han concretat en la neteja
i obertura d’una franja al voltant de la Zona Industrial
de Ponsferrer i fins a Comabella per la banda sud (fins
que comença la zona cremada per l’incendi de 2003).

Inventari del Patrimoni 
Local de Sant Llorenç Savall

Des de la regidoria de Cultura s’ha establert un con-
veni amb la Diputació de Barcelona per tal de portar a
terme un inventari del Patrimoni Local de Sant Llorenç
Savall.

La realització d’inventaris de Patrimoni Local té per
objectiu la recollida exhaustiva de dades sobre el patri-
moni cultural i natural del municipi i la seva valoració,
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Els titelles són, doncs, un exemple més de les diverses
cares amb què és representada la cultura, que no dis-
crimina ningú. Un exemple d’això és que aquest any hi
ha hagut un nombre més gran d’espectadors i especta-
dores, ja fossin vilatans o visitants que han triat gaudir-
ne. Cal dir, però, que en l’augment de públic també hi ha
contribuït el fet d’haver avançat un mes l’esdeveni-
ment, per tal que no coincidís amb època de vacances.

Amb aquesta dotzena edició varem poder veure
espectacles ben diversos, des dels tradicionals titelles
de mà fins a personatges creats amb els peus, especta-
cles de companyies intimistes per a vuit observadors,
espectacles per públic nombrós o companyies que es

van instal·lar en una roulotte-teatre a la plaça Major.
Varem rebre la visita de companyies d’arreu, d’Itàlia,

Galícia, Argentina... i també de companyies de casa.
Com cada any, doncs, el Festival va omplir de nou
carrers i places de gent, grans i petits, disposats a
gaudir de bons espectacles i dels espais acollidors que
tenim a Sant Llorenç Savall.

Campanya de Donació de Sang:
El pròxim 29 de juliol de 2007, durant tot el matí, al

consultori municipal tothom qui ho vulgui podrà donar
sang. Entre tots, tot és possible. Dóna’n.

HORARIS DE LA VALLESANA   

St. Llorenç � Castellar del Vallès � Sabadell

DDee  ddiilllluunnss  aa  ddiissssaabbtteess::
9,15 - 13,00 – 20,40 h

DDiiuummeennggeess  ii  ffeessttiiuuss
9,15 – 20,40 h

Sabadell � Castellar del Vallès � St. Llorenç

DDee  ddiilllluunnss  aa  ddiissssaabbtteess::
8,25 – 12,00 – 19,45 h

DDiiuummeennggeess  ii  ffeessttiiuuss::
8,25 – 19,45 h

St. Llorenç � Castellar del Vallès � Sabadell

DDee  ddiilllluunnss  aa  ddiivveennddrreess  ((ffeeiinneerrss))::
7,15 - 9,15 - 12,15 - 14,00 - 17,15 - 18,45 - 20,15 h

DDiissssaabbtteess::
9,15 – 13’00 – 20,40 h

DDiiuummeennggeess  ii  ffeessttiiuuss::
9,15 – 20,40 h.

Sabadell � Castellar del Vallès � St. Llorenç

DDee  ddiilllluunnss  aa  ddiivveennddrreess  ((ffeeiinneerrss))::
06,40 -8,00 – 13,00 – 15,15 – 18,00 – 19,30 – 21,00 h

DDiissssaabbtteess::
08,25 – 12,00 – 19,45 h

DDiiuummeennggeess  ii  ffeessttiiuuss::
08,25 – 19,45 h

( a g o s t 2 0 0 7 )
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Per la festa de Sant Jordi d’enguany varem tenir la

satisfacció que vingués la Coral de l’escola Josep Gras a
cantar diverses cançons del seu repertori. La seva
actuació va ésser molt aplaudida, doncs ho fan molt bé.
Hem de manifestar que mai hi havia hagut tanta gent,
el Casal va ésser una festa compartida molt maca i com
sempre es van regalar llibres i roses i, a més, es va fer
una xocolatada amb melindros per tots els assistents.
Com cada any, l’Ajuntament va fer donació de les roses.

Pel maig, com de costum, es va celebrar la Festa de la
Gent Gran. Es va començar amb l’esmorzar de coca i
xocolata al pati del Casal, seguidament es va fer una
missa pels socis difunts. A les 2 es va fer una arrossada
popular servida pel senyor Vivet i el seu grup. Després
de la sobretaula, es va fer una cantada d’havaneres
amb el grup La Glòria Sentmenatenca, que va  ésser
molt aplaudida. Per acabar, hi va haver un Gran Ball de
Fi de Festa a càrrec d’en Ramon i el seu teclat. Al dinar
hi havia 195 persones, i això va fer que per falta d’espai
s’hagués de fer al carrer Savall. Va ésser un dia molt vis-
cut ple d’activitats i germanor.

En la festa de Sant Ponç i Mostra d’Entitats el Casal
va participar donant servei de cafeteria.

El dia 3 de maig es va fer una sortida a Montserrat
amb 2 autocars. El dinar va ésser al  restaurant Scorpio
d’Òdena.

A últims de maig es va programar una excursió de set
dies. No s’havia fet mai una sortida de tants dies, i va
anar molt bé. Es va anar set dies a Cantàbria per 290 €,
en hotels de 3 i 4 estrelles. Tothom va quedar molt
satisfet d’aquest viatge. Recomanem a qui en tingui
ocasió que visiti el Parc Natural de Cabérceno, a
Santander, que té 102 espècies d’animals en semilliber-
tat en un espai de 750 hectàrees, i és una passada.

El dia 9 de maig va venir la senyora Rosa Maria Vives
a fer una xerrada sobre el tema “Vosaltres i la gent que
us envolta”, i al mateix temps va fer la presentació del
seu llibre Recull de Cartes. L’assistència va ésser molt

nombrosa i les persones van estar molt agraïdes del
seu parlament.

En acabar es va fer un pa amb tomàquet amb el
pernil que va regalar al Casal la senyora Elena Clavell, i
les begudes i les postres van ser obsequi del matrimoni
Sans i Vilarasau pels seus 50 anys de matrimoni. Per
molts anys i moltes gràcies a l’Elena, al Joan i a la
Delfina.

Com cada any, era molt esperada la Revetlla de Sant
Joan, perquè en ser la primera, la gent té ganes de cele-
brar-la i fer xerinola. Es va fer ball i la celebració al pati
del Casal. El que sí que es va notar és que va haver més
assistents que l’any passat, però amb no tanta “marxa”.
Potser que un any més es nota.

A la sortida va venir la senyora Pilar i ens va dir que
havia perdut les claus de casa seva. No les varem trobar,
i en veure que no hi podíem fer res, varem avisar als
bombers. El cap de grup, el senyor Rocabert, ens va dir
que no patíssim que ja ho solucionarien, i certament va
ser així. Al cap de cinc minuts els teníem a la casa, sense
pressa s’ho van mirar, van escalar una finestra i sense
trencar ni fer malbé res van obrir la porta d’entrada,
amb gran satisfacció dels que estàvem al carrer.

Lliçó: moltes vegades no valorem els serveis que
tenim fins que els necessitem. En aquest cas, un 10 en
agilitat i eficàcia. A vosaltres, bombers, moltes gràcies
en nom de la senyora Pilar pel vostre bon servei, estem
contents de tenir-vos tant a prop nostre.

EENNTTIITTAATTSS
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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

Aquest any, Teatre de Guerrilla per la Festa Major 2007
El diumenge 26 d’agost a les 10 del vespre 

a la pista esportiva de Ponsferrer.

Si la compres anticipada l’entrada et val 13 €.
En trobaràs a: Cal Carreras, Racó de la Plaça, Ca l’Emília, Cal Sala, Cal Marcel·lí,
Cal Domènec, a la Casa de Cultura i a l’ajuntament.
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LLAA  PPRREEGGUUNNTTAA  DDEELL  MMEESS

Diferents preguntes sobre la població de Sant Llorenç
En aquest Savall ens fem diferents preguntes

sobre Sant Llorenç que segurament ens hem fet
alguna vegada i no en sabíem la resposta...

Quants habitants té Sant Llorenç?
2313 habitants

Quantes dones hi ha?
1139 dones

Quants homes hi ha? 
1174 homes

Quantes persones menors de 18 anys hi ha?
434 persones

Quantes persones majors de 65 anys hi ha?
692 persones

Quina és la edat en què hi ha més persones?
Entre 40 i 44 anys

Quantes nacionalitats diferents hi ha?
24 nacionalitats 

I quina és la més nombrosa? 
Marroc

Quants cotxes hi ha?
1706 rebuts de vehicles, segons ORGT 

Quantes cases hi ha a tot el poble?
Inclosos els solars, 1827 segons ORGT

Quants infants hi ha preinscrits per l’any vinent a
la llar d’infants El Patinet?

37 nens/es

I a l’escola Josep Gras?
200 nens/es

Nacionalitat Pers.
Marroc 27
Argentina 21
Bolívia 17
Roman ia 16
Brasil 10
Regne Unit 9
Colòmbia 8
Uruguai 6
Itàlia 5
Equador 5
França 4
Russia 4

Nacionalitat Pers.
Cuba 4
Perú 4
Líban 3
Alemanya 2
Rep. Dominicana 2
Xile 2
Àustria 1
Portugal 1
Ucraïna 1
Eslovènia 1
Mèxic 1
Jordània 1
TOTAL 155

Any Població

1997 2038
1998 2054
1999 2060
2000 2071
2001 2082
2002 2136
2003 2170
2004 2210
2005 2229
2006 2272
2007 2313

Evolució 
de la població

Veïns d’arreu del món
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agendasavall

BIBLIOBÚS

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

PISCINA

Piscina municipal a la urbanització de
Comabella.
Oberta cada dia de la setmana, de 11 del
matí a les 8 del vespre, ininterrompuda-
ment.

MOSTRES I EXPOSICIONS

CURSOS

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

VISITES GUIADES AL 
MARQUET DE LES ROQUES
Informació: 93 714 10 53 / 93 745 00 81

27 de juliol
a les 21:30 h
Passeig de 
la Rectoria

SOPARS A LA FRESCA
Cal que cadascú porti el seu àpat i els
estris necessaris.

28 de juliol
a les 22 h
Masoveria del
Marquet de les Roques

III CICLE D’ESTIU DEL 
MARQUET DE LES ROQUES
NIT DE JAZZ amb “Terrassa Dixie Quintet”
Organitza: Jazz Terrassa
Coordina: L’Obrador
Amb el suport de: Diputació de Barcelona,
Fundació Caixa Sabadell i Ajuntament de
Sant Llorenç Savall
Informació i reserves:
93 714 10 53 / 93 745 00 81
Preu: 5 €

10 d’agost
a les 8:30 h
Font de l’Aixeta

SANT LLORENÇ: APLEC A LA MOLA
Informació: 660 872 026
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

J U L I O L

A G O S T

10 d’agost
a les 19:30 h
Plaça

SANT LLORENÇ: SARDANES
Amb la Cobla Ciutat d’Igualada
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura.

16 d’agost
matí
Marquet de les
Roques

APLEC DE SANT ROC
Organitza: L’Obrador
Col.labora: Diputació de Barcelona i
Ajuntament de Sant Llorenç Savall  

del 23 al 26 d’agost FESTA MAJOR DE SANT LLORENÇ SAVALL
Programació: Veure programa
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall.

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.

juliol i agost CURSETS DE NATACIÓ 
a la piscina municipal de Comabella
Informació a l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall

Dimarts de 6.30 a 8
de la tarda a la 
Casa de Cultura.
Del 10 de juliol 
al 21 d’agost
(ambdós inclosos).

CURS D’HISTÒRIA DE LA LITERATURA 
CATALANA. ORÍGENS. ELS GRANS MESTRES 
a càrrec de Mª Teresa Serra
El curset és obert a tothom, però cal
inscriure’s a l’Ajuntament per tal de fer una
previsió de material i espai.
Col.labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall 

del 7 al 29 de juliol
Al Marquet de les
Roques (Vall d’Horta)

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 
DE FRANCESC ESTEVE
Organtiza: Gest Lúdic L’Obrador
Informació: 93 714 10 53 / 93 745 00 81
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Projectes en marxa És necessari?

Des del grup municipal d’Es-
querra voldríem donar primer de
tot les gràcies a les persones que
ens han fet confiança en aques-
tes eleccions, gràcies per creure
en el nostre projecte que és el de
molts.

Volem agrair també el suport
rebut per part del PSC i CiU en la
investidura del nostre alcalde,
Ricard Torralba.

Tot i haver guanyat les elec-
cions per majoria absoluta, des
del grup municipal d’Esquerra
hem volgut fer un oferiment al
PSC per incorporar-se al govern,
atès que pensem que la majoria
absoluta no ens ha de fer perdre
la perspectiva i volem també d’a-
questa manera agrair el suport
rebut durant aquests quatre
anys.

Amb aquests resultats demos-
trem com deia el poeta: que la
feina ben feta no té fronteres.... o
potser no era el poeta, però bé,
demostrem que més enllà de les
sigles hem sabut generar il·lusió,
perquè portàvem un bon candi-
dat, perquè teníem un bon aval
de feina feta, perquè teníem una
bona candidatura i perquè portà-
vem un bon programa electoral.

I podria semblar que hem arri-
bat a la fita desitjada, però no és
així. Ara comença una nova legis-
latura i tenim per endavant
molta feina per fer, però estem
segurs que no serà una feina fei-
xuga sinó una feina engrescado-
ra, amb molts projectes i fites per
davant.

El nostre lema de campanya
era “Amb tu i per tu”, ras i curt, i
aquesta és la motivació que
seguirà guiant el nostre camí
aquests propers quatre anys: tre-
ballar per la gent de Sant Llorenç,
i comptant amb les seves ne-
cessitats en el moment de pren-
dre decisions.

Tenim un alcalde proper a les
persones i així continuarà sent
en els propers anys, escoltant a la
gent i a partir de les demandes
donar nous serveis, ho hem fet i
ho continuarem fent.

Ara per acabar, només us
demanaria a tots plegats una
cosa, ajudeu-nos a governar l’a-
juntament, feu-nos partícips de
les vostres inquietuds, feu-nos
reflexionar quan calgui... Som
aquí tots plegats per millorar el
nostre futur com a col·lectivitat.

Grup Municipal d’ERC

El passat 16 de juny, el grup
municipal de CiU, juntament
amb PSC i ERC, va proposar al
senyor Ricard Torralba com alcal-
de de Sant Llorenç per aquesta
legislatura. Ho varem fer per
coherència i per respecte al nos-
tre poble, perquè enteníem que
una gran majoria de vilatans li
havien fet confiança en les
urnes.

Però també pel mateix motiu
hem de dir que creiem un des-
propòsit aquest pacte ERC-PSC
després de la experiència  que
vam viure la passada legislatura.
Perquè? Per una banda hem
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Els grups municipals opinen

Molta feina a fer

d’entendre que tenim una
Generalitat tan sectària que és
millor per Sant Llorenç tenir el
PSC dins de govern al nostre
ajuntament? VOLEM CREURE
QUE NO.

Per una altra banda, si tot
anava tan bé, perquè se li treuen
les atribucions que tenia al regi-
dor del PSC (tinença d’alcaldia,
regidoria de Cultura, despatx
propi)? Quin sentit té?

A VEGADES CAL DIR QUE NO
I fent això es pot ser molt més

coherent, ètic i  fins i tot més
positiu.

Grup Municipal de CIU

Tenim per davant quatre anys
per acabar els projectes que ja
havíem endegat en l’anterior
equip de Govern i començar-ne
de nous, s’inicia una nova legisla-
tura.

Com ja sabeu les persones que
vau assistir a l’acte de constitució
del nou consistori, l’equip de
govern està format per 7 regi-
dors/es d’ ERC i 1 regidor del PSC,
i queden els 3 regidors/es de CiU
treballant a l’oposició.

El nostre regidor tindrà la res-
ponsabilitat de treballar en tres
àrees: Noves Tecnologies, Socie-
tat de la Informació i Consum,
amb reptes de futur tan impor-
tants com la TDT que arribarà a
Sant Llorenç durant aquesta
legislatura, dotar de cobertura de
mòbil tot el terme municipal
inclosa la carretera i fer arribar les
noves tecnologies a tots els

llorençans, principalment aquells
que es troben en risc d’exclusió
social.

Val a dir que seguirem, com
fins ara, treballant perquè Sant
Llorenç sigui present a les agen-
des de totes les administracions.

Felicitem al grup d’ERC pels
resultats obtinguts a les elec-
cions municipals a Sant Llorenç.

Gràcies a la confiança dels
votants socialistes que ha fet
possible que el PSC sigui de nou
a l’Ajuntament.

Seguim creixent com Agru-
pació i poc a poc ens anem con-
solidant com a Grup Municipal.

A seguir treballant, tenim
molta feina a fer.

Daniel Pérez Zamora 
Grup Municipal del PSC a Sant

Llorenç Savall
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major2007
Per només 12 € 
(Col·labora amb la Festa Major)

Hi ha quatre models diferents:
nen i nena en blanc, home en
negre i dos models diferents de
dona en negre.
La pots trobar a la Cope, Cal
Blau, Regals Marfà, La botiga
del 9, Un toc de verd, Casa de
Cultura i a l’Ajuntament.


