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Ple 25 de juliol de 2007 
Ja som 2.313 llorençans i llorençanes 

Hi assistiren tots els membres del consistori. Un cop aprova-
des les actes de les sessions anteriors, s’aprovà per unanimitat 
la modificació de l’ordenança de la llar d’infants que significa 
un increment de l’IPC. Seguidament, i amb el vot favorable de 
tot el consistori, s’aprovà la resolució del concurs ordinari de 
plaça Secretaria - Intervenció que va guanyar l’actual secretà-
ria de l’ajuntament, Mònica Clariana. Per últim s’aprovà la xifra 
oficial d’habitants que és de 2.313 persones. 

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 26 de setembre de 2007 
Aprovació bases concurs  
adjudicació obres del poliesportiu 

Hi assistiren tots els membres del consistori excepte el regi-
dor Joan Roma Salvó i la regidora Maite Montfort Pérez, tots 
dos d’ERC, que van excusar la seva absència. Un cop aprovades 
les actes de les sessions anteriors, s’aprovà amb el vot favora-
ble dels regidors d’ERC i del PSC i l’abstenció de CiU la sol·lici-
tud de crèdits per valor de 150.000 € per finançar l’obra del 
pavelló poliesportiu. Llavors, i per unanimitat, s’aprovà el plec 
de clàusules administratives, regulador del contracte adminis-
tratiu, per procediment obert i per la forma de concurs, de les 
obres definides al projecte Pavelló esportiu en la zona esporti-
va. Seguidament i per unanimitat, s’aprovà inicialment la 
modificació de l’ordenança de circulació que diferencia entre 
sancions lleus, greus i molt greus. També per unanimitat s’a-
provà la proposta de nomenament com a jutge de pau a 
Encarna Candela i com a jutge suplent a Lluís Gibert. Com 
cada any, s’aprovaran les festes locals de l’any 2008, que son el 
dilluns de la Segona Pasqua i el divendres de Festa Major. Per 
últim i amb el vot favorable de tot el plenari, s’aprovà la com-
patibilitat de la segona activitat de Marc Sanglas Alcantarilla, 
ja que és regidor i assessor de la Diputació de Barcelona, i es 
ratificà l’acord aprovat per la junta de govern del 8 de juny de 
2007. 

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 28 de setembre de 2007 
Es va aprovar per unanimitat l’únic punt existent de modifi-

cació puntual del Pla General d’Ordenació de Sant Llorenç 
Savall, en un àmbit discontinu per a la transformació d’ús d’u-
nes parcel·les situades a Comabella i Les Marines. Aquest punt 
ja s’havia aprovat en un ple passat, però Urbanisme de la 
Generalitat va fer canviar-ne alguns continguts. 

Ple 31 d’ octubre de 2007 
Increment de les ordenances  
per sota l’ipc 

Hi assistiren tots els membres del consistori. Primer de tot  
s’aprovà amb l’abstenció de CIU i el vot favorable de la resta la 
renovació de la pòlissa de crèdit deixant-la en el mateix import 
que l’any passat (270.000 €). Seguidament i per unanimitat es 
decidir delegar a l’organisme de gestió tributaria  la gestió, la 
liquidació, la inspecció i la recaptació de l’impost sobre les 
obres (com ja es fa actualment en la resta d’impostos). Llavors 
amb el vot favorable de tot el consistori s’aprovà la memòria 
valorada per a l’abastament d’aigua potable a la urbanització 
de Comabella i reforçament amb connexió a les captacions del 
nucli urbà, aquest projecte té un cost previst superior a 
500.000 € dels quals la Generalitat n’aportarà la meitat. Per 
últim s’aprovà també per unanimitat les noves ordenances fis-
cals per l’any 2008 que tenen un increment del 2,9% en la 
majoria d’elles, per sota de l’ipc interanual a dia d’avui. L’únic 
impost que té un increment per sobre l’ipc és l’IBI degut a la 
revisió cadastral que es va haver de fer fa uns anys, tot i això 
s’ha abaixat una mica el tipus de gravamen perquè el creixe-
ment no sigui tant important. 

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).

Com sabeu en el mandat passat es van dur a terme algu-

nes modificacions del Pla General d’ordenació urbanística 

per tal de corregir alguns desajustos en el planejament de 

Sant Llorenç. L’actual PGO es va aprovar l’any 1996, per tant 

ja han passat alguns anys i algunes de les previsions que s’hi 

contemplaven no s’han complert per la qual cosa a través de 

les modificacions puntuals intentem corregir algunes coses. 

La darrera modificació que s’està duent a terme és la modi-

ficació de les qualificacions urbanístiques d’algunes 

parcel·les de Les Marines i de Comabella, aquesta modifica-

ció va ser acordada per la unanimitat dels grups amb repre-

sentació a l’ajuntament, per tant Esquerra, CiU i PSC van 

donar suport a la iniciativa que tot seguit expliquem.  

El PGO de 1996 preveia que a uns terrenys de titularitat 

municipal (6.624 m2) de Les Marines s’hi pogués instal·lar 

una zona comercial, el pas dels anys - i després de diversos 

intents de vendre aquesta zona comercial -, la realitat ens 

ha portat a veure que aquests terrenys no tenien interès per 

a instal·lar-hi una activitat comercial. Davant d’aquest fet 

des de l’equip de govern vam considerar la possibilitat de 

canviar la qualificació urbanística dels terrenys i convertir-

los en sòl residencial atès que l’ajuntament no en fa res de 

tenir uns terrenys sense cap ús. La idea inicial era reconvertir 

tota la peça en sòl residencial però la forma que té el terreny 

no ens ho permetia, i a instàncies de la Direcció General 

d’Urbanisme sens va proposar que traslladessim part d’a-

quest sòl residencial a un altre indret del poble, davant d’a-

questa situació ens vam posar a treballar per veure quins 

terrenys municipals eren aptes per fer-ho. La única  solució 

que vam trobar va ser : crear quatre parcel·les residencials 

en l’àmbit de la zona comercial, transformar una part d’una 

zona verda a Les Marines en una parcel·la, i qualificar un tros 

de la zona verda de Comabella que hi ha a l’entrada, que té 

actualment 12.230 m2  per poder posar dues parcel·les 

aproximadament de 800 metres cadascuna, és a dir l’àmbit 

d’afectació és de poc més d’un 10%. Aquestes dues 

parcel·les es crearien a l’avinguda Sant Llorenç, en la zona on 

s’hi havia instal·lat en algunes ocasions els firaires, respec-

tant en tot moment l’entrada que es mantindria com a zona 

verda. Al peu de la informació disposeu d’un planell per fer 

més entenedora l’explicació. Amb aquesta modificació 

aconseguim diversos objectius : 

1.- Donar sortida a la zona comercial de les Marines trans-

formant-les en parcel·les d’ús residencial i on també seran 

compatibles usos de restauració i comercials, aquestes par-
cel·les es convertiran en sòl urbà sense necessitat de fer 
obres d’urbanització atès que tenen els serveis necessaris a 
peu de parcel·la i donaran front al Passeig de Les Marines. 

2.- Tancar més l’accés motoritzat a la zona recreativa de 
Comabella atès que aquests terrenys ara qualificats de resi-
dencials eren utilitzats per vehicles a motor com a pas alter-
natiu a la zona recreativa. 

3.- Igualment s’aprofita la modificació per aconseguir que 
la vorera de l’avinguda de la Mola sigui més ampla, pensant 
ja en el futur Eix Cívic que ha de portar a unir Comabella i el 
centre del poble a través d’un passeig transitable peatonal-
ment. 

4.- Finalment, el rendiment que es pugui treure de la 
venda de les parcel·les ha de servir per millorar els serveis 
del poble, i per tant amb aquesta modificació qui en surt 
beneficiat és el conjunt de la població atès que en tractar-se 
tot de sòl municipal el benefici serà per al poble.

Modificacions del Pla General 
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Inventari del Patrimoni local de Sant 
Llorenç Savall 

En breu s’iniciaran els treballs per portar a terme l’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 patrimoni cultural i 

natural del municipi i la seva valoració, permetent així l’esta-

bliment de mesures per a la seva protecció i conservació, així 

com la planificació de la seva rendibilització social. 

L’inventari pretén ser una eina de coneixement de la globa-

litat del patrimoni que es troba en el terme municipal. 

Facilitarà la conservació de la informació, la gestió i conserva-

ció del conjunt patrimonial local, la presa de decisions en el 

planejament urbanístic, l’establiment de rutes didàctiques i 

turístiques, la planificació de senyalització, la seva difusió als 

ciutadans...

Tenint en compte que com més accés a informació es tingui, 

més exhaustiu podrà ser l’inventari, aprofitem per demanar-

vos de nou que si voleu aportar informació o sou coneixedors 

de dades, indrets, objectes, col·leccions... que considereu relle-

vants i que ens podrien passar desapercebuts, ho feu saber a 

l’ajuntament per tal de poder-los tenir en compte. 

Sortida a la platja  

   DIVERSOS

Infojove 
El passat setembre el Biblio@ccés va obrir les seves portes 

al nou any escolar. Com l’any anterior, hi podeu trobar revistes, 

la premsa diària, connexió gratuïta a Internet i una sala d’estu-

di. El Biblio@ccés està obert de dilluns a dijous de 16 a 20h.  

La novetat d’enguany és la inauguració de l’Infojove, un ser-

vei gratuït i públic que ofereix als/les joves informació sobre 

estudis, treball, participació, entitats, cultura, salut, habitatge, 

etc.  

Pel logotip de l’Infojove, la Regidoria de Joventut ha organit-

zat un concurs. Només has de tenir entre 15 i 29 anys i ser de 

Sant Llorenç Savall per poder participar. El logotip ha de fer 

referència als joves i/o a l’Infojove i ha d’incloure la frase 

“Savall Jove”. 

Pots presentar les teves propostes a l’Ajuntament o bé a la 

Casa de Cultura fins el divendres 15 de novembre, portant l’o-

bra i un sobre tancat on hi hagi les teves dades personals. Pots 

guanyar 100€ de premi! 

Consell d’Infants 
La Regidoria de Participació Ciutadana ha endegat aquest 

curs escolar el Consell d’Infants, un òrgan de consulta i de par-

ticipació infantil integrat per alumnes de quart, cinquè i sisè 

del CEIP Josep Gras. L’objectiu és que els infants del nostre 

poble puguin tenir un espai on poder reflexionar, dialogar i fer 

propostes sobre aspectes que formen part de la seva vida quo-

tidiana. Els membres del Consell d’Infants (tres de cada classe) 

són escollits democràticament pels seus companys i compan-

yes. Ells/es seran els encarregats de fer arribar les opinions 

dels seus companys/es a les reunions, així com de preparar 

propostes.  

El dimarts 9 d’octubre es va inaugurar oficialment el Consell 

d’Infants,  i aquest finalitzarà amb el curs escolar amb la pre-

sentació davant del Ple Municipal d’un projecte que prepara-

ran durant tot el curs.  

Dins del projecte del Consell d’Infants, aquest octubre es 

van organitzar diferents actuacions amb els alumnes del CEIP 

Josep Gras. Als alumnes de quart i cinquè se’ls va fer una clas-

se de formació a l’escola sobre democràcia, formes de partici-

pació, eleccions, institucions, etc. I a continuació, els alumnes 

van escollir els seu representants al Consell d’Infants. 

Finalment, van fer una visita a l’Ajuntament. 

Amb els alumnes de sisè es va realitzar també la classe de 

formació a l’escola, però la sortida va ser al Parlament de 

Catalunya. Allà van tenir l’oportunitat de conèixer a través de 

jocs com funciona la institució i van visitar-ne les sales més 

importants.  

L’objectiu principal d’aquest projecte és poder donar veu als 

infants del nostre poble perquè entre tots i totes el puguem 

millorar.  

Confraria de Sant Llorenç 
La Junta de la Confraria de Sant Llorenç posa en coneixe-

ment de tot el poble, i en especial dels matrimonis joves que 

fa poc temps que estan empadronats al nostre municipi, que 

existeix una confraria que s’encarrega dels tràmits i les despe-

ses de trasllat i enterrament (o incineració) dels socis en morir. 

Pagant una quota mensual, i una petita inscripció, segons 

l’edat del soci entrant, el dia de la seva defunció té aquestes 

despeses d’enterrament pagades. Els fills no paguen la quota 

fins al catorze anys. 

Tots els interessats que desitgin més  informació poden diri-

gir-se a Nati Caba al telèfon: 937 140 422 o a la carretera de 

Monistrol, número 22. 

Nota informativa sobre els serveis locals 
en matèria d’Ocupació 

Des de l’Ajuntament sempre hem entès que malgrat ser un 

poble petit, el nostre municipi havia de disposar de tots els 

recursos en matèria d’ocupació i mercat laboral de què dispo-

sen la resta de municipis. Per aquest motiu, en la mesura de 

les nostres possibilitats, any rere any, treballem al vostre servei 

per poder prendre part en les iniciatives que es posen en 

marxa des de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, per tal 

de poder accedir al programes subvencionats referents a polí-

tiques actives d’ocupació. 

Amb aquesta intenció es va posar en marxa l’any 2004 el 

servei de Borsa de Treball; aquest es va endegar amb dos 

objectius molt concrets: per una banda, contribuir a la dismi-

nució de la taxa d’atur al nostre municipi i per altra, poder ofe-

rir als ciutadans un punt de referència en matèria d’ocupació. 

Fins al moment, sou nombrosos els ciutadans que heu diposi-

tat la vostra confiança en aquest servei, i així mateix us dema-

nem  que seguiu fent-hi ús. 

De la mateixa manera, altra de les iniciatives que us venim 

oferint ara ja fa uns anys, són els plans d’ocupació; es tracta de 

contractacions subvencionades que ens permeten cobrir ser-

veis i necessitats municipals, tal és el cas dels treballadors 

contractats de suport a  la Brigada Municipal i les porteres de 

la Piscina, i a més, posibiliten l’accés al treball de les persones 

que es troben en situació d’atur.

Així doncs, us recordem que continuem posant-t’hi els nos-
tres esforços per poder oferir-vos aquests serveis, i us animem 
a que feu qualsevol suggerència per tal de millorar el treball 
fet fins al moment. 

Nota informativa sobre el subministra-
ment de Butà 

Ateses les incidències que s’han vingut produïnt amb el 
subministrament del butà en el nostre municipi, i que alguns 
veïns ens heu fet arribar a l’Ajuntament, us fem saber que des 
de la Regidoria de Consum hem mantigut una reunió amb el 
cap de repartiment a Sant Llorenç Savall per tal d’informar-li 
d’aquestes qüestions.  

Per tal de millorar aquest servei en la mesura de les nostres 
possibilitats, us fem saber que mitjançant els  plafons munici-
pals farem difusió de qualsevol modificació referent a submi-
nistrament i a preus de venda de butà i propà, de què ens 
informi l’empresa subministradora. 

Fins al moment sapigueu que els dies de repartiment són 
els dimecres i dissabtes a primera hora del matí, i que per tal 
d’evitar que ningú es quedi sense servei es recomana fer la 
comanda amb antel·lació trucant al 93 261 19 88.
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Per celebrar els 10 anys del Bicipark de Sant Llorenç, un 
munt d’activitats dinamitzaran tots els circuits de La Clau: 
BMX, Camp de Salts, Dual Slalom BTT, etc. El dies 17 i 18 de 
novembre hi haurà cursos, exposicions, competicions... en 
definitiva, una gran festa de la bicicleta en les seves modali-
tats més extremes. Tindrem corredors de tot el país en aques-
ta cita obligada en el calendari del millors especialistes. 
L’esdeveniment serà retransmès pel programa d’esports Neox 
d’Antena3 i per Temps d’Aventura de TV3. 

Un dilluns de conte 
Amb l’inici del curs escolar, ha començat també la quarta 

edició del Dilluns de Conte. Tothom, des dels més petits fins 
als més grans, que vulgui escoltar contes i històries explicades 
a través d’un narrador/a professional pot venir a la Casa de 
Cultura. Ens trobem cada segon dilluns del mes a les 6 de la 
tarda.  

Festa Major 2007 
Els dies 23, 24,25 i 26 del passat mes d’agost es va celebrar 

al nostre poble la Festa Major. 

Durant quatre dies vam poder gaudir d’una programació 
que es va procurar que fos al gust de tothom i ben diversa. Des 
de tallers al carrer per als més petits i per als joves, curses a 
peu i en bicicleta, música per a tothom, alguns van tornar a 
córrer amb el Quo Vadis, altres van poder dir la seva amb 
l’Espai Manifesta’t, altres van innovar amb el torneig de la Play 
o el concurs de sudokus… 

Una mica per a tothom. Així doncs, no hi va haver excusa 
per a quedar-se a casa. I és que de fet, aquest és l’objectiu de 
la Festa Major: crear un ambient de convivència, festiu i alegre. 
Oferir un ventall d’activitats culturals per a tots els públics i on 
tothom hi trobi el seu espai és una bona manera de crear el 
caliu que la Festa Major necessita. 

I creiem que la Festa Major és de tothom qui en gaudeix. Hi 
ha qui en va gaudir anant a aquell acte que no es volia perdre, 
o anant a fer un cafè amb la colla, però també en gaudeixen 
les persones que han estat darrere pensant i buscant una raó 
per la qual la gent volgués sortir al carrer. Per això, moltes grà-
cies a aquestes persones que de manera desinteressada han 
col·laborat a omplir el programa festiu i moltes gràcies a la 
resta de persones que vau donar resposta a aquest esforç amb 
una participació activa. I des d’aquí, convidem tothom que tin-
gui ganes de dir la seva i vulgui que la Festa Major de l’any que 
ve sigui millor, que participi d’una manera encara més activa. 
Bona Festa Major! 

Festa de la diversitat 
Diumenge 23 de setembre es va celebrar la tradicional Festa 

de la Diversitat al Marquet de l’Era. És en aquest mateix lloc on 
el Grup Pro-Marquet de l’Era va centrar els seus esforços en 

organitzar actes culturals i també reivindicatius per conscien-
ciar tothom de la conveniència de la conservació i restauració 
de la carismàtica masia, esforç que els components del Grup 
Pro-Marquet van ser dels primers a reclamar i que posterior-
ment, responent a un clamor popular, han anat fent seu els 
diversos consistoris, que han posat fil a l’agulla i han cercat els 
recursos per portar a terme la seva reconstrucció. 

La festa va consistir en una demostració de danses del món, 
una degustació de plats típics i una actuació musical final.

El passat 14 de juny es va tornar a  fer una sortida a  la  plat-
ja de la Barceloneta amb les persones que han participat de la 
gimnàstica per a gent gran.  

Al matí es van fer un exercicis d’estiraments i també es va 
fer una passejada per la sorra, ja que és una activitat molt rela-
xant i beneficiosa per la salut. Es va acabar l’excursió amb un 
dinar. Aquest setembre han tornat una altre vegada les clas-
ses!!! 

XVIII 12hores de Futbol Sala 
El passat 11 de setembre van tenir lloc les tradicionals 12 

hores de Futbol Sala, organitzades per l’Ajuntament i el 
C.E.Llorençà. Per primera vegada es van poder aconseguir vuit 
equips i la veritat es que hi va haver molt de nivell. Després 
d’una final molt lluitada la classificació va ser la següent: 

1.- C.E.Llorençà 
2.- Eco 3 
3.-Supernet 
4.- Punt Verd 
5.- La Manduca 
6.- Los Angeles 
7.- Quatre barres 
8.- Castellar 

El màxim golejador va ser el Manel Guede, el porter menys 
golejat el Marc Camps i el premi a la correcció va ser per l’equip 
del Castellar. 

Saül Conde, campió d’Espanya 

El llorençà Saül Conde s’ha proclamat Campió d’Espanya de 

BMX després de 5 proves disputades: Almuñécar, Talavera de 

la Reina, Padul, Madrid, Torremolinos i Alacant. Una tempora-

da brillant pel jove corredor de la categoria de menys de 9 anys 

en la disciplina de BMX, que serà esport olímpic als jocs de 

Pequín d’aquest estiu. 

Bea Ibáñez, campiona de Catalunya 
I seguim amb el BMX, perquè els Campionats de Catalunya 

que es van disputar a Sant Andreu de la Barca el passat 16 de 

setembre van tenir llorençans als primers llocs. Bea Ibáñez es 

va proclamar campiona de Catalunya Elit Femenina. El sub-

campionat de Catalunya Elit masculí va anar a parar a mans 

d’un altre llorençà: Carles Torralba. Enhorabona a tots ells! 

17 i 18 de novembre  
Gran Festival a La Clau  

Informació meteorològica 
Durant el mes de setembre només va ploure un dia i un 

altre dia va fer plugim. El dia que hi va haver una tempe-
ratura més alta va ser el 6 de setembre, amb 29 graus. La 
mínima va ser el 28 de setembre, amb 4 graus.  

Durant el mes d'octubre la temperatura màxima la 
vam assolir el dia 2 i 3 d'octubre amb 26,5ºC i la mínima 
el 22 d'octubre amb 3ºC. Durant el mes d'octubre va plou-
re 8 dies sent el 10 d'octubre el dia que va ploure més, en 
total 25,25mm.  

Aquesta informació és subministrada per Joan Andreví 
Garriga.

HORARIS DE LA VALLESANA   
St. Llorenç g Castellar del Vallès g Sabadell 

De dilluns a divendres (feiners): 
7,15 - 9,15 - 12,15 - 14,00 - 17,15 - 18,45 - 
20,15 h 

Dissabtes: 
9,15 – 13’00 – 20,40 h 

Diumenges i festius: 
9,15 – 20,40 h. 

Sabadell g Castellar del Vallès g St. Llorenç 

De dilluns a divendres (feiners): 
06,40 -8,00 – 13,00 – 15,15 – 18,00 – 19,30 – 
21,00 h 

Dissabtes: 
08,25 – 12,00 – 19,45 h 

Diumenges i festius: 
08,25 – 19,45 h
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barra funcionés, ja fos venint a beure alguna cosa o ajudant-
nos a recollir després. Gràcies també a totes les entitats que 
heu col·laborat amb nosaltres quan us ho hem demanat, espe-
cialment al Centre Excursionista per deixar-nos tendes sempre 
que ens convé i a Set de Teatre per deixar-nos els decorats pel 
sopar de final de curs.  

Tot plegat ens anima a seguir endavant amb la nostra feina! 

El Casal  Informa 
El dia 29 de setembre es va fer la XVI Assemblea General de 

l’Associació per a la Segona Joventut, amb l’assistència de l’al-
calde, el mossèn, la regidora de Benestar Social, l’assistenta 
social i més de 100 persones. 

Actualment  som 361 socis: 209 dones i 152 homes. 

El  President va retre compte de les millores que s’han fet 
durant l’any, la més important de les quals és la instal·lació 
d’una porta aïllant entre dos locals, finançada pel nostre 
Ajuntament. 

També volem esmentar la torradora de castanyes i un bidó 
graella per coure carn, dues peces d’artesania fetes per Joan 
Carné i donades al Casal. N’estem molt agraïts, tant a l’ajunta-
ment com al Joan. 

El Casal està molt interessat, igual que l’Ajuntament, que es 
faci un Centre de dia, que podria ser a la Residència. A Sant 
Llorenç tenim 46 persones que viuen  soles i tenen el medalló 
de “teleemergència”. Tota persona de més de 70 anys té dret a 
tenir-lo  gratuïtament. 

El  Casal i l’escola Josep Gras hem fet un acord per tenir unes 
relacions més properes.  

Pel gener vàrem tenir la satisfacció de tenir entre nosaltres, 
aquí al Casal, el president del  Parlament de Catalunya, el Molt 
Honorable Ernest Benach, a qui vàrem fer soci d’honor. 

La Carmeta de Cal Cargol, després de 16 anys dedicada al 
servei del Casal, es va donar de baixa. Des d’aquí li fem arribar 
el nostre agraïment per tots aquests anys. En el seu lloc entra-
rà a formar part de la Junta la Teresa Comellas. 

Hem rebut de Benestar Social una subvenció de  500 € 
De la Caixa de Pensions..................300 € 
De la Caixa de Sabadell....................180 € 
De Ramon Rovira...................................60 € 
De la  Pastisseria  Domènec, un obsequi de 100 pastissets en 
el 15è aniversari del Casal. 
De la empresa Corgraf, un lot de gorres per a jugadors de 

El Cau arrenca amb més  
energia que mai! 

Comença un nou curs, i això vol dir que els del cau ens tor-
nem a posar les piles. Organitzem sortides, fem excursions, 
preparem festes... I aquest any amb una dosi extra d’energia i 
moltes novetats. Som set caps i uns trenta infants i joves dis-

posats a fer moltes coses! 

Per primera vegada, el cau de Sant Llorenç farà campa-

ments. Per Setmana Santa, tots plegats agafarem les tendes i 

el fogonet i ens n’anirem quatre dies a passar-nos-ho bé. Però 

aquest curs hi ha una altra cita important: fa set anys que va 

néixer l’Agrupament Escolta i Guia Set, i aquest número màgic 

s’ha de celebrar bé! Per això, el dia 26 d’abril farem una la festa 

dels 7 anys del 7, que volem que sigui oberta a tot el poble. De 

moment ho deixem anar, però quan vagi prenent forma us 

farem arribar el programa.  

Mirem endavant, però també mirem enrere. Els caps del cau 

posem molts esforços i moltes ganes en el què fem, però 

també som conscients que moltes coses no serien possibles 

sense l’ajuda de la gent del poble. Així que aprofitem aquestes 

línies per donar-vos les gràcies a tots els que, tingueu fills, ger-

mans o néts al cau o bé sense tenir-hi res a veure, ens ajudeu 

a coure castanyes per la Castanyada, ens compreu roses per 

Sant Jordi, us atureu a la nostra parada per la Fira d’entitats... i 

també a tots els que durant la Festa Jove vau ajudar que la 

petanca. 
D’en Lluís Dalmau, la Maria Rovira i la Concepció Vall, un lot 
de pintura i dues litografies. 

El Secretari va informar sobre les activitats realitzades 
durant l’any. 

S’ han fet nou Juntes directives i una Assemblea General. 

També hem fet festes com la Castanyada, la revetlla de Cap 
d’Any, Carnestoltes, Sant Jordi, la Festa de la Gent Gran i les 
revetlles de Sant Joan, Sant Pere i Sant Jaume. 

El que té més tirada és la gimnàstica, el ball, la petanca i els 
jocs de taula, el bingo, les manualitats i les excursions. 

Hem col·laborat amb la festa de Santa Llúcia, de la 
Diversitat, amb la Marató de Muntanya, amb la Marató de TV-
3 i amb la Festa Major. 

El tresorer va retre compte de la situació econòmica  del 
Casal i va demostrar amb números que gaudeix de bona salut, 
econòmicament parlant. 

El delegat de música i viatges posa en coneixement que s’ha 
fet deu vegades ball amb músic i que s’han fet deu excursions. 

La Junta del Casal estem molt contents de tots els nostres 
col·laboradors, tant els que ho fan econòmicament com els 
que ajuden amb el seu suport quotidià, perquè fan que 
l’Associació tingui vida i vagi endavant. 

Festa dels 75 anys 

Els homes i les dones del poble que aquest any fem setan-
ta-cinc anys ens vam animar per celebrar junts aquesta edat 
tan respectable. Vint-i-vuit persones, algunes que viuen a Sant 
Llorenç i d’altres que ja no, ens vam trobar el passat 11 de 
setembre per fer un dinar i tornar-nos a veure després de tants 
anys. 

Tot va començar mig en broma, però va acabar seriosament. 

Hem d’agrair a mossèn Joan que ens donés la llista de bateigs 

de l’any 1932, que era força fiable perquè en aquell temps es 

batejaven tots els nadons al cap de pocs dies d’haver nascut. A 

la llista hi havia quaranta-dues persones, nou de les quals ja 

no són entre nosaltres i tres més que no vam poder localitzar. 

Vam buscar els telèfons i les adreces dels que viuen fora per 

convidar-los a la festa. Tothom va estar molt content en rebre 

la notícia que es faria aquesta celebració, i finalment vam ser 

28, ja que dues persones no van poder venir. 

Quan ens vam trobar a la plaça per la diada, molts ja no ens 

coneixíem, perquè feia molts anys que no ens havíem vist. Va 

ser molt animat, ens vam anar reconeixent a poc a poc: “I tu 

qui ets?” Després vam fer una volta per Sant Llorenç. Alguns 

feia anys que no havien estat al poble i el van trobar molt can-

viat, però molt bonic. Durant la passejada van venir els 

records: aquí vaig néixer, aquesta era casa meva...  

A continuació vam anar a dinar a Cal Ramon, on ens van ser-

vir molt bé i vam quedar molt contents. A l’hora de les postres, 

ens van portar un pastís amb unes espelmes amb el número 

75. Van apagar els llums i va sonar la cançó de “Moltes felici-

tats”. Va ser un moment molt emocionant. Després vam fer un 

brindis pels que ja no hi són, desitjant que siguin al cel. Mentre 

fèiem fotografies va anar passant l’estona, i als qui venien de 

fora se’ls feia tard. Tots vam rebre un record d’aquest dia, i en 

acabar, vam agrair la feina feta a les persones que havien orga-

nitzat la festa. Vam quedar que un altre dia ens hem de tornar 

a trobar. Mentrestant, moltes gràcies a tothom per ser-hi i per 

celebrar-ho junts amb tanta alegria. 

Grup dels 75 anys.

  ENTITATS
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Entrevista a Francesc 
Roma Millán 
Algú diria que en Francesc Roma Millán és un foraster. De fet, 
no va néixer a Sant Llorenç, sinó que hi estiuejava quan era 
petit i de més gran, fa anys, va decidir instal·lar-s’hi amb la 
família. Sigui com sigui, és un dels responsables d’un fet 
insòlit en la història recent del poble: l’aparició d’un nou mitjà 
de comunicació, la revista Tu Rai. En Francesc també és un dels 
membres més actius, sinó el que més, del fòrum de Sant Llorenç, un altre espai d’opinió local, aquest ja consolidat.  

Mentre la revista continua generant reaccions de tot tipus i el fòrum canvia de format, la constància d’en Francesc a l’hora 
d’opinar sobre allò que ens afecta a tots el fan un bon interlocutor per analitzar l’estat de salut dels mecanismes de debat al 
poble. Amb aquest esperit dialogant, doncs, recuperem l’espai de les entrevistes després de la pausa de l’estiu. 

D’on va sorgir la idea de crear el Tu Rai? 

El Tu Rai sorgeix d’una colla d’amics que sempre 
estem donant voltes a les coses que passen al poble, i 
també de les ganes de parlar del poble. Jo diria que 
també sorgeix arrel dels incendis del 2003, amb les 
reunions de veïns, quan es crea la Plataforma Cendra... 
Van sortir diferents iniciatives i projectes al voltant del 
bosc, però potser els que ens hi vam implicar més 
teníem més ganes de parlar-ne. Això és el que crec jo, 
però potser cadascú tindria la seva versió. Només som 
una colla d’amics i coneguts, i cadascú té les seves 
ambicions i el seu punt de mira. No som un grup gaire 
consolidat i crec que tampoc hi ha uns objectius molt 
definits. Bàsicament volem parlar de coses del poble i 
fer-ho des de diferents punts de vista: el to més descrip-
tiu, el més humorístic, el més reivindicatiu... o simple-
ment comparatiu, veient com era abans i com és ara.  

En quin moment us decidiu a canalitzar tot això en una 
revista? 

Si el primer Tu Rai va sortir abans de les eleccions, en 
parlàvem des de feia dos o tres mesos. A finals d’hivern 
vam començar a dir “va, fem alguna cosa”. Som una 
colla de gent preocupada pel poble, i que temes com el 
Marquet de l’Era, l’Agell o la gestió del bosc ens preocu-
pen i sempre en parlem. Ens va fer gràcia posar-hi un to 
humorístic, parlar dels problemes del poble des d’un 
punt de vista molt analític, molt sensat, però també de 

treure-li ferro... L’Albert escriu i ho fa bé, el Xavi també 
escriu i té temes, el Quelot de qualsevol idea aviat en fa 
un dibuix, el Miquel és un bon fotògraf i col·leccionista 
de fotos antigues, el Jep és un fuster i un gran amant 
dels arbres, la Mertxe viu la natura de forma apassion-
ada, la Sofia... Vam dir: “Va, tenim uns quants temes, 
fem el primer”. Però és tot molt obert, no hi ha direc-
trius clares en la forma. La única norma és parlar del 
poble i ser respectuosos.  

A l’hora de fer la revista vau tenir en compte precedents 
com per exemple la revista Ripoll? 

Sí. Tenim tots els números del Ripoll, i en alguna 
trobada ens hem dedicat a fullejar-los. Ens va fer molta 
gràcia. Jo crec que al Tu Rai hi ha aquest esperit de mitjà 
de comunicació, que el trobàvem a faltar. Al Savall hi 
surt la informació oficial, que hi ha de ser i és impor-
tant, però trobàvem a faltar un altre aspecte. Ens sem-
blava que podia caure bé, que podia entrar bé... Ens va 
sorprendre la reacció d’algunes persones. 

Com van ser aquestes reaccions? 

De reaccions a favor n’hi va haver moltes; de fet, les 
primeres que vam copsar van ser aquestes. Però també 
és veritat que les reaccions més negatives es fan notar 
més. La persona a qui li agrada diu “Fantàstic, segueix!”. 
El qui no li agrada ho diu, i ho torna a dir, i va al cafè i ho 
torna a dir... i fa un anònim... Les opinions en contra fan 

pilota. Però jo crec que hi ha poca gent a qui no li va 
agradar gens. Una de les crítiques que tots vam coin-
cidir a dir que tenien raó és que ens va sortir un número 
molt crític, en general. I la majoria dels qui escrivim 
també vivim altres coses prou curioses i prou maques 
del poble: un ha remuntat l’ADF, l’altre és el president 
de l’AMPA, els altres han participat molt en el Centre 
Excursionista... Va haver-hi reaccions molt ofensives, i 
això sap una mica de greu. Te’ls trobes pel carrer i et 
diuen que marxis, que si no t’agrada el poble te’n vagis. 
I t’ho diuen amb ràbia.  

D’on poden sortir aquestes reaccions tan irades? 

Jo penso que és veritat que la majoria dels que som 
al grup som nouvinguts al poble, i els qui venim de fora 
hem de ser molt respectuosos amb els que ja hi són. 
Quan portes uns anys aquí, i hi vas treballant, i hi vas 
fent coses, i comences a dir: “ei, que això ho voldria 
diferent...”, hi ha gent a qui no els agrada que ho diguis. 
Això pot ser una actitud. L’altra és que faltava poc per 
les eleccions, i a la gent del partit d’Esquerra els va fer 
patir una mica. Després van veure que tot tornava a la 
normalitat, el Tu Rai no hi va influir, o en tot cas ho va 
fer en positiu, perquè el partit que governava va treure 
bons resultats. Tampoc anàvem tan forts. Una altra 
reflexió que hem fet després és sobre la llibertat d’ex-
pressió, el dret d’opinar. Tant és que siguis d’aquí, d’allà, 
nouvingut o de fa anys. La llibertat d’opinar és 
necessària, i jo crec que és bona, perquè els problemes 
no es resolen si no se’n parla. Si no hi ha un mitjà de 
comunicació així, si no hi ha un mecanisme habitual 
per fer-ho, es perd l’hàbit i la facilitat per expressar-se i 
sobretot per expressar allò en què no estàs d’acord. I 
quan algú ho fa, tothom l’assenyala. Jo crec que a Sant 
Llorenç tenim l’oportunitat de mantenir un bon nivell 
de comunicació entre els veïns, la ciutadania, les 
famílies..., però que l’hem d’afavorir, és a dir, que hem 
de tenir els mitjans i els instruments per fer-ho. Crec 
que en part les crítiques vénen perquè això que hi hagi 
un mitjà de comunicació és nou, i s’han rovellat les 
formes de debat. Les hem de greixar una mica. 

Ara que ja heu fet el segon número, continuareu greix-
ant-les amb un tercer?  

Som un grup una mica informal. Encara no hem par-

lat del tercer número, però jo crec que cadascú del grup 
ja va pensant alguna cosa, que seguirem tenint motius 
per continuar. Hi ha ganes de fer-lo i de posar-hi bon 
humor a tot plegat, tot i que potser la nostra manera de 
buscar-hi el bon humor pot ser una cosa molt particu-
lar. Però si no podem fer El Jueves, i fer una caricatura, 
ostres, doncs perd gràcia! Si hem d’anar pensant “Ui! 
Què diran d’això?”, malament. Hem de fer una mica 
l’esforç de poder riure sense ofendre.  

Abans deies que les vies d’expressió i opinió estan una 
mica rovellades. Creus que el fòrum és una bona via per 
a recuperar-les? 

Jo crec que sí. A mi m’agrada, de fet vaig escriure-hi 
uns cinc-cents missatges entre respostes i temes que 
vaig obrir, i tenia 3 personalitats diferents. Crec que és 
una bona forma d’expressió, que està funcionant a tot 
al món i a Sant Llorenç també. A més, és una eina de 
futur, perquè en poc temps una gran part de la població 
la dominarà i la sabrà fer servir. Trobo fantàstic poder  
dedicar un espai d’aquests a parlar del poble. És com 
una conversa al ralentí, en què pots parlar lliurement, 
l’altre respon lliurement, i a més, al temps que tu vul-
guis. Això permet reflexionar-hi una mica, o barrejar-hi 
de tot. L’experiència d’un, l’experiència de l’altre. Ho 
trobo una fàbrica de vivències col·lectives, i a més, 
escrites, que queden més que les converses al cafè i es 
poden revisar. D’altra banda, crec que l’ajuntament ha 
posat a l’abast de la gent una eina molt potent i ha dit: 
“va, administreu-vos vosaltres mateixos”. Que ja està bé 
fer-ho, però si penges un fòrum l’has de moderar, l’has 
d’administrar, l’has d’animar, l’has de normativitzar. És 
clar que això vol dir recursos, hores de feina d’algú o 
altre, però això permetria que en tots els processos par-
ticipatius que s’engeguen, o per qualsevol problema 
que sorgís al poble, hi hagués una línia directa com a 
mínim amb vint-i-cinc persones que poden dir alguna 
cosa en algun moment i amb cinquanta que s’ho 
miren. A més, si ho mantens, i si hi ha respostes a allò 
que es va dient, va augmentant la participació. També 
és veritat que es podrien fer coses mixtes, com per 
exemple que l’ajuntament faci un paper d’admin-
istrador i que els entitats ho animin.  

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

4 de novembre 
a determinar 
Font de l’aixeta

TRAVESSA PER COLLSEROLA 
Informació: 660 872 026 
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

4 de novembre 
a les 12 h 
Camp de futbol

FUTBOL:  
Llorençà F.C., C.E.- Can Colapi de Terrassa 
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

10 de novembre 
a determinar

TROBADA DE COMPOSTARIES 
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall. Regidoria de Medi Ambient

N O V E M B R E

D E S E M B R E

11 de novembre 
a determinar

MARXA DEL GARRAF 
Informació: 660 872 026 
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

12 de novembre 
a les 18 h 
Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE 
Narrador/a a determinar 
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall. Regidoria de Cultura

18 de novembre 
a les 8:30 h 
Plaça

DINAR DEL SOCI I CONCURS DE BOLETS 
Informació: 660 872 026 
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

18 de novembre 
a les 12 h 
Camp de futbol

FUTBOL:  
Llorençà F.C., C.E.- Can Colapi de Terrassa 
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

2 de desembre 
a les 11 h 
La Muntada

FORMACIÓ SOBRE EL COMPOSTATGE 
DOMÈSTIC 
A càrrec de l ‘empresa ECOFINTEC 
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall. Regidoria de Medi Ambient. 
Col.labora: Escola de Natura la Muntada

2 de desembre 
a les 12 h 
Camp de futbol

FUTBOL:  
Llorençà F.C., C.E.- Pª At. Manresa, C.F.  
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

10 de desembre 
a les 18 h 
Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE 
Narrador/a a determinar. 
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall. Regidoria de Cultura

15 de desembre 
de 10 a 13 h 
La Muntada

JORNADA DE VOLUNTARIAT 
Cal dur roba i calçat adequat per treballar. 
Organitza: Escola de Natura La Muntada

16 de desembre 
a les 10 h 
Marquet de les Roques

KABARET LITERARI. 
I presentació del documental Joan Arús: 
versos, camins i paisatge. 
Coordina: Carles Hac Mor i Ester Xargay 
Amb el suport de: Diputació de Barcelona, 
Fundació Caixa Sabadell i Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall

16 de desembre 
a les 12 h 
Camp de futbol

FUTBOL: Llorençà F.C., C.E.- Castellbell i 
Vilar, C.E.  
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

16 de desembre 
a les 8:30 h 
Font de l’aixeta

PUJADA DEL PESSEBRE AL MONTCAU 
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat. 
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

23 de desembre 
de 11:30 a 14 h 
Masoveria del 
Marquet de les Roques

EL NADAL A CAN MANETES 
Farem l’espelma de nadal amb cera natu-
ral. Preu: 4.5 € 
Coordina:  Gest Lúdic L’Obrador 
Amb el suport de: Diputació de Barcelona, 
Fundació Caixa Sabadell i Ajuntament de 

21 de desembre 
a determinar 
Església

CONCERT DE NADAL DEL CEIP JOSEP GRAS 
Organitza: CEIP Josep Gras

23 de desembre 
a les 12 h 
Església

CONCERT DE NADAL  
Organitza: Coral Polifònica Els Emprius

30 de desembre 
a determinar

ARRIBA L’AMBAIXADOR REIAL 
Organitza: Comissió de Reis AMPA 
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall

a determinar 
Patronat

ELS PASTORETS 
Associació Cultural Set

El Carles i la Jesusa fan el seu propi compost a casa 

El Carles és professor de la UAB i viu amb la seva dona 

Jesusa i el seu fill a la urbanització de Les Marines. Són 

una de les més de 60 famílies que s’han unit a la iniciati-

va de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall per a produir 

compost casolà.  

P: Ja coneixíeu algú que fes el seu propi compost a 
casa?  

R: Sí, coneixem algunes persones. De fet tenim 
una amiga que ha fet un doctorat sobre el tema i 
des de la seva experiència personalment ens ha 
donat alguns consells referent a això. 

P: Com us vau decidir a posar un compostador a 
casa? Des de quan el teniu?  

R: Tenint jardí, moltes vegades havíem pensat 
en la possibilitat de produir el nostre propi com-
post, i ara hem aprofitat l’oferta de l’Ajuntament 
per a poder participar en aquesta campanya. Ho 
tenim des del mes de desembre de 2006.  

P: Quin tipus de restes van a parar al compostador 
de casa vostra?  

R: Matèria orgànica, principalment restes de 
menjar. També desfets del propi jardí: fulles 
seques, herbes…  

P: Us porta molta feina? Quin manteniment neces-
sita?  

R: No, el manteniment és mínim, només cal 
remoure’l un parell de minuts a la setmana.  

P: Què fareu amb el compost quan l’obtingueu?  

R: L’utilitzarem per a abonar l’hort.  

P: Què els aconsellaríeu als vostres amics, veïns o 
familiars perquè s’apuntessin a aquesta campanya 

de compostatge?  

R: Li aconsello a tot el món que s’animi, és molt 
senzill, a més vas rebent visites de professionals de 
l’Ajuntament que et van orientant i resolent 
dubtes.  

P: Col·laboreu amb el sistema de recollida de residus 
que es fa actualment al municipi?  

R: Si, crec que és important que tots cooperem 
en la recuperació i conservació del medi ambient.  

Seguint uns passos senzills, com reciclar ade-
quadament els residus domèstics, utilitzar les 
papereres i produir compostatge casolà, ajudem a 

Entrevista a un compostaire

Campanya sobre el 
Compostatge casolà 
 

 

 

 

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’Ajuntament: 

Tel. 937140018           http://www.savall.org
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Més, per fer més i millor 

 
Agraïment

 
Consells de participació ciutadana

Iniciem un nou mandat muni-
cipal, la qual cosa ens situa en 
una perspectiva de quatre anys 
de treball per endavant. 
L’avantatge per a nosaltres és que 
no comencem de nou sinó que 
continuem amb la trajectòria 
que vam encetar el mandat ante-
rior, això ja és un punt a favor. 
D’altra banda - gràcies als resul-
tats obtinguts- l’equip de govern 
compta en aquest mandat amb 
dues persones més, per tant un 
equip de govern més ampli i que 
ens permetrà arribar a més llocs. 
No us parlarem dels projectes 
que volem dur a terme en aquest 
mandat perquè són prou cone-
guts, ara ens cal que de projectes 
passin a realitats tangibles ben 
aviat. També en aquest mandat 
treballarem per tal d’idear nous 
projectes per fer front a les noves 
necessitats que van sorgint. 

L’Ajuntament ha de ser un motor 

que treballi constantment en 

benefici del poble, ja sigui execu-

tant o ideant projectes, però en 

cap cas pot aturar-se. Ha de ser 

un mandat també – més enllà de 

les infrastructures necessàries– 

per donar majors serveis als ciu-

tadans, que facilitin el dia a dia 

dels llorençans i llorençanes.  

En definitiva i com dèiem en el 

discurs d’investidura,  arribar a 

obtenir l’alcaldia no és una meta, 

sinó un mitjà per poder seguir – i 

millorar– les polítiques socials 

que es duen a terme. La presèn-

cia d’Es querra al govern és del tot 

necessària per a què polítiques 

socials i nacionals –que van uni-

des indestriablement– permetin 

arribar a donar major qualitat de 

vida a la ciutadania. 

Grup Municipal d’ERC

Recentment , i amb un dinar 
de comiat, la colla del Marquet 
de l´Era, ha cessat en les seves 
activitats. Han sigut molts anys 
de dedicació, d´activitats, de 
flama encesa,... d´iniciativa ciuta-
dana altruista i compromesa 
amb St. Llorenç. 

El nostre grup municipal, vol 
retre dès d´aquestes línies del 
Savall, un homentaje i manifes-
tar el nostre agraiment a tots 
aquests esforÇats vilatans que 
amb les seves iniciatives, i treball 
ho han fet possible. 

Per damunt de colors polítics, 

sortosament,solsament aques-

tes iniciatives populars mante-

nen viu alló tan bonic de fer les 

coses només per el plaer de la 

feina ben feta i el interés dels 

vilatans, i sempre sense contra-

partides. 

Gràcies, doncs, per aquesta 

petja que ens heu deixat!! 

Frase del mes: " Mai tants van 

deure tant a tan pocs !"  Sir 

Winston Churchill, primer minis-

tre anglès. 

Francesc Montlló,  
Portaveu de CIU

En els grups i partits polítics 
d’esquerres i en els moviments 
veïnals i culturals (no oblidem 
que el món de l’associacionisme 
ha estat i és fonamental en la 
dinàmica social catalana) hi ha 
persones capdavanteres que 
miren de definir com hauria de 
ser la xarxa de participació de la 
ciutadania dins cada sector.  

Amb aquesta ideologia de pro-
grés es van crear arreu de 
Catalunya els Consells de 
Participació Ciutadana, un gran 
avanç en les polítiques d’esque-
rres ja que possibilita la partici-
pació activa de totes aquelles 
persones que ho desitgen i, el 
més important: vinculen el polí-
tic de torn. 

Els regidors dels ajuntaments 
catalans d’esquerres no tenen 
por del control veïnal, els de Sant 
Llorenç tampoc, ans al contrari: 
som aquí per això. En l’anterior 
legislatura es van aprovar al nos-
tre poble dos Consells de 
Participació Ciutadana (Cultura i 
Medi Ambient), acomplint una 

part del pacte progressista i d’es-

querres que vam signar els grups 

d’ERC i del PSC. 

Creiem que els Consells de 

Participació son un gran avenç 

perquè deixen enrere la possibili-

tat que un regidor pugui fer allò 

que vulgui sense passar comptes 

amb ningú, això ja ho ha fet sem-

pre i ho seguirà fent la dreta, la 

gent  d’esquerres defensem que 

és més rica i més dinàmica una 

societat participativa. 

És per això que animem al 

grup d’ERC a continuar treballant 

sobre la base dels Consells de 

Participació, crear els que encara 

falten com el de Salut, Esports, 

Joventut, Ensenya ment, de la 

Gent Gran... Això sí, són políti-

ques de futur. Tornar a la Taula de 

Cultura i la Mesa de Salut és tor-

nar a un funcionament pseudo-

participatiu que ja cal deixar 

enrere. 

Grup Municipal del PSC  
a Sant Llorenç Savall
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Un any mes les dues proves esportives realitzades en el 
nostre municipi han estat un èxit. Totes dues han aconseguit 
un rècord de participants, la XVII trobada de biccletes de 
Muntanya i la X Marxa d’or van aconseguir més de 800 par-
ticipants i les quatre curses de la XIII edició de la Primera 
Marató de Muntanya de Catalunya van superar el 750 ins-

crits, totes dues curses superant els participants de l’any 
anterior. 

Des de l’ajuntament volem felicitar els dos clubs organitza-
dors (Club Ciclista Savall i Centre Excursionista Llorençà) que 
sense ells aquestes proves no s’haurien pogut organitzar, així 
com també els més de 200 voluntaris que ho van fer possible.

Un final d’octubre molt esportiu a Sant Llorenç

Problemes de mobilitat al Carrer Nou
El passat divendres 9 de novembre vam tenir una reunió amb els veïns del carrer Nou degut als proble-
mes de mobilitat que hi ha actualment en aquest carrer i per consens es va decidir el següent: 

· Canviar les senyals de direcció prohibida per unes de noves i més grans. 

· No es pot estacionar en tot el carrer cap mena de vehicle. En el cas que s'estacioni algun tipus de vehicle 
es sancionarà. 

· Només poden passar pel carrer nou els veïns. Tota aquella persona que hi passi i no sigui veïna se'l san-
cionarà. 

· Els dissabtes i diumenges es posaran unes tanques a l'entrada de carrer (tal com es fa actualment a la 
plaça el diumenge) perque estigui tallat als vehicles i només hi puguin passar els veïns. 

Totes aquestes mesures han estat consensuades entre els veïns i l'ajuntamnet i tenint en compte els 
mitjans que disposa l'ajuntament ens comprometem a cumplir aquest acords comentats.


