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Ple 13 de novembre de 2007
Aprovat el projecte de la nova Llar d’in-
fants

Hi van assistir tots els regidors excepte la regidora d’ERC
Marta Argemí, que excusà la seva absència. Primer de tot, i per
unanimitat, es va aprovar la modificació d’un apartat del pro-
jecte del poliesportiu perquè les empreses puguin presentar
les seves ofertes (era un problema tècnic, sense aquesta con-
sideració no es podien presentar les empreses). Seguidament
i amb el vot favorable de tot el consistori, s’aprovà inicialment
el projecte tècnic de la nova Llar d’Infants situada en el recin-
te de l’escola, valorat en 689.987 €. I per últim punt, s’aprovà
inicialment i per unanimitat la modificació puntual del Pla
General pel reajustament d’unes qualificacions d’equipa-
ments. Concretament, per denominar com a equipament edu-
catiu tot el recinte de l’escola i denominar com a equipament
esportiu tot el recinte de la piscina, denominacions que enca-
ra no estaven fetes així en el Pla General actual.

Ple 28 de novembre de 2007
Renovació de la pòlissa de crèdit

Hi van assistir tots els regidors. Primer de tot es van aprovar
les actes anteriors per unanimitat. PSC i CIU van sol·licitar que
es gravessin els plens per poder ajustar més les actes a allò
que es diu realment. L’equip de govern es va comprometre a
analitzar la proposta i a estudiar-ne la viabilitat tant tècnica
com econòmica.

El segon punt s’aprovà amb el vot favorable de tot el consis-
tori, exceptuant l’abstenció dels tres regidors de CIU. Es tracta-
va de la renovació de la pòlissa de crèdit pel mateix import que
l’últim any (270.000 €), tot i que aquest últim any pràctica-
ment no s’ha utilitzat. Segurament durant les obres del pave-
lló es necessitarà utilitzar-la en moments puntuals, per cobrir
el decalatge entre el moment en què s’han de pagar les factu-
res i el moment en què les administracions ens paguin les
subvencions. Seguidament, i també amb l’abstenció de CIU, es
va adjudicar el crèdit per la construcció del poliesportiu per
valor de 121.000 €.

Ple 21 de desembre de 2007
Adjudicació de les obres del poliesportiu

Hi van assistir tots els regidors. Primer de tot i per unanimi-
tat, s’aprovaren les memòries valorades del PUOSC 2008-2012.
A continuació, i també per unanimitat, s’aprovaren els comp-
tes generals de l’exercici 2006. Llavors, i amb el vot favorable
de tot el consistori, es va adjudicar l’obra del poliesportiu a
l’empresa Torca. Seguidament i també per consens, es va
acceptar la subvenció del Consell Català de l’Esport, superior a
700.000 €, per la construcció del poliesportiu. Per últim, i
també referent al pavelló, s’acceptaren les subvencions del
Departament de Governació de la Generalitat per la cons-
trucció del poliesportiu, per valor de 250.000 €.

Ple 9 de gener de 2008
Pressupostos 2008

Hi van assistir tots els regidors. Amb el vot favorable dels set
regidors d’ERC i l’abstenció dels tres regidors de CiU i del regi-
dor del PSC, s’aprovà la proposta inicial de pressupostos de
l’ajuntament de Sant Llorenç Savall pel 2008.

Pressupostos 2008
Els pressupostos del 2008 són continuistes, amb un gran

control de les despeses i amb una previsió d’ingressos realista
i factible d’aconseguir. S’han calculat els ingressos tenint en
compte les ordenances fiscals aprovades i s’han previst menys
ingressos d’obres i plusvàlues veient la tònica general del
mercat.

Pel que fa a despeses, no n’hi ha cap de nova que sigui
important. Ens hem basat en la realitat del 2007 i l’hem tras-
lladat al 2008, intentant reduir les partides que es pugui i
optimitzar les altres al màxim, tenint en compte que hi haurà
un nou contracte de recollida d’escombraries i un altre d’en-
llumenat.

Sant Llorenç es troba en un moment especial, perquè en un
parell d’anys el poble disposarà de dos nous equipaments
molt importants (el poliesportiu i la llar d’infants). Aquests dos
nous equipaments implicaran més hores de neteja, de con-
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Finalment, el passat 26 de gener, el conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, Joan
Puigcercós, i l’alcalde de Sant Llorenç, Ricard Torralba, van inaugurar les obres de la Font de l’Aixeta i del pàrquing de davant
de la parada de la Vallesana.

Aquestes obres han tardat més del previst, però finalment el poble ja gaudeix de 17 places d’aparcament públic gratuït
més i d’una nova zona de jocs i d’esbarjo a la Font de l’Aixeta.

Font de l’Aixeta

sum, de manteniment, de personal... Tot això ens ha fet pren-
dre aquest any la decisió d’apretar-nos una mica més el cintu-
ró a nivell de personal. De moment, hem hagut de desistir de
tenir el tercer vigilant i ens ha calgut prescindir d’una persona
a recepció. Caldrà tirar la feina endavant entre la resta de per-

sonal de l’ajuntament. Prescindir d’aquestes dues persones
era la única solució per seguir estant dins d’uns paràmetres
correctes, tenint en compte que quan el pavelló estigui acabat
es necessitarà un conserge i que actualment la ratio de perso-
nal de l’ajuntament ja està per sobre de la mitjana.
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Regidoria de Consum
Des de la Regidoria de Consum us fem arribar informació

sobre les dates que l’ Oficina provincial mòbil d’informació al
consumidor de la Diputació de Barcelona (OPIC) visitarà el
nostre municipi per tal d’atendre totes aquelles qüestions,
dubtes i reclamacions que vulgueu consultar en l’àmbit de
consum.

Ens visitarà els següents divendres: 7 de març, 9 de maig, 4
de juliol, 5 de setembre, i 7 de novembre. Com és habitual esta-
rà ubicada a Plaça, de 10:30 a 13:00.

Per altra banda, sapigueu que des de l’Ajuntament també
podem trametre les vostres reclamacions, sense necessitat
que hagueu d’esperar als dies de visita de l’oficina mòbil.

Subvenció per l’autocar de natació
L’ajuntament ha aconseguit una subvenció de 1.416 € de la

Diputació de Barcelona, que ha atorgat directament a l’AMPA
del CEIP Josep Gras per abaratir els costos dels nens i nenes
que fan el curset de natació.

Millores al Camp de Futbol
Gràcies a una subvenció aconseguida per la Diputació de

Barcelona, s’han pogut posar xarxes de protecció en un tram
del camp de futbol, al cantó de la carretera de Monistrol.
També s’han comprat banquetes noves pels vestuaris del
camp de futbol, per tal d’acabar-los de condicionar. Aquestes
dues millores han significat un cost superior als 8.000 €.

Fira de Santa Llúcia
El passat 16 de desembre va tenir lloc al nostre municipi la

Fira de Santa Llúcia. Aquest any, hi van participar un total de
set paradetes, que es van ubicar a la Plaça del poble, des de les
deu del matí fins les dues del migdia. La celebració de la Fira va
coincidir també amb la instal·lació de parades que van vendre
els seus productes en col·laboració amb La Marató de TV3.
Aquest any, i per ampliar al màxim el ventall de participació, la
col·locació de parades ha estat oberta a comerciants i particu-
lars, és a dir, a tothom qui ha volgut vendre els seus productes.
L’assistència va ser força nombrosa i participativa.

Us volem donar las gràcies a tots, i esperem que pel proper
any se sumin més parades a la Fira de Santa Llúcia.

Branques nadalenques 
a les façanes comercials

Per altra banda, i com ja haureu vist molts de vosaltres
durant aquests dies, aquest any els/les comerciants del nostre
municipi, per decisió pròpia, han pres la iniciativa de guarnir
les façanes comercials amb branques de Nadal per tal de pro-
piciar un ambient nadalenc i festiu a tota la zona comercial.

Des de l’Ajuntament creiem que ha estat una iniciativa molt
interessant, i així mateix, volem felicitar i donar les gràcies a
tots els/les comerciants per la vostra voluntat i il·lusió.

Inauguració de l’espai d’entitats
El passat dimecres 12 de desembre, la Regidoria de

Participació Ciutadana va inaugurar l’Espai d’Entitats a la Casa
de Cultura. Aquest acte va ser presentat per l’alcalde, Ricard
Torralba, i la regidora de Participació Ciutadana, Pepi Filella.

L’Espai d’Entitats, ubicat a la Casa de Cultura, s’emmarca
dins del projecte “Foment del teixit associatiu” que es va posar
en marxa l’any 2007 gràcies al suport de la Diputació de
Barcelona. Pretén ser un espai per recolzar les entitats i afavo-
rir el seu desenvolupament. Hi ha una sala d’informàtica amb
un ordinador, impressora, fotocopiadora i escàner; i una sala
de treball perquè es puguin reunir, on hi ha uns armaris on
podran guardar el seu material. A més, també s’ha posat en
funcionament el servei d’assessorament i orientació per les
entitats.

Tal i com ha destacat la regidora de Participació Ciutadana,
Pepi Filella, “aquest és un projecte que volem consolidar de
cara a l’any vinent, però també ampliar els serveis que volem
oferir a les entitats, com per exemple la formació o les noves
tecnologies. I, òbviament, la millor manera és treballant con-
juntament amb les entitats del nostre poble”.
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Activitats per a joves 
el 23 de desembre

El passat 23 de desembre un grup de joves, conjuntament
amb la Regidoria de Joventut, van organitzar “Posa’t en joc i
tria!”. Durant tot el dia es van realitzar activitats lúdiques per
als joves. Es van fer jocs en xarxa, jocs de la Play Station (com
el Singstar, entre d’altres), jocs de taula... i es va acabar el dia
jugant al Quinto!

Totes aquestes activitats les van organitzar un grup de
joves, que van estar treballant tant en l’elaboració de les pro-
postes de les activitats com en la mateixa organització, reu-
nint-se cada dos dimecres de mes a la Casa de Cultura. Des de
la Regidoria de Joventut creiem que cada cop és més necessa-
ri que es facin activitats destinades als joves, però també és
molt important que ells mateixos puguin participar en l’orga-
nització d’aquestes activitats.

Visita dels Reis d’Orient
Com cada any amb tota puntualitat, el passat 5 de gener

varem rebre la visita de SS MM els Reis d’Orient. Aquest any,
però, van fer un nou recorregut. Tots, petits i grans es van con-
centrar a plaça per veure’ls baixar del Vinardell i anar-los a
rebre al Passeig de la Rectoria. Va tenir lloc, també, la tradicio-
nal benvinguda per part de l’alcalde que els va deixar la clau
que obre totes les portes del poble. Els Reis d’Orient van rebre
la visita de més de 300 infants del nostre poble i de pobles
veïns que van pujar encantats per veure quin seria el Rei que
els portaria els regals que havien demanat a la carta.

Aquest mateix dia, al matí, es va fer un taller de fanalets, en
el qual hi va participar tots aquells nens que volien lluïr un
fanalet. Els nens i nenes es van aplegar a la Casa de Cultura
acompanyats dels seus pares o avis, els quals els van ajudar a
fer el fanalet. Allà mateix, alguns membres del Cau van fer de
jurat per tal de puntuar els fanalets. Tothom qui hagués fet un
fanalet ja fos allà mateix com a casa, hi podia participar. El
veredicte es va fer a la tarda i els guanyadors van ser: Amadeu
Calvet, Judit Moreso i Oriol Roa. Tots ells premiats per la seva
originalitat, habilitat en fer-lo i bellesa.

Caminada Xino Xano 
El proper dia 13 d’abril tindrà lloc la 2a edició de la caminada

Xino Xano, organitzada pel Club Centre Excursionista Llorençà.

Pels que no us vàreu inscriure l’any passat, es tracta d’una
caminada de curta distància apta per a tot tipus de caminai-
res, inclosos els nens, disposats a gaudir de la natura en una
sortida matinal, en la que el recorregut es fa íntegrament pel
terme municipal de Sant Llorenç. Aquest any l’itinerari és dife-
rent de l’any passat i els participants aniran passant per dife-
rents punts on es podran aturar per observar, visitar, fer fotos...
i de tant en tant, reposar forces als avituallaments!!! Podeu
trobar més informació als tríptics que s’editaran propera-
ment. Animeu-vos, és una bona oportunitat per conèixer l’en-
torn en companyia i de forma saludable.

Informació per a tots els socis del Centre Excursionista: ja
tenim correu electrònic on ens podeu fer arribar o consultar
tot allò que sigui d’interès. A més, fem una crida perquè
tothom que tingui correu electrònic, ens el doni per tal d’en-
viar-vos el butlletí trimestral XINO XANO per e-mail en comp-
tes de en paper com s’està fent fins ara. L’adreça és:

centreexcursionistallorenca@hotmail.es.

Gràcies 
Des de l’ajuntament volem agrair la feina feta en aquests

últims anys pel Josep Maria “el Vigo” pel que fa a la recollida
domiciliària de brossa. Han estat quinze anys d’exemple de
professionalitat, dedicació i implicació pel poble de Sant
Llorenç Savall. És evident que fer una feina com aquesta nor-
malment et suposa més crítiques que no pas lloances, però en
aquests quinze anys això ha estat al contrari. Des de l’ajunta-
ment entenem la decisió personal de canviar de feina i guan-
yar en qualitat de vida, només et volem tornar a agrair públi-
cament la teva dedicació durant aquests anys al poble de Sant
Llorenç i desitjar-te molta sort!

Ara de forma provisional s’han contractat dues persones per
poder seguir fent la recollida de brossa. Estem pendents d’ad-
judicar el nou contracte d’escombraries, que tindrà una durada
de concessió de 12 anys, a principis de juliol d’aquest any.

Benzinera
Un cop l’ajuntamnet es va assabentar que la Gasolinera

estava tancada es va posar en contacte amb l’empresa Repsol i
la resposta va ser que han tancat de manera provisional per fer-
hi obres i que en un parell de mesos tornaràn a obrir.
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30 aniversari de la Residència
El passat dimecres 23 de gener, la Residència de GG Sant

Llorenç va celebrar que ara fa 30 anys, va obrir les seves portes
per oferir un servei d’habitatge a la Gent Gran.

L’acte d’inauguració de la festa es va iniciar a les 12 h del
migdia, a la Sala d’Actes, on es va fer una exposició fotogràfica
recordatòria de l’últim any 2007 i una bufada d’espelmes que
entre tots vam apagar, que simbolitzaven els 30 anys d’aniver-
sari del centre.

Al migdia, ho vam continuar celebrant amb un dinar espe-
cial i pastís d’aniversari, i el dia va concloure amb un especta-
cle musical a càrrec de l’Associació de Gent Gran Jaume
Terradas amb el grup “Cors Alegres”, de Mataró.

La festa, però, no va concloure el dimecres, sinó el diumen-
ge amb un espectacle de màgia i un dinar de germanor amb
les famílies dels residents.

Moltes felicitats a tots els treballadors que han fet i fan
posible que la residència compleixi anys, i també als residents
que hi conviuen i als familiars d’aquests.

tractant temes que són d’interès per a nosaltres. També ja fa
un parell d’anys que estem col·laborant en l’organització del
dia 8 de març, dia de la dona treballadora, i en el dia de la salut
de les dones i contra la violència de gènere.

Un grup per intercanviar idees, llibres, reflexions, maldecaps
i altres propostes i suggeriments que ens afecten com a
dones.

Els objectius del grup són:
Crear consciència sobre els drets i les igualtats de les dones.
Potenciar el punt de vista de la dona a diferents aspectes de

la vida social.
Compartir experiències del món femení.
Objectius que van entorn de la reflexió, l’acció i la vivència, i

sempre des d’una visió de respecte i igualtat de drets entre els
sexes.

La reflexió i l’anàlisi perquè creiem que al segle XXI encara hi
ha molts temes pendents de dignificar per a les dones, com ara
la utilització exigent del nostre cos com a perfecte estereotip
publicitari, la igualtat encara no aconseguida en el mercat
laboral, el desigual repartiment de les responsabilitats de la llar
en molts casos, la violència domèstica o la brutal situació de
discriminació que pateixen moltes dones dels països del Sud.

L’acció perquè volem ser, sensibilitzar-nos i sensibilitzar,
difondre, opinar i transformar el nostre entorn més proper, el
poble de Sant Llorenç, a partir d’activitats i propostes diverses
de participació, que, en alguns casos, seran obertes tant a
dones com a homes, perquè pretenem fer reflexionar i actuar,
però sempre caminant en paral·lel i conjuntament amb els
homes.

I la vivència perquè a més de la reivindicació, volem compar-
tir el món femení amb tota la seva riquesa. Ens agrada reunir-
nos.

Classificació C.E. Llorençà
El C.E. Llorençà a la jornada 16 va líder empatat a punts 

amb el Sant Vicenç de Castellet, actualmente el C.E. Llorençà
juga a tercera regional… a veure si aquest any s’aconsegueix
pujar, per això és molt important la presència de públic en
cada partit!

DDIIVVEERRSSOOSS

Neix una nova associació
El Grup de Dones de Sant Llorenç ens hem legalitzat com a

grup de dones.

Fa un temps que algunes dones del poble ens trobem periò-
dicament de manera informal i a través de la xarxa d’Internet
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Pel que fa els equips de futbol sala que participen a la lliga

del Consell esportiu de Sabadell destacar a l’infantil que ha
quedat quart de la lliga, el cadet que ha quedat tercer, el
Benjamí que va vuitè però encara està en competició i a l’aleví
que també ha quedat tercer.

Deixalles i deixalleria
Aquest carta va ser enviada per ser publicada abans que se

sabés que el Vigo deixava de ser el concessionari de la recolli-
da de brossa.

Els que tenim uns quants anys recordem quan el Pau de Cal
Liron feia d’escombriaire amb el seu carro i una mula i passant
per tot el poble encara no l’omplia. Eren temps que moltes
cases de Sant Llorenç tenien el “femer propi” i tot s’aprofitava
per a la terra, el consum era mínim, els diners també i els pro-
ductes envasats gairebé no existien.

Les circumstàncies han canviat i avui segons les enquestes
es fan entre 1,5 i 2 kg de deixalles per persona i dia. Això com-
porta, a més d’una despesa, una preocupació pels ajunta-
ments i un greu problema quan aquest servei es paralitza i
transforma qualsevol poble o ciutat en un niu de...

Cada vegada ens hem de conscienciar més per poder classi-
ficar i reciclar més a causa del volum de residus que es gene-
ren i per les despeses que les deixalles comporten.

Quan anem a qualsevol lloc el primer que mirem és que els
carrers estiguin nets i si ho estan permet que ens hi sentim bé
i l’entorn sigui més agradable.

Sempre es pot millorar, però creiem que el poble té una
puntuació bastant alta. Potser l’assignatura pendent són les
“caques”.

La instal·lació de la deixalleria va ésser una gran millora,
doncs això ha permès disposar de la facilitat de tenir un lloc
per a portar-hi totes aquelles coses que llencem perquè ja no
donen l’ús que tenien, com electrodomèstics, mobiliari, etc. i
poder gaudir de tenir nets els vorals de les carreteres, i no com
quan sortim que es veuen grans ciutats amb obres i edificis
faraònics, però els costats de les autopistes i entrades de les
capitals plens de deixalles.

A Sant Llorenç tant per les deixalles com per la deixalleria
tenim un bon servei, i el més curiós és que tot depèn d’una
parella que ho fa funcionar. Desitgem que gaudeixin de bona
salut que serà bo per ells i també per nosaltres.

Si som crítics quan les coses no van bé i és per millorar-les,
també hem de manifestar-ho quan n’estem satisfets.

JJ..  CC..    TToottss  PPeell  CCiivviissmmee..

Benvolguts pares i mares:
Ens adrecem a tots vosaltres per tal de posar de manifest la

realitat que actualment, i des de fa ja uns anys, estem vivint
petits i grans. La nostra intenció no és ni criticar ni criminalit-
zar fets que passen quotidianament al poble, exactament a la
Plaça Major (podríem esmentar molts altres llocs, com el
Passeig Vermell i el què passa amb les motos). Com sabem
tots o pràcticament tots, fa uns dies va passar un fet a plaça,
concretament amb una nena de tres anys, de nom Abril
Abbona Pardines, que va ser “atropellada per una bicicleta”. El
cas és que aquest vehicle, conduït per un menor, va entrar de
manera precipitada a plaça provocant un accident greu que ni
tan sols ell imaginava podia passar. No es tracta de buscar un
culpable, això podia haver passat qualsevol altre dia i a qual-
sevol altre nen/a. El fet és que això tard o d’hora podia passar
i no ho hem pogut evitar. Del que es tracta ara és que no torni
a succeir, perquè cal dir que la nena s’està recuperant molt
lentament i no sabem si amb algunes seqüeles físiques o psí-
quiques. No es vol crear una màrtir, sinó explicar que hi ha
hagut un fet greu amb unes conseqüències, no sabem si és la
paraula però tot i així la direm, terribles. Així doncs és qüestió
de que tots ens mentalitzem, sobretot els adults, que hi hagi
el màxim respecte i el màxim civisme. Si tots plegats ens pre-
ocupem de respectar les normes establertes o les que moral-
ment hi són (ens referim al tema de les pilotes, també, que per
això es fa futbol infantil en una pista adequada), segurament
podrem conviure tots junts en harmonia.

D’altra banda s’ha parlat amb l’ajuntament i s’ha exposat la
nostra situació, la de tots, i s’ha proposat alguna solució, tot i
que no és fàcil. Sabem que la plaça és un lloc agradable però
no únic. Esperem que pròximament puguem fer ús del lloc
infantil per excel·lència, la Font de l’Aixeta, i d’aquesta manera
reduir el risc d’accidents que a ningú agrada. Però tot i així no
hem d’abaixar la guàrdia i relaxar-nos i hem de procurar que
els nostres fills coneguin el perill que hi pot haver.

Per acabar, recordar que no és la nostra intenció ofendre a
ningú ni fer demagògia.

Això és un problema de tots i entre tots hem de posar solu-
ció, perquè de no ser així els problemes es poden agreujar. Així
que nois posem-nos les piles i aprenem tots junts el què és el
civisme.

GGrrààcciieess  ii  aatteennttaammeenntt,,  

CCrriissttiinnaa  CCaarrrraassccoo  ii  MMaarrttaa  MMaarrttíínneezz
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La Coral
Carta oberta dirigida a totes les persones i entitats que aju-

daren al desmuntatge de la biblioteca municipal de Sant
Llorenç Savall, abans de convertir-se en biblio@ccés.

La Coral Polifònica Els Emprius està buscant des de fa temps
tot el material utilitzat en l’exposició “15 anys de la coral” que
es va fer durant la primavera de 2004 a les sales de la Casa de
Cultura i que un cop acabat l’esdeveniment no ha tornat a
aparèixer en cap de les seves dependències; ni ningú ens ha
sabut aclarir mai què va passar amb el material que es va
guardar en caixes a la mateixa Casa de Cultura.

Per això fem aquesta crida: “si alguna persona va trobar
aquests arxius i objectes i se’ls va quedar o en sap alguna cosa,
li agrairem que ens ho faci saber i li passarem a recollir o acor-
darem la manera de poder-ho recuperar tot”.

Actualment ja estem pensant i preparant el seguit d’actes
pel proper vintè aniversari de l’entitat i voldríem haver pogut
recuperar tots aquests record de la nostra petita història (foto-
grafies, escrits, partitures, programes, llibre de signatures,...).

Aprofitant l’avinentesa, convidem a tothom a participar de
la Coral.

Cordialment,
La Junta de la Coral Polifònica Els Emprius

El Casal Informa
Com altres anys el Casal va col·laborar amb la Marató de

Muntanya fent de cambrers en el dinar dels voluntaris.
El dia 16 de desembre al mati varem col·laborar en la Festa

de Santa Llúcia muntant una barra de begudes, a la tarda es va
fer ball amb música en viu al Casal i es va fer una rifa, tot el
benefici va anar per la Marató de TV 3. Tot el que es va recap-
tar al mati i a la tarda que en total van ésser 700 €, es van
ingressar a la Caixa al compte de la Marató. Tots necessitem
que el cor funcioni.

El dia 18 es va fer una conferència sobre la importància de la
dieta mediterrània. És saludable seguir-la.

Com ja es tradicional en el Casal també es va fer el sopar de
Cap d’ Any amb una bona assistència de socis. Va ésser una nit

d’alegria i molta gresca i de molta estimació, doncs es van
repartir moltes abraçades i petons.

Dos amics es van trobar i un li diu al altre: Que tinguis un bon
cap d’ any, l’ altra li respon i que tots dos li puguem veure la cua...

Seguim obrint cada dia de 16:30 a les 19:30 i el diumenge de
18:00 a 21:00.

Cada dia al mati petanca. Dilluns i dijous gimnàstica.
Dimecres i diumenge sessions de ball.

El passat 24 de gener estàvem convidats a un programa de
TV. ”Canal quatre” i un dia abans es va anular.

El dia 3 de febrer es va celebrar el setze aniversari de Casal i
també la Festa del Carnestoltes amb musica amb viu i berenar
gratuït per tots els assistents.

Ens ha arribat a les nostres mans La Revista “la Residència”,
li desitgem un llarg camí. Volem manifestar que ens ha satis-
fet molt la noticia que dintre de poc es començaren les obres
a la Residència per renovar-la i que torni a tenir la seva capa-
citat inicial, i desitgem que dintre de poc tota la gent gran
que ho necessiti no tingui de buscar residències a fora de la
població.

EENNTTIITTAATTSS

Informació meteorològica

Temperatura mes de gener
Durant el mes de gener la temperatura mínima va ser

de -6 ºC el dia 2 de gener, pel contrari la temperatura
màxima va ser el 28 de gener amb 20 ºC.

Va ploure 4 dies durant el primer mes de l’any, els dies
2, 3, 11 i 16, essent el dia 3 el que va ploure més amb 25 mm.

Aquesta informació és subministrada per Joan Andreví
Garriga.
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És un nou sistema de televisió,
un gran canvi tecnològic.
La TDT substituirà la televisió analògica 
convencional.
La implantació serà progressiva:
“l’encesa digital” es farà gradualment
El 3 d’abril de 2010 tindrà lloc “l’apagada analògi-
ca”, i a partir de llavors només existirà la TDT.
Estem obligats a fer aquest pas, perquè no hi haurà
cap altra opció.
És una televisió gratuïta per a tothom.

Què implica la TDT ?
Una televisió millorada.
Més canals de televisió gratuïts.
Més qualitat d’imatge i so.
Accés a la Societat de la Informació (Internet,

serveis d’informació, d’entreteniment...).
Serveis interactius: deixarem de ser espectadors

passius per passar a ser consumidors i usuaris
actius de nous serveis i continguts interactius
(telecompra, jocs, teletext avançat, participació en
programes, sortejos, concursos, etc.).

Més i millors formats: imatge panoràmica, so
digital, subtítols en diversos idiomes...

Necessitat de preparar-nos i adequar-nos als
canvis que comporta.

Aquesta informació més detallada la podeu tro-
bar a la pàgina web de l’Agència Catalana de
Consum de la Generalitat de Catalunya:

http://www.consum.cat/temes_de_consum/tdt/
index.html

Aquestes i altres qüestions com són la
instal·lació de l’antena, què hem de fer amb el nos-
tre aparell, el descodificador, nous aparells... són
temes importants, i és per això que tenim previst
des de la Regidoria de Societat de la Informació fer
un seguit de xerrades per a les persones que hi
estiguin interessades. Vindran experts de l’Agencia
Catalana de Consum i també de Localret per
explicar-nos tot allò referent a la TDT. Les xerrades
s’anunciaran prèviament.

Des del passat mes de desembre, els socialistes
que érem part de l’equip de govern ara hem passat
a l’oposició. Teníem les responsabilitats en les regi-
dories de Consum, Noves Tecnologies i Societat de
la Informació.

Què és la TDT?

LLAA  PPRREEGGUUNNTTAA  DDEELL  MMEESS
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Durant gairebé 15 anys s’ha encarregat de recollir les
escombraries a Sant Llorenç. Tot sol, amb el seu propi
camió, en Josep Vigo feia sis dies a la setmana un recor-
regut estudiat pels més de 85 punts de recollida a tot el
poble. Passava una vegada al dia, i a l’estiu, dues,
perquè amb la calor els contenidors fan pudor de segui-
da. Darrerament recollia el rebuig, que va a l’abocador
de Vacarisses, i també els residus orgànics, que es
porten a la planta de Can Barba, entre Sabadell i
Terrassa. Amb l’ajuda de la seva dona, també s’encar-
regava de la Deixalleria de Sant Llorenç.

Després de tants anys de fer de la recollida la seva
responsabilitat, a finals d’any va decidir canviar de
feina per poder estar més temps amb la família. Amb el
seu comiat, aprofitem per acostar-nos a una feina
sovint desconeguda i de vegades menyspreada, però
sempre necessària, i que també ens permet saber
algunes coses del comportament dels llorençans.

Som el que llencem

Com era abans la recollida d’escombraries a Sant
Llorenç?

Abans que jo me n’ocupés no hi havia con-
tenidors, sinó que es deixaven les bosses a la porta
de les cases i es passaven a recollir amb un tractor.
Quan vaig començar, jo recollia tots els residus de la
Zona Industrial, fins i tot les rodes i els pneumàtics.
Però mica en mica, vaig anar recollint moltes menys
coses. Si trobava alguna d’aquestes coses als con-
tenidors, ho deixava a fora i la brigada ho recollia i
ho portava a la Deixalleria.

S’ha notat que baixava la quantitat d’escombraries
de rebuig a mesura que s’anaven reciclant més
residus diferents?

S’ha notat bastant. Tot i això, la gent no recicla el

que hauria de reciclar, sempre hi ha qui no té
manies. Em trobava que als contenidors hi tiren
runa i coses d’aquestes. Al principi es feia més ben
fet que ara, perquè a tothom se li va passar el cubell
de l’orgànica per les cases. Però ara, de cubells
d’aquests, allà a la Deixalleria n’hi ha una pila. Això
vol dir que la gent no recicla.

Quines anècdotes recordes?
Jo he tret una rentadora de dins d’un contenidor.

I més d’un televisor gros. Amb la rentadora vaig
haver de buidar el contenidor i donar-li la volta,
perquè quedava tan encaixada que no la podia
treure. També recordo que a l’hora de posar els con-
tenidors hi va haver problemes, perquè tothom el
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volia a prop de casa, però ningú el volia a la porta. Al
carrer Llevant vam acabar traient els contenidors,
perquè cada dia ens els anaven movent d’un lloc a
l’altre. Els van haver de posar a la placeta de davant
de l’ambulatori i als Jardinets, i deixar tot el carrer
lliure. Però ara no en toquis cap, perquè la gent ja
s’hi ha acostumat. Si en canvies un de lloc, la
mateixa gent el torna a posar allà on era.

És habitual que es cremin contenidors?
Cada any se’n cremen tres o quatre. És per culpa

de les cendres, no pas perquè la gent els encengui
voluntàriament. Hi tiren les cendres de la llar de foc
i de vegades no estan ben apagades. Fa poc se’n van
cremar tres de cop: el normal, el d’orgànica i el de les
ampolles, que estaven de costat. La cendra no s’ha
de buidar d’un dia per l’altre, sinó que ens hem d’es-
perar tres o quatre dies, que estigui ben apagada, i
tirar-la a l’orgànic. Jo, per exemple, tinc una galleda a
fora, i cada dia l’aboco allà i li tiro aigua.

Trobaves sovint coses que no s’haurien de tirar al con-
tenidor?

Molts mobles, matalassos, i també televisors i
coses d’aquestes. Hi ha gent que fa una bona descar-
regada en un contenidor, i penses: per què no ho
porten a la Deixalleria, que és el mateix volt? I no cal-
drà que ho facin de nit i d’amagat perquè ningú els
vegi. També hi ha gent que va a la Deixalleria quan
està tancada, i ho deixen a fora.

La gent deixa les bosses a fora del contenidor?
De bosses a fora del contenidor te’n trobes quan

puja el rebut de les escombraries. Durant uns dies la
gent es queixa. I també quan plou, hi ha el típic que
va amb el cotxe, i com que el contenidor està mullat
no el vol tocar i deixa la bossa a terra. Això passa.

Perquè has decidit canviar de feina?
Ara treballo a la Residència, fent el manteniment.

Em canvia molt la vida. És una feina molt més tran-
quil·la, i la tinc a prop de casa. Però més que res, ho
he fet pel meu fill. A mi aquesta feina ja m’agradava,
ja, però portava quinze anys sense fer vacances.
L’any passat vaig anar a deixar la meva dona i el meu
fill a l’apartament, i quan érem allà el meu fill em va
dir: “Jo vull fer vacances, però vull que et quedis tu
també aquí”. I allò va ser el que em va fer decidir. I a
part, per l’oportunitat que m’ha sortit. Ara sé que
quan plego, plego. De l’altra manera, no. Que si el
camió, que si la Deixalleria... No he pogut estar mai
malalt, he treballat amb febre i fins i tot amb un
braç enguixat. És el que tenen aquestes feines. No
podia agafar una empresa que em substituís d’un
dia per l’altre, perquè en quinze dies em podia costar
el que havia treballat en un any. A més, ara l’ajunta-
ment volia que recollís tots els contenidors i buidés
els de la Deixalleria, i això volia dir que havia de com-
prar un altre camió i agafar gent. I t’ho planteges,
perquè quan ja has fet cinquanta anys, dius: “Què
val la pena?”. Tinc el fill petit, i això dura quatre dies.
Sinó, ja no el disfrutes.

Quina valoració fas d’aquests anys de treballar
d’escombriaire?

N’estic molt content. M’he guanyat bé la vida i
feia una feina que, malgrat el que pugui semblar,
m’agradava molt. Jo anava molt a gust amb el
camió. En tots aquests anys mai m’han hagut de
cridar l’atenció, no he tingut mai cap problema. I he
treballat molt lliurement.

Elisenda Rovira
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3 de febrer
a les 11:30 h
Masoveria del
Marquet de les Roques

PELS CAMINS DEL DRAC
Itinerari-joc per a petits excursionistes
Organitza: Gest Lúdic L’Obrador
Amb el suport de: Diputació de Barcelona 
Informació i reserves: 93 745 00 81

3 de febrer
a les 12 h
a les 12:30 h
Plaça Major

CARNESTOLTES 2008
Inici de la RUA, a la rectoria.
ANIMACIÓ INFANTIL amb Carles Cuberes
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura
Col·labora: Agrupament Escolta Set

3 de febrer
a les 12 h
Camp de futbol

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

F E B R E R

10 de febrer
a les 11 h
a les 12 h
Masoveria del
Marquet de les Roques

TALLER DE NATURA: Plantem arbres
TALLERS A LA CARTA: Ocells mòbils
Organitza: Gest Lúdic L’Obrador
Amb el suport de: Diputació de Barcelona 
Informació i reserves: 93 745 00 81

17 de febrer
a les 6 h
Font de l’aixeta

SORTIDA A LA NEU
Informació: 660 872 026
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

17 de febrer
a les 11:30 h
Masoveria del
Marquet de les Roques

PELS CAMINS DEL DRAC
Itinerari-joc per a petits excursionistes
Organitza: Gest Lúdic L’Obrador
Amb el suport de: Diputació de Barcelona 
Informació i reserves: 93 745 00 81

17 de febrer
a les 12 h
Camp de futbol

FUTBOL: Llorençà F.C., C.E.- 
El Calvet Esportiu 
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

22 de febrer
a les 19 h
Casa de Cultura

XERRADA: Com evoluciona la fauna a la
zona cremada l’agost del 2003?
A càrrec de Xavier Santos 
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Medi Ambient.
Col·labora: Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt

24 de febrer
a les 6 h
Font de l’aixeta

2a ETAPA: CERDANYOLA-MOLINS DE REI
Informació: 660 872 026
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

HORARIS DE LA VALLESANA 
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
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agendasavall

BIBLIOBÚS

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

M A R Ç

24 de febrer
a les 11:30 h
Masoveria del
Marquet de les Roques

TALLERS A LA CARTA
Baldufes de fusta
Organitza: Gest Lúdic L’Obrador
Amb el suport de: Diputació de Barcelona 
Informació i reserves: 93 745 00 81

24 de febrer
a les 12 h
Camp de futbol

FUTBOL: Llorençà F.C., C.E.- 
Olesa Montserrat C.F.
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

2 de març
a les 11:30 h
Masoveria del
Marquet de les Roques

PELS CAMINS DEL DRAC
Itinerari-joc per a petits excursionistes
Organitza: Gest Lúdic L’Obrador
Amb el suport de: Diputació de Barcelona 
Informació i reserves: 93 745 00 81

7 de març
de 10:30 a 13 h
Plaça Major

OFICINA MÒBIL D’INFORMACIÓ AL CON-
SUMIDOR
Organització: Diputació de Barcelona
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Consum

7 de març
a les 19:30 h
Casa de Cultura

INAUGURACIÓ DE LA VI MOSTRA
FOTOGRÀFICA:
“Les dones en el temps lliure”
Organitza: Grup de dones de Sant Llorenç i
Aj. de St Llorenç Savall. Regidoria de
Politiques d’Igualtat

9 de març
a les 11:30 h
Masoveria del
Marquet de les Roques

PELS CAMINS DEL DRAC
Itinerari-joc per a petits excursionistes
Organitza: Gest Lúdic L’Obrador
Amb el suport de: Diputació de Barcelona 
Informació i reserves: 93 745 00 81

9 de març
a les 12 h
Camp de futbol

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

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

PELS CAMINS DEL DRAC
Itinerari-joc per a petits excursionistes
Organitza: Gest Lúdic L’Obrador
Amb el suport de: Diputació de Barcelona 
Informació i reserves: 93 745 00 81

16 de març
a les 11 h
a les 12 h
Masoveria del
Marquet de les Roques

TALLER DE NATURA: Treballem a l’hort
TALLERS A LA CARTA: Calidoscopis
Organitza: Gest Lúdic L’Obrador
Amb el suport de: Diputació de Barcelona 
Informació i reserves: 93 745 00 81

30 de març
a les 11 h
Masoveria del
Marquet de les Roques

TALLERS A LA CARTA
Estels-ocell
Organitza: Gest Lúdic L’Obrador
Amb el suport de: Diputació de Barcelona 
Informació i reserves: 93 745 00 81

30 de març
a les 12 h
Camp de futbol

FUTBOL: Llorençà F.C., C.E.- Font dels
Capellans, C.F.
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

MOSTRES I EXPOSICIONS

del 10 al 14 de març
de 16:30 a 20 h
Casa de Cultura

MOSTRA DELS TREBALLS PRESENTATS PEL 
CONCURS PER LA IMATGE DE LA FESTA
MAJOR08
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura.

del 7 al 9, 15 i 16 
de març
de 18 a 19 h
Casa de Cultura

VI MOSTRA FOTOGRÀFICA:
“Les dones en el temps lliure”
Organitza: Grup de dones de Sant Llorenç i
Aj. de St Llorenç Savall. Regidoria de
Polítiques d’Igualtat

del 10 al 14 de març
de 16:30 a 20 h
Casa de Cultura

EXPOARTC (mostra d’art contemporani) 
Treballs realitzats pels alumnes de cicle
superior del CEIP Josep Gras.
Organitza: CEIP Josep Gras
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall
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Pacte de govern El futur és a les v

El mes de desembre passat el
regidor del PSC en Daniel Pérez
va presentar la seva renúncia
com a membre de l’equip de
govern de l’ajuntament de Sant
Llorenç. Des d’Esquerra ens sap
greu aquesta decisió atès que no
està motivada per cap desavi-
nença en el programa de govern.

Un cop passades les eleccions
del mes de maig de l’any passat, i
malgrat haver obtingut majoria
absoluta, des d’Esquerra vam
creure oportú reeditar el pacte
amb el PSC, atès que si durant els
quatre anys anteriors havíem
treballat conjuntament podíem
fer-ho quatre anys més, ja que
des d’Esquerra sempre hem pen-
sat que més val sumar que res-
tar. Evidentment el nou pacte va
passar per un reequilibri de for-
ces dins de l’equip de govern

atès que la situació era substan-
cialment diferent.

Durant aquests sis mesos de
nou mandat s’han produït algu-
nes desavinences, més en la
manera de treballar que no pas
en el contingut dels projectes
que estem duent a terme, que
han fet impossible, a ulls del PSC,
seguir mantenint el pacte de
govern.

Des d’Esquerra seguim oberts
en qualsevol moment del man-
dat, i en un futur, a repetir un
pacte de govern, que serveixi per
a fer progressar el poble en molts
aspectes, i esperem comptar
amb el suport de CiU i el PSC per
tirar endavant els projectes que
tenim previstos per aquest man-
dat.

Grup Municipal d’ERC

El futur és a les vostres mans 
El proper 9 de març apel·lem el

vot útil catalanista. “És un error
que alguns catalans els plante-
gin quedar-se a casa o votar el
blanc. No ens enganyem, un vot
catalanista en blanc a qui dona
força és a aquelles forces que
ocuparan el poder a Madrid i que
han actuat contra els interessos
de Catalunya”.

Cal una reacció catalanista.
Pocs catalans poden estar con-

tents i satisfets amb el tracte que
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Els grups municipals opinen

vostres mans Escrit del PSC

ha rebut el país tant per part del
PP com del PSOE.

S’ha jugat descaradament
amb el país per motius pura-
ment electoralistes del PP i
també amb els incompliments
constants del PSOE.

“No ens enganyaran una sego-
na vegada. Quan t’enganyen una
primera vegada és culpa de qui
enganya, però quan ho fan per
segona vegada és culpa de l’en-
ganyat.”

Grup Municipal de CiU

Vam començar la legislatura
amb il·lusió i molts projectes,
projectes que els socialistes hem
recolzat i que ens hi sentim ple-
nament identificats. Nosaltres
hem tingut responsabilitat, hem
demostrat que durant quatre
anys el poble no s’ha estancat
doncs al contrari, les infraestruc-
tures que falten poc a poc es van
materialitzant, aviat seran una
realitat, recordem que tot va ser
possible per l’estabilitat d’un
govern d’esquerres i progres-
sista.

Ara les coses son diferents, la
majoria absoluta amb què
governa ERC ha portat un altre
tarannà i una forma de treballar
amb la que nosaltres no hi estem
d’acord. Han desaparegut la par-

ticipació i el consens, que son la
base de la gestió municipal.

Hem intentat treballat ple-
gats, ho havíem de fer, crèiem
que és bo treballar en coalició,
tenir idees i perfils diferents, així
ho crèiem al 2003 i també al
2007.

Nosaltres intentarem gover-
nar sempre que sigui possible, el
PSC és un partit de govern, muni-
cipalista i progressista, com ho
demostra a tot Catalunya.

Ara comença una etapa dife-
rent pels socialistes llorençans.
Des de l’oposició farem el que
hem fet sempre, treballar amb
responsabilitat.

Grup Municipal del PSC 
a Sant Llorenç Savall
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Després de molts tràmits i de mesos buscant les subvencions necessàries, en el
darrer ple de l’any 2007 ja es van adjudicar les obres i ara l’empresa té 14 mesos
per acabar l’obra. Per tant, si no hi ha cap imprevist, l’estiu del 2009 tots els lloren-
çans i llorençanes ja podrem gaudir definitivament del poliesportiu, un gran pas
endavant que no ha estat fàcil però que el final s’ha pogut aconseguir.

Com es pot veure en aquest anàlisis, aquestes obres significaran la inversió més
important de la història de Sant Llorenç Savall, i es faran amb una aportació muni-
cipal inferior al 20%. Això vol dir que s’han hagut de buscar moltes subvencions en
diferents departaments i administracions per poder tirar endavant aquest projecte.

Pavelló Municipal de Sant Llorenç Savall

Nou cotxe pels Vigilants Municipals
S’ha canviat el cotxe dels vigilants municipals. S’ha comprat

un Nissan Terrano equipat amb totes les necessitats que
requereix un cotxe de policia municipal.

Cost total de l’obra: 1.595.563 €
Ingressos
Subvencions Generalitat: 981.215 €
Subvencions Diputació: 200.000 €
Altres subvencions: 105.868 €
Aportació pròpia: 308.480 €
Total Ingressos: 1.595.663 €


