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Ple Extraordinari 13 de febrer de 2008
Sorteig membres de la mesa electoral

Hi van assistir tots els regidors excepte el regidor
d’Esquerra Marc Sanglas, que excusà la seva absència, per
aprovar l’únic punt del ordre del dia: el sorteig de les meses
electorals de les eleccions generals del 9 de maig.

Ple 27 de febrer de 2008
Aprovades les sol·licituds per equipaments i infraestruc-

tures a la Diputació de Barcelona pel període 2008-2011
Hi van assistir tots els regidors. Primer de tot es van apro-

var les actes anteriors per unanimitat. Seguidament i per
unanimitat es van aprovar les sol·licituds a la Diputació de
Barcelona per equipaments i infraestructures pel període
2008-2011.

Després s’aprovà la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbanística de Sant Llorenç Savall per al reajus-
tament d’unes peces qualificades d’equipament esportiu i
educatiu. És a dir, es va aprovar la qualificació com a terreny
educatiu els terrenys de l’escola i com a esportiu els terrenys
de la piscina, que fins ara no estaven considerats així.

Per unanimitat també s’aprovà la convalidació dels trà-
mits de l’expedient del Pla especial per establir característi-
ques d’un nou ús en zona agrícola en fase d’abandó de la
finca del Galí (un pas més per avançar amb els tràmits que
han de permetre obrir un hotel rural en aquesta zona).

Llavors, i amb el vot favorable de tot el consistori, es fixa-
ren les retribucions complementàries a la plaça de la treba-
lladora social que no ho tenia i li tocaven per la feina que
està realitzant. I per últim, amb els vots favorables de ERC i
CiU i l’abstenció del PSC, es va modificar l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a
domicili i altres serveis addicionals, adequant-nos al conve-
ni signat amb el Consell Comarcal.

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

Ple 26 de març de 2008
Nou contracte de la recollida de la brossa

Hi van assistir tots els regidors excepte la regidora de CiU
Olga Olivé Dubois, que excusà la seva absència. El primer
punt, referent a l’aprovació del plec de clàusules de la nova
concessió referent a la recollida i transport del residu urbà,
servei de neteja viaria i de la deixalleria municipal, s’aprovà
amb el vot favorable dels set regidors d’Esquerra i amb
l’abstenció dels tres regidors de CiU i del regidor del PSC.
Aquest punt s’ha hagut de preparar amb certa urgència,
perquè l’actual concessionari va decidir plegar. Un cop sabut
això hem començat a treballar en un nou contracte del ser-
vei de recollida domiciliària, neteja de la via pública i gestió
de la deixalleria i també que en aquest contracte hi vagi la
compra d’un nou camió de les escombraries. Aquest nou
contracte significarà un increment considerable –tot i que
no tant com prevèiem-, del cost de la recollida domiciliària,
que s’haurà d’aplicar en els rebuts de l’impost de la recolli-
da d’escombraries durant els pròxims anys. En principi, amb
aquest impost l’ajuntament no hi ha de perdre ni guanyar
per fer aquest servei. De totes formes s’ha fet un pla a deu
anys, perquè d’aquí a deu anys els costos siguin iguals als
ingressos. Això significarà un augment en el pròxim rebut
de les escombraries, pendent d’analitzar el cost real del nou
contracte i les subvencions que rebem gràcies a la recollida
selectiva (per tant, com més recollida selectiva menys s’hau-
rà d’apujar l’impost).

Seguidament s’aprovà per unanimitat el reconeixement
extrajudicial de crèdit, un pas administratiu per aprovar les
factures en data del 2007 pendents d’aprovar. I per acabar i
per urgència s’aprovà l’acord referent en el passat ple sobre
la finca del Galí, ja que faltava segellar uns planells.

Ple 30 d’abril de 2008
Premi a la trajectòria cívica i social 2008

Hi van assistir tots els regidors excepte el regidor d’esque-
rra en Marc Sanglas Alcantarilla que excusà la seva absèn-
cia. El primer punt referent al premi a la trajectòria cívica i
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social 2008 per unanimitat es va decidir atorgar-li al
Agrupament Escolta Set per la bona feina feta durant
aquests 7 anys que porten al capdavant d’aquesta entitat.

Seguidament, i també amb el vot favorable de tots els
regidors, s’aprovà el manifest Per Un Joc Net al Vallès
Occidental. Per últim, amb el vot favorable d’ERC i PSC i l’abs-
tenció de CiU, s’aprovà el pressupost i programació del
Festival de Titelles 2008. Com a tret diferencial respecte els
altres anys s’han reduït bastant els preus de les entrades
per fer-lo més assequible a tots els públics.

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

Subvencions PUOSC 
(Generalitat de Catalunya)

Ja han estat publicades les subvencions de la Generalitat
de Catalunya pel període 2008-2012. El poble de Sant
Llorenç Savall ha tingut un creixement del 118 % respecte a
la legislatura anterior i un 284 % respecte dues legislatures
endarrere.

Els 815.965 € rebuts en principi es reparteixen de la
següent forma:

Llar d’infants: 368.629 euros
Marquet de l’Era: 378.199 euros
Clavegueram del Burc: 69.137 euros

Aquestes tres subvencions ens permetran construir la
nova Llar d’infants, adequar part del Marquet de l’Era per
traslladar-hi l’ajuntament i fer el clavegueram del Burc, una
reivindicació de fa anys que finalment es podrà realitzar a
finals de legislatura, any en què ha estat concedida la sub-
venció.

Ja han començat les obres del poliesportiu

Finalment a finals d’abril ja van començar les obres del
poliesportiu, de moment han començat per enderrocar les
grades antigues, fet que ha significat reduir momentània-
ment el camp de futbol durant els dos últims partits de
lliga. Des d’aquí agraïm la bona predisposició del CE
Llorençà per entendre perfectament que quan hi ha obres
sempre hi ha algun inconvenient. Esperem poder anar exe-
cutant el projecte durant els pròxims 14 mesos.

DDIIVVEERRSSOOSS
Millores al Consultori

Mitjançant una subvenció de la Generalitat s’han fet un
seguit de millores al Consultori municipal, amb la instal·lació
d’aire condicionat i unes cortines.

Piscina Municipal
El pròxim 21 de juny s’obrirà la Piscina Municipal fins el 7 de

setembre (ambdós inclosos), de les onze del matí a les vuit de
la tarda.

Els preus són els següents:

Abonament temporada 45 60 90
P-10 Laborables 18 30
P-10 Tots els dies 24 36
Entrada Laborable 3 5
Entrada Festiu 4 6
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El Portal d’Entitats preveu la creació d’una pàgina web de
les entitats de Sant Llorenç Savall, on les entitats també crea-
ran la seva pròpia pàgina web, formant part així del directori
del portal associatiu del nostre poble i del portal provincial. La
Regidoria serà l’encarregada de la formació a les entitats per-
què puguin crear la seva pàgina web a la seva mida.

XXXI Ral·li de Motos Antigues
El passat diumenge 27 d’abril va passar la XXXI edició del

tradicional Ral·li de Motos Antigues. Com és habitual es van
parar a la plaça una estoneta, els vam oferir carquinyolis i mis-
tela i mentrestant vam poder observar motos, alguna de les
quals ja era centenària.

Megàlit de Roca Sareny
Entre el 3 i el 8 d’abril de 2006 va tenir lloc un intervenció

arqueològica d’urgència de les restes d’un megàlit que va ser
trobat a la zona de Roca Sareny. Després d’aquella intervenció
se’n va realitzar una altra per tal de consolidar i adequar les
restes. El passat dia 24 d’abril, l’arqueòleg territorial del Vallès
Occidental de la Generalitat de Catalunya, el director del Parc
Natural i la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sant
Llorenç Savall van visitar l’espai i van establir com es duria a
terme la senyalització i difusió del megàlit de Roca Sareny.

Material pel CE Llorençà
L’Ajuntament ha comprat pel CE Llorençà 4 porteries petites

d’entrenament i un compressor per inflar les pilotes.

Portal d’entitats
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, seguint el

projecte endegat l’any passat per fomentar el teixit associatiu
del poble, tenim prevista aquest any la creació del Portal web
de les Entitats en col·laboració amb la Diputació de Barcelona,
que ens ofereix aquesta eina al servei dels municipis per a
dinamitzar i enfortir el teixit associatiu.

Els pagaments dels carnets s’hauran de fer a la Caixa de
Sabadell i portar el resguard a l’ajuntament perquè us renovin
o us facin els carnets.

Des del primer dia s’haurà de pagar l’entrada. En cas que us
feu el carnet abans del 29 de juny, se us retornarà l’import que
hàgiu pagat per les entrades fins a aquella data.

Totes aquelles persones que vulguin fer cursets de natació
el mes de juliol s’hauran d’apuntar a l’ajuntament, en horari
d’oficina de 9:00 a 13:30 de dilluns a divendres o els dissabtes
de 9 a 13:00h.

Concurs per trobar la imatge 
de la Festa Major 2008

El passat 18 d’abril es va acabar el termini per presentar car-
tells per trobar la imatge de la Festa Major 2008. Se’n van pre-
sentar quatre i, després de la votació popular que va tenir lloc
entre els dies 21 i 24 d’abril a la Casa de Cultura, va guanyar el
cartell presentat sota pseudònim “55”, l’obra realitzada per la
vilatana Mercè Salvó i Canet. Des de la Regidoria de Cultura
volem agrair ben sincerament les obres presentades per tots
els participants al concurs. El cartell guanyador donarà imatge
al programa i a la samarreta de la Festa Major d’enguany.
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II Caminada Xino Xano

El passat diumenge 13 d’abril va tenir lloc la 2a edició de la
Caminada Xino Xano, organitzada pel Club Centre
Excursionista Llorençà amb la col·laboració de l’Ajuntament,
que va comptar amb la participació de 130 caminaires. Aquest
any, es va decidir traçar un agradable recorregut per la Vall
d’Horta, en què els participants van poder gaudir del paisatge
i a més, aprendre dades d’interès dels llocs per on passaven,
gràcies a la col·laboració del l’associació Lacera, a qui donem
les gràcies per la dedicació. El matí va transcórrer sense cap
incident i tothom va poder gaudir de l’esdeveniment. Al final
del recorregut, tots els participants van rebre una samarreta
d’obsequi.

Des d’aquí volem animar a tots els que no van participar,
que ho facin en edicions posteriors i també donar les gràcies a
tots els que vàreu col·laborar a fer aquest esdeveniment més
gran. Fins l’any que ve!!!

Recordeu que el Centre Excursionista té una adreça electrò-
nica on podeu fer els vostres comentaris i suggeriments,
donar les vostres opinions, demanar informació i tot el que
vulgueu: centrexcursionistallorenca@hotmail.es

Campionat Internacional 
d’Escacs a Sant Llorenç Savall

Van participar-hi 35 jugadors de la Federació Catalana
d’Escacs. D’aquests 35, el club que va aportar més jugadors va
ser el Sant Llorenç Savall (10), seguit del Sabadell (9).

Van participar 3 jugadors amb titulació internacional, dos
dels quals vénen de països com el Perú i El Salvador.

El FM Filemon Cruz va guanyar el torneig amb autoritat,
cedint nomes unes taules contra el MI E. Carlos Burgos que va
quedar segon. En tercera posició va quedar el jugador català
MF Lluis Maria Perpinyà.

En acabar les nou rondes del torneig es va celebrar el lliura-
ment de premis, on el regidor d’Esports, Joan Solà, i la presi-
denta del Club, Anna Valls, van lliurar els trofeus i els premis
als participants.

A finals d’abril es van fer unes partides simultànies a càrrec
del MI Orelvis Pérez per celebrar el final de temporada i el bon
paper de l’equip, que no ha pujat a primera provincial però poc
ha faltat.

Pi de maig
El passat dijous 1 de maig va tenir lloc la festa del Pi de Maig.

A dos quarts de 10 del matí ens vàrem trobar prop d’un cente-
nar de persones al Pla de la Vinya Vella per anar a buscar el pi,
que tallaríem i seria plantat a plaça. Després de tallar-lo,
vàrem fer un bon esmorzar i en comitiva vam acompanyar l’a-
rribada del pi a plaça on, després d’escorçar-lo i amb un bon
acompanyament musical, va ser plantat de nou entre tots,
petits i grans, al mig de la Plaça Major. Volem donar l’agraï-
ment a totes les persones que amb el seu esforç van dur el pi
a les seves espatlles fins a plaça i a totes les persones que van
ajudar a estirar les cordes perquè el pi s’alcés.
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En breu s’adjudicaran les obres de la primera fase
del projecte del futur Museu del foc.

Després de l’incendi del 2003 l’equip de govern
vam començar a treballar en el projecte d’un futur
Museu del Foc en el nostre municipi que ens perme-
tés donar més projecció a Sant Llorenç, que ens per-
metés donar més vida i més activitat al municipi i
també posar el poble de Sant Llorenç com a referent
en un projecte innovador a nivell de país.

La veritat és que tot aquest projecte té un cost al
voltant de 1.800.000 €, amb això es faria tot el
museu del foc, una sala polivalent que permetria
poder organitzar diferents esdeveniments, la recu-
peració de les bases i una plaça.

Ara hem aconseguit 360.000 € que permetrà
enderrocar la Masia de l’Agell, recuperar les anti-
gues basses i fer una plaça de sorra. En aquest ende-
rroc es recuperaran totes les peces que tinguin valor
històric per poder-les utilitzar i que ocupin un lloc
important de record en el futur Museu del Foc.

La decisió d’enderrocar una Masia antiga no és
una decisió fàcil però veient la situació actual de la
casa, amb informes tècnics que aconsellaven ende-
rrocar part de la casa de forma urgent hem cregut
que havíem d’aprofitar aquesta subvenció de
360.000 € que ens permetrà començar un projecte

de gran magnitud, ja que si decidíem no fer res, a
renunciar al futur museu del foc, i a perdre aquests
360.000 € de subvenció... finalment la Masia de
l’Agell hagués caigut pel seu propi pes i estaríem
amb la casa enderrocada i sense els 360.000 € per
poder començar aquest projecte.

Com hem dit al principi aquest és un projecte de
gran magnitud i que ha de servir per promocionar el
poble i activar-lo econòmicament, però entenem
també que no és una necessitat bàsica com pot ser
el pavelló o la nova llar d’infants per tant no hem
volgut destinar les subvencions que ens donen la
Generalitat i la Diputació per aquesta legislatura en
aquest projecte (per no minvar l’adequació d’altres
espais), sinó treballar-lo paral·lelament i aconseguir
subvencions addicionals per poder anar avançant,
en definitiva que les subvencions que aconseguim
pel futur Museu del Foc no ens restin sobre les que
ja teníem més o menys preestablertes, sinó que
sumin.

En aquest sentit estem a punt de firmar un con-
veni amb la Diputació de Barcelona per aconseguir
un tècnic perquè durant els pròxims quatre anys es
centri únicament en aquest projecte i ens ajudi en
la busca subvencions i patrocinis per la seva finan-
ciació.

Modificació urbanística

Primer pas pel futur museu del foc

Des de l’equip de govern i amb el suport de tots
els grups municipals presents a l’ajuntament es va
fer l’aprovació inicial per a una modificació urbanís-
tica en l’àmbit de les Marines i Comabella, en el
període d’exposició pública es van presentar
al•legacions per part de l’Agrupació de Veïns, atès
que des de l’equip de govern sempre hi hagut la
voluntat de parlar amb totes les entitats i veïns es
va obrir un procés de participació per conèixer la
voluntat dels veïns i veïnes de l’àmbit de

Comabella, fruit d’aquest procés es va veure que per
part de la gent que havia participat hi havia oposi-
ció a la modificació proposada. Davant d’aquest fet
i tenint en compte que la voluntat de l’equip de
govern ha estat sempre treballar per a donar cober-
tura a les necessitats dels veïns però sempre comp-
tant amb la seva opinió atès que és als veïns a qui
van adreçades les nostres accions es va acordar dei-
xar el tema sobre la taula, i reprendre la modificació
només en l’àmbit de Les Marines
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composat de dues categories, primera i segona divisió. De
moment aquest any hem començat per la segona divisió,
però degut als bons resultats obtinguts durant la tempora-
da (anem segons a falta de dues jornades), tenim moltes
possibilitats de pujar a primera!!!!!

De moment estem treballant per consolidar l’equip, amb
moltes ganes i il·lusió de tirar endavant i pujar a primera
divisió. Si voleu més informació sobre aquest joc podeu
consultar la pàgina web de la federació de bitlles, que és la
següent: www.bitlles.com

SSaalluutt  ii  bbiittlllleess!!

XXÈ Aniversari de la fundació de la Coral
En el proper curs 2008-2009 commemorarem els

primers vint anys de la seva fundació

Sant Llorenç Savall, és una població petita que compta
amb una potent xarxa associativa, que abarca lleure i cul-
tura, essent la Coral i la Kamerata una de les entitats de
referència, ja sigui per la seva continuïtat, a través
d’aquests vint anys d’existència, que volem celebrar, com
pel fet de que és la dinamitzadora de la vida musical del
poble. Cal tenir en compte l’efecte cohesionador de la
música, que no entén les diferències personals i/o ide-
ològiques, havent lograt durant aquests anys que hagin

EENNTTIITTAATTSS
Presentació del Llibre Descobrint la
Castellassa de Can Torras i els seus voltants

El passat 19 d’abril l’alcalde de Sant Llorenç Savall va pre-
sentar el llibre Descobrint la Castellassa de can Torras i els
seus voltants, escrit per Òscar Masó i editat per Jordi
Suades (Farell Editors), a la Casa de Cultura.

Bitlles catalanes
Després de vàries exhibicions de jugar a bitlles en dife-

rents Festes Majors , aquest any s’ha creat el primer equip
de bitlles catalanes de Sant Llorenç, amb el nom de SAVALL.
Pels que no ho coneguin, les bitlles són un joc originari de
Catalunya dels més antics del món.

Som un equip de jugadors que estem federats a la
Federació Catalana de Bitlles i formem part del Campionat
de Barcelona de Bitlles Catalanes. Aquest campionat està Invitació de La Coral Polifònica 

i Kamerata Els Emprius

Cloenda del curs

Presentació dels actes del XXè aniversari

Casa de Cultura, 29 de juny de 2008,
diumenge, 12.00h del migdia

Programa: Parlaments; Audiovisual;
Breu recital de Música i Cant

Petit refrigeri final

Hi esteu tots convidats.
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Informació meteorològica

Mes de març

Durant el mes de març només va ploure quatre dies
(19, 22, 30 i 31). La temperatura mínima la vam tenir el 6 de
març amb -6ºC i la màxima el dia 2 de març amb 22,5ºC.

Al mes d’abril va ploure set dies i dos de plugim, la tem-
peratura mínima la vam tenir el 13 d’abril amb 0ºC i la
màxima el dia 25 d’abril amb 25,5ºC. Aquesta informació
és subministrada per Joan Andreví Garriga.

passat per la Coral un nombre important de llorençans que
senten com a pròpies la Coral, encara que actualment no hi
cantin.

L’acolliment de qualsevol persona amb ganes de cantar
ha estat l’única premisa que s’ha plantejat, és a dir, gent
catalana i altra vinguda de fora sempre han estat ben
rebuts a la nostra entitat i ha esta labor de la direcció artís-
tica fer possible el seu acoplament al conjunt, en funció de
les pròpies actituds de cada cantaire.

El projecte musical sempre ha estat ampli, divers i
dinàmic en el temps, ja que la Coral sempre ha existit la
secció d’adults, però més de vuit anys va existir un cor
infantil del qual van sorgir vocacions musicals que han
donat lloc a l’aparició de la Kamerata a partir d’aquí altres
iniciatives docents que beneficien a tot el poble.

Ja hem demanat, insistit i continuarem insistint en la
necessitat d’un local ambivalent en el que s’inclogui un
local multiservei, amb les característiques que abans hem
indicat. Creiem que la commemoració d’aquest nostre XXÈ
Aniversari seria un punt de partida per aquest projecte tant
necessari.

El Casal Informa
El dia 29 de març es va fer una sortida a Núria, i es va

gaudir del paisatge, doncs les muntanyes eren nevades i
era de postal. Es va dinar a Ventolà.

El dia 8 de maig es va fer una excursió a Sant Benet de
Bages per fer una visita al restaurant-monestir, i es va dinar
a Calaf al conegut Bogart.

Més endavant es farà un viatge a Suïssa, del dia 14 fins al
20 de juliol, visitant el millor d’aquest país (tenim pro-
grames a part) amb autocar gran confort. Preu tot inclòs:
998 €. Aquest viatge està obert a tothom qui vulgui.

Per Sant Jordi vam celebrar la Festa de la rosa i el llibre al
Casal. A més, la Coral de l’escola Josep Gras va fer una can-
tada que ens va fer gaudir de sentir-los. Seguidament es va
fer una xocolatada amb melindros per tots els assistents.
Per a tots els socis es va donar un llibre i una rosa.

També estem preparant la Festa de la Gent Gran, que
serà el dia 25 de maig i com de costum es farà esmorzar
amb coca i xocolata, missa i, per dinar, la típica arrossada. A
la sobretaula es lliuraran les plaques a les cinc parelles que

aquest any celebren els 50 anys de matrimoni. Com a final
de festa es farà una sessió de ball de saló (farem programes
amb detall).

Posem en coneixement del socis que per el mes de maig
passarem al cobrament dels rebuts anuals al preu de sem-
pre, 8 €.

Agraïm a la senyora Rosa Maria Vives el detall de regalar
una farmaciola per fer cures urgents. També el nostre
agraïment a la pastisseria Domènec, que pel setzè aniver-
sari del Casal ens va obsequiar amb 100 pastissets, com a
col·laboració de la Festa de l’aniversari. Tant a la Rosa Maria
com a Cal Domènec, moltes gràcies.

L’Agustí del Cal Guidona i la Maria Rosa, per motius per-
sonals, s’han traslladat a viure a Castellar del Vallès, no
obstant això volen continuar sent socis del Casal. Volem
destacar que l’Agustí ha sigut un bon puntal. Els desitgem
una bona estada a Castellar i que gaudeixen del seu pis que
han estrenat per molt anys.

L’ altre dia vàrem fer una visita a la Residència “Les
Orquídies” de Castellar del Vallès, on actualment hi són res-
idents la Teresa del Cal Fanguet, la Maria Rosa del Cal
Vertader i l’Angeleta del Cal Curema, i segons paraules
d’ells hi estan molt bé i ben ateses. A més és un edifici amb
una bona terrassa, amb molt espai i molta llum. Vàrem
considerar que era una bona residència.

També vàrem anar veure al Pepet del Cal Curbàs a l’a-
partament on ara viu a l’hospital de Castellar i que és una
“monada” i ell n’està molt content.

Recordem a totes les persones que viuen soles i amb
matrimonis grans la utilitat (per no dir la necessitat) del
medalló de Tele-assistència, ja que tots hi tenim dret.
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savall

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

Els països mediterranis al llarg de la seva història han
considerat l’aigua com un bé de grandíssim valor, al
qual fins i tot s’ha rendit culte. L’aigua ens ajuda en la
salut i en la neteja, a l’agricultura i la indústria, en el
calor i el fred, i també a la bellesa. És un dels nostres
grans patrimonis. El bon o mal ús que se’n faci és
responsabilitat de tots i a tots ens afecta.

És necessari que les llorençanes i els llorençans
adquirim consciència que l’aigua és un bé limitat que
no podem permetre’ns el luxe de malbaratar i que de
l’ús que en fem avui en dependrà la disponibilitat de
demà.

Pel bé comú, el Decret de Sequera aprovat pel Govern
amb data de 3 d’abril de 2007 limita en la situació actu-
al la dotació màxima d’aigua per habitant. Aquesta lim-
itació correspon a un consum racional que en la present
situació no hauria de superar els 13 m3 per habitant i
trimestre. Per complir aquest requisit, l’ompliment de
piscines o el reg de jardins s’han de reduir al mínim
indispensable.

El total del cabdal d’aigua captada pel municipi de
Sant Llorenç Savall l’any 2006 va ser de 241.295 m3/any,
essent els mesos d’estiu (juny, juliol, agost i setembre)
els de major consum, lligat a la marcada estacionalitat

de la població i al major consum que es sol fer durant
aquests mesos (per reg, piscines, dutxa…).

De tot el consum, es calcula que aproximadament el
79 % de l’aigua consumida al nostre municipi es destina
a usos domèstics, i el 21 % restant a usos industrials.

El decret de sequera 84/2007, en fase d’excepcionali-
tat 1, ens marca que el consum màxim hauria de ser de
13 m3 per habitant i trimestre. El consum mitjà de les
llorençanes i llorençans per habitant i trimestre, l’any
2006, va ser de 26,1 m3/hab/trimestre*.

Per tal d’adequar-nos al que estableix el decret, al
nostre municipi hem de reduir a la meitat el consum
que fem. Per això la col·laboració de tots els veïns del
nostre poble és fonamental. Cal tenir present que altres
sectors, com ara l’agrícola, ja estan fent un major esforç
en l’estalvi d’aigua per permetre una major garantia als
abastaments prioritaris.

Per totes aquestes raons l’Ajuntament fa una crida
als homes i dones de Sant Llorenç Savall per tal que per
responsabilitat i solidaritat controlin i redueixin el seu
propi consum en benefici de l’interès comú.

Tan aviat com tornin pluges suficients no seran
necessàries aquestes mesures, tot i que en cap cas serà
raonable que uns pocs malbaratin l’aigua de tots.

Situació de l’aigua
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a m b  cc e  tt r e n c a d a

L’Oriol Rios i Rubiras té 19 anys. Dedica els dissabtes a la
tarda i uns quants caps de setmana a l’any a propor-
cionar jocs, experiències i aventures a una quarantena de
nens i nenes del poble. Ell i sis joves més són l’equip de
caps (monitors) de l’Agrupament Escolta i Guia Set, una
entitat que fa poc ha celebrat els seus primers set anys
de vida. Són caps, sobretot, perquè s’ho passen bé fent-
ho, i perquè creuen que l’educació en el lleure és una eina
molt valuosa per transformar la societat. Hi posen molta
dedicació i molt d’esforç, però segons ells, la recompensa
val la pena. L’Oriol ens explica què el motiva a formar
part del cau i què és allò tan important que passa cada
dissabte als locals de l’Agrupament, a la Vall Xica.

Créixer fent créixer

Com va començar la teva relació amb el cau?

Quan Set d’Esplai va esdevenir un Agrupament
Escolta vaig apuntar-m’hi. I aquest any en fa justa-
ment set! Vaig entrar amb tota una colla de la meva
edat. Érem Ràngers i Noies Guia. Com que era el
primer any del cau vam poder triar els colors del
fulard. No acostuma a passar, és molt difícil avui en
dia engegar un projecte així.

Què suposa per tu fer de cap? Què és el que et mou a
fer-ho?

Fer de cap són vivències, il·lusions, responsabili-
tats, treball en equip, frustracions, alegries... són
moltes emocions. El més important, però, són els
companys caps. Un sol no fa res, és massa feixuc, cal
un bon equip on tothom aporti les seves habilitats,
cal que brolli el bon rotllo perquè això predisposa a
la motivació, que és peça clau per poder seguir fent
de cap. Ser cap t’ensenya alhora lliçons increïbles
sobre convivència, companyerisme, realització... Et

permet créixer fent créixer. Comences creient que
vas a transmetre valors per fer una societat un xic
millor, i acabes amb la motxilla plena de sàvies
ensenyances.

És fàcil compaginar la tasca de cap amb els estudis o
la feina?

Sovint no ho és gens, però quan fas una cosa
perquè hi creus de veritat i a més a més t’agrada,
intentes treure el temps de sota les pedres. Tot i així,
el cau vol molta dedicació dels caps. El motor de tot
plegat som l’equip de caps. I ser cap del cau vol dir
preparar les activitats dels dissabtes, les sortides...
trobar-se per filosofar sobre la pedagogia d’aquest
projecte... i fins i tot viure al cau durant una setmana
per preparar tot l’any o els grans esdeveniments.
Has de renunciar a algunes coses, sobretot en caps
de setmana, i a vegades tanta dedicació i esforç se’t
fa una muntanya. Però acabes descobrint que val la
pena.
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Què creus que aporteu als nens i nenes? Allò que et
motiva a ser cap és el que vas rebre tu de petit?

El cau aporta llibertat i responsabilitat. Es pretén
que cada noi i noia sigui partícip d’un projecte. Es
transmeten els valors elementals de qualsevol soci-
etat, actualment massa oblidats, i es potencien les
autocrítiques constructives per aconseguir joves
implicats en el seu país, la seva societat, el seu
entorn... Ens basem en el que anomenem la peda-
gogia del projecte, en què es treballa a partir d’uns
objectius inicials per assolir-los utilitzant els errors
per aprendre i seguir endavant. En definitiva, el cau
és una porta oberta a l’apassionant aventura de
créixer. I aquesta aventura no s’acaba als 18 anys. Les
ganes de voler aprendre més i els moments viscuts
t’empenyen a fer un pas més i ser cap.

I a nivell de poble, què aporta el cau a Sant Llorenç?

Aquesta és la pregunta clau! D’aquí és on va néix-
er la idea de crear un espai per educar en el lleure. Es
tractava d’oferir una alternativa als joves llorençans.
Un lloc on poder reunir-los i engrescar-los, un lloc on
fer-los protagonistes tot convidant-los a reflexionar,
descobrir altres indrets i diferents maneres de fer,
vivint noves experiències... El cau pot arribar a ser la
font d’un grapat de vivències d’aquelles que et
transformen i et marquen com a persona. Però
encara intentem anar més enllà. Ens impliquem
també amb Sant Llorenç, participant en diferents
actes i festes, perquè volem un poble més alegre i
implicat.

Ara que l’entitat ha celebrat els set anys, en quin
moment es troba?

Estem en un moment de consolidació. Ja hem
passat la fase inicial de naixement i tots els caps
actuals hem pogut ser abans nens del cau. Això vol

dir que el projecte ja roda. Seguim l’exemple dels
nostres caps i tenim força joves (fins i tot de
Castellar) a les últimes etapes, que esperem que
també vulguin ser caps. A més a més, aquest any
hem fet els primers campaments, marxant a Horta
de Sant Joan per Setmana Santa. Creiem que això és
un pas endavant, i el que volem és programar els
campaments com una de les activitats més del Cau.
Amb set anys ja recollim els fruits que van plantar
un grups de joves amb il·lusions i ganes de transfor-
mació social. A Sant Llorenç hi ha un cau, i això cada
vegada ho saben més tant els llorençans com els
nois d’altres caus que passen pel nostre amb ganes
de conèixer l’entorn.

Quins objectius o projectes de futur teniu a curt
termini?

Tenim ganes de continuar la nostra tasca adap-
tant-nos a les noves realitats del poble. Volem que el
cau sigui encara més un espai de convivència i cohe-
sió social i volem obrir un xic més les portes als nens
i joves que van arribant a Sant Llorenç i també a
aquells que volen provar això de ser cap. Tenim
ganes de realitzar i desenvolupar el nostre projecte
educatiu d’agrupament (PEA) perquè creiem que cal
obrir el debat sobre com eduquem els joves i què els
ofereix el poble. Seria bo arrencar també un projecte
educatiu d’entorn, per coordinar i unir els esforços
dels diferents mitjans d’educació, tan sigui en el
lleure com formalment. Així aconseguirem joves
compromesos amb el seu poble i el seu país, amb
ganes de fer-los cada dia un xic millor.

Elisenda Rovira
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Què hem de fer per estalviar aigua?

LLAA  PPRREEGGUUNNTTAA  DDEELL  MMEESS

Repara les aixetes que gotegin.
Estalviaràs una mitjana de 170 litres d’aigua al mes.

Tanca l’aixeta mentre t’ensabones les mans, et rentes les dents o t’afaites.
Per una aixeta oberta hi corren fins a 12 litres d’aigua per minut.

Dutxa’t en lloc de banyar-te, i tanca l’aixeta mentre t’ensabones.
Estalviaràs una mitjana de 150 litres cada vegada.

No utilitzis el vàter com a cubell d’escombraries. Col·loca una paperera al lavabo.
Estalviaràs de 6 a 12 litres d’aigua cada vegada que buidis la cisterna.

Utilitza cisternes de doble càrrega per consumir només l’aigua que necessites. Si la cisterna del teu
bany no és de doble descàrrega, pots posar-hi a dins una o vàries ampolles de plàstic plenes: pots
reduir el consum d’aigua a la meitat.
Compra electrodomèstics ecològics i utilitza’ls sempre amb la càrrega completa (els programes de
mitja càrrega gasten més de la meitat).
Una rentadora pot gastar fins a 90 litres cada vegada que la utilitzes (segons marques i models). Un
rentavaixelles, al voltant de 30 litres.

No deixis l’aixeta oberta perquè es refredi l’aigua, per una aixeta oberta corren fins a 12 litres d’aigua
per minut.
Acostuma’t a posar una gerra o ampolla a la nevera per a refredar l’aigua.

Utilitza cossis o gibrells per al rentar la fruita, la verdura, els plats, les cassoles... Si l’aigüera de la cuina
és de dues cubetes, utilitza’n una per a ensabonar i l’altra per a esbandir.

Rega les plantes a la vesprada o a la matinada i evitaràs pèrdues d’aigua per evaporació. Aprofita per
a regar l’aigua sobrant de les gerres dels àpats, de rentar les verdures... Recull l’aigua de la dutxa
abans que surti calenta i aprofita-la per a regar. Utilitza sistemes automàtics de reg per aspersió o
per degoteig. Evita utilitzar la mànega. L’ús de plantes autòctones en jardineria ajuda a l’estalvi i
manteniment dels nostres jardins.
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agendasavall

BIBLIOBÚS

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

25 de maig
a les 18 h
Marquet de les Roques

POESIA ALS PARCS
“Natura i poesia. Camp obert i celobert”
a càrrec de Xènia Diakonova i Francesc
Garriga
Organitza: Diputació de Barcelona

25 de maig
de les 9:30 a les 20 h
Casal de la segona
Joventut

FESTA DE LA GENT GRAN
Activitats diverses. Preu: 8 € tot inclòs
Organitza: Associació de la 2a joventut

M A I G

J U N Y

31 de maig
de 9 a 13 h
a les 14 h
de 16 a 20 h

FESTA DE L’ESPORT
Partits de futbol base al Camp de Futbol
Dinar al pati de l’escola Josep Gras
Inflables i campionat de bitlla catalana a
l’escola Josep Gras
Organitza: Centre d’Esports Llorençà i Aj.
de St. Llorenç Savall. R. d’esports.

1 de juny
a les 12 h
Plaça Major

FESTA DEL PI DE MAIG
Baixada del Pi
Organitza: Ajuntament de St Llorenç
Savall, Regidoria de Cultura

1 de juny
a les 18 h
Plaça Major

BALL DE GITANES
Amb l’Agrupació de Sant Marçal de
Cerdanyola del Vallès
Organitza: Ball de Gitanes de St Llorenç
Savall i Aj. de St Llorenç Savall, R. Cultura

6, 7 i 8 de juny FESTIVAL DE TEATRE DE TITELLES 
Veure programa a part

11 de juny
a les 18 h
Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE:
Narració a càrrec d’Albert Marquès
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Cultura

15 de juny FESTA EMPRIUENCA
Presentació dels actes del XXè aniversari
Organitza: Coral Polifònica els Emprius

23 de juny
a les 22 h
Font de l’aixeta

REVETLLA DE SANT JOAN
Arribada de la Flama del Canigó i encesa
de la foguera
Inici del Sopar Popular
Música en viu amb RUBEN
Organitza: Centre Excursionista Llorençà, i
Aj. de Sant Llorenç Savall, R. de Cultura

23 de juny
a determinar
Casal de la segona
Joventut

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

MOSTRES I EXPOSICIONS

del 14 al 28 de maig
Casa de Cultura

EXPOSICIÓ:
4t CONCURS FOTOGRÀFIC VALLÈS NATURAL
A la Casa de Cultura
Organitza: Consell Comarcal del Vallès
Occidental
Col·labora: Consorci de turisme i
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
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Mil anys d’història La generositat q

Segons diuen els entesos, el
nostre municipi, al 2010 compta-
rà amb mil anys d’història docu-
mentada com a Sant Llorenç
Savall.

Creiem que és un fet prou
important per a no deixar-lo pas-
sar i preparar-nos doncs, per
aquest aniversari.

Mil anys aviat és dit! Però
només hem de contemplar les
restes del Castell de Pera o del
Dolmen de Roca Sereny per saber
que nosaltres només hi som de
passada i que aquest esdeveni-
ment ens ha de fer reflexionar, a
més de celebrar-ho com cal, per
mirar enrere i observar com era
la gent de Sant Llorenç fa 1000
anys, què feia? com vivia? Des de
llavors el poble ha crescut, no ha
parat de fer-ho mai i seguirà crei-
xent, i amb ell, les persones
també creixem en experiències,
en coneixements, en recursos.

Moltes persones del poble ja
han pensat en l’aniversari i hi
estan treballant. Nosaltres
creiem que l’Ajuntament, màxi-
ma representació de la vila ha de
liderar, coordinar i treballar al
costat d’entitats i persones per a
que la celebració d’aquest esde-
veniment sigui digne del poble i
de la gent de Sant Llorenç Savall.

El nostre grup no es vol quedar
només amb la memòria històri-
ca, aquests mil anys ens han de
donar força per a millorar la
xarxa social del municipi, refor-
çar la seva identitat plural, i per
assolir-ho cal integrar el passat,
el present i el futur.

Per tant, des de l’equip de
govern estem treballant per
celebrar el 2010 i esperem seguir
avançant tots junts.

Grup Municipal d’ERC

De la mateixa manera que a
l´aigua la considerem la font de
la vida, sobretot en temps de
mancança com ara i curiosa-
ment l´acostumem a malbaratar
quan la tenim en abundància,
ens hem adonat de la vida ta
ensopida que tindríem a nivell de
Vila si no fos per les associacions
sense ànim de lucre de les que
disposem i gaudim?

Teatre, Coral, Centre Excursi-
onista, Casal de la Gent Gran, etc,
etc, etc.

Molta gent, amb molta inquie-
tud, treballant a canvi de res que
s´assembli als diners. Gràcies a
tots ells Sant Llorenç es un poble
ben viu. Dés del Grup Municipal
de Convergència i Unió la nostra
més expressa gratitud.

Al mateix temps volem remar-
car la poca atenció que la
Administració dóna amb minses



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

Els grups municipals opinen

que dona vida Escrit del PSC

subvencions a tota aquesta
xarxa de gent amb trempera que
fan que el nostre país mantingui
en gran mesura l´entramat cul-
tural ben viu, malgrat la desaten-
ció dels que ens governen, que
sovint, es veu que tenen altres
prioritats per gastar els diners.

Nosaltres seguirem treballant
per a millorar i enfortir, totes
aquestes associacions que tenen
tot el nostre recolzament i de les
que restem a la seva dispossició.

Grácies a tots i a totes!!

Frase del mes: "En este país
(España), siempre faltará pan y
sobrará chorizo", de Don
Francisco de Quevedo y Villegas,
escriptor castellá del Siglo de
Oro.

Grup Municipal de CiU

En el Ple ordinari del mes de
març, el portaveu del grup muni-
cipal d’ERC va comunicar que l’e-
quip de govern havia pres la deci-
sió de fer marxa enrere en el pro-
jecte de posar a la venda unes
parcel·les a la zona verda de
Comabella, nosaltres els socialis-
tes ens alegrem i recolzem
aquesta decisió i l’hora felicitem
a l’AAVV de Comabella i a tots els
que van votar en contra de la
venda. Han fet una molt bona
feina defensant els interessos de
tots els vilatans de Sant Llorenç.

Creiem que decisions tant
importants s’han de consensuar
amb les persones, entitats i
grups municipals, ja que es un
interès comú a tots.

De la mateixa manera, ara
seria bo saber l’opinió de perso-
nes, entitats, grups municipals,

sobre el projecte del Museu del
Foc, aviat es començarà a desen-
runar la masia de Can Agell,
tenim el projecte arquitectònic,
el projecte museístic, estudis
diversos, però ens falta la iniciati-
va de l’Ajuntament.

Per que l’equip de govern no
ha demanat cap ajuda al PUOSC
i la XARXA, i no te previst cap par-
tida en el pressupost d’enguany?

Tots els Ajuntaments de la
comarca i altres institucions han
treballat molt per portar diners
per aquest projecte, que no hi ha
cap dubte serà de gran interès
cultural i econòmic per a Sant
Llorenç també l’anterior equip de
govern municipal, que en pensa
fer ara l’actual?

Grup Municipal del PSC 
a Sant Llorenç Savall
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El proper cap de setmana
del 6 al 8 de juny, tindrà lloc
la 13a edició del Festival de
Teatre de Titelles de Sant
Llorenç Savall, que omplirà
de nou carrers i places de la
màgia dels titelles vinguts
de diversos llocs d’Europa.

Enguany comptem entre
d’altres, amb dues compan-
yies d’espectacle de carrer
que esperem que us agradin.

La programació del Fes-
tival es farà com cada any a
través de tríptics i cartells.

13è Festival de Titelles

Fotografia CE Llorençà
El Diumenge 13 d’abril el CE Llorençà va fer la fotografia oficial de la temporada

amb tot el futbol base i l’equip amateur.
Ja podeu visitar la nova pàgina web

en el nou Savall.cat! Esperem que
aquesta nova pàgina, que serà molt
més fàcil de tenir actualitzada, siguem
capaços d’utilitzar-la com un mitjà de
comunicació més, i entre tots revitalit-
zem el fòrum per expressar les nostres
inquietuds, queixes i opinions sobre
diferents temes.

Nou savall.cat


