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Ple 28 de maig de 2008
Aprovació del Pla director d’Ordenació
de la Vall d’Horta i la Vall de Mur

Hi van assistir tots els regidors. Un cop aprovades les
actes de les sessions anteriors amb el vot favorable de tots
els grups municipals, s’acordà desistir i arxivar totes les
actuacions practicades de l’expedient anomenat
‘Modificació puntual del Pla General d’Ocupació de Sant
Llorenç Savall per a la transformació d’ús d’unes parcel·les
situades a Comabella i Les Marines’.

Seguidament i per unanimitat, s’aprovà inicialment la
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
Urbanística de Sant Llorenç Savall, d’un àmbit discontinu
per la transformació d’ús d’unes parcel·les situades al barri
de Les Marines. Amb la venda d’aquestes parcel·les es li-
quidarà definitivament la societat municipal de Les
Marines, que va permetre la urbanització de tots els carrers,
i amb els diners que sobrin es farà la inversió que els veïns
de Les Marines decideixin.

Amb el vot favorable de tot el consistori s’aprovà inicial-
ment la modificació de l’ordenança de la Llar d’Infants ‘El
Patinet’ que haurà de regir pel curs 2008-2009, amb un
increment de l’IPC. Amb l’abstenció de CiU i el vot favorable
d’ERC i PSC, s’aprovà la sol·licitud de crèdits de les inver-
sions del pressupost del 2008 (part del pavelló, de la Llar
d’Infants, del campanar, una nova pista poliesportiva i part
per realitzar el projecte del nou ajuntament al Marquet de
l’Era). A continuació, amb el vot favorable dels onze regi-
dors, s’aprovà el Pla director d’Ordenació de la Vall d’Horta i
la Vall de Mur i el Pla d’Usos i Gestió de la Conca Alta del Riu
Ripoll amb l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.

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 25 de juny de 2008
Conveni Eurocities

Hi van assistir tots els regidors. Un cop aprovada l’acta de
la sessió anterior, s’aprovà per unanimitat el conveni de
cooperació i col·laboració associativa dels municipis de
Castellbisbal, Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del
Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Terrassa,
Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls, per treballar conjunta-
ment per a la protecció i promoció del seus interessos
comuns respecte el procés d’integració europea a través de
la participació conjunta a la xarxa Eurocities.

Amb el vot favorable de tot el consistori s’aprovà l’expe-
dient de cessió gratuïta d’un bé patrimonial de
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall al Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, per tal d’ubicar-hi un repetidor
que donarà cobertura a la urbanització de Les Marines, part
de la Vall d’Horta i part de la carretera BP-124.

A continuació, i amb el vot favorable de tot el consistori,
s’aprovà l’adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre el
Departament de Governació i Administracions Públiques,
el Consorci Localret, l’ Ajuntament de Barcelona i el
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya
per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat
dels sistemes d’informació de les administracions 
catalanes.

Seguidament, amb el vot favorable d’ERC i PSC i l’absten-
ció de CiU, s’aprovà el reconeixement de crèdit de factures
del 2007 (2.994,93€). I amb el vot favorable dels tres grups
municipals s’aprovà el nomenament del Jutge de Pau subs-
titut de Sant Llorenç Savall, Lluís Gibert. 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).
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Com és natural, quan un viu en un poble petit
com és Sant Llorenç Savall, qualsevol canvi,
reforma, modificació que s’hi observi és conce-
but com a propi. Les persones que vivim a Sant
Llorenç hi vivim perquè ens agrada, perquè ens
hi trobem bé; és un poble tranquil, apartat de la
ciutat però no inaccessible, un poble on tothom
es coneix i es respecta. Un poble amb inquie-
tuds; així ho demostren la quantitat d’entitats
que existeixen a Sant Llorenç. I així ho demostra
la gent que es belluga per allò que creu, com ara
per evitar l’enderrocament de la masia de l’Agell.

Sant Llorenç Savall és un poble ric en patri-
moni: festes tradicionals, balls locals, fonts inte-
ressants de visitar, forns d’obra o de calç o de
pega descoberts vora d’algunes masies, té
castells, té masies, algunes molt ben conser-
vades, d’altres que estan en runes i d’altres que
havien existit sobretot en la proliferació de la
vinya, però que ja avui dia han desaparegut.
Aquestes masies, mostren el pas del temps
inevitable. Una d’aquestes masies és el mas de
l’Agell. En un principi, era una masia petita, que
va anar patint reformes i modificacions a mida
que la família de la casa s’anava enriquint grà-
cies a la vinya, de la mateixa manera que moltes
altres masies, com hem esmentat.

L’Ajuntament, fa un parell d’anys, va demanar
que es fes un informe tècnic per saber l’estat de
la casa. Es va fer un estudi de paraments, en el
qual s’estudia i s’hi descriu de manera molt acu-
rada cada part de la casa, i un estudi arquitec-
tònic. Segons aquest estudi, la masia data en la

seva gran part de la segona meitat del segle XVII
en endavant. No es descarta que la masia fos
originària del segle XI, però el cert és que no en
queden vestigis clars que ho puguin afirmar. La
casa va anar creixent segons les necessitats del
moment: en un principi era una masia petita
amb una petita casa al costat, que finalment es
va annexar formant una casa més gran. A mida
que la família s’enriquia, van fer créixer la casa
fins a crear una nova planta, modificant
finestres, tancant portes i obrint-ne de noves…
Avui en dia, però, malauradament la masia es
troba en un estat molt dolent. Com hem dit
unes línies més amunt, si vivim en aquest poble
és perquè ens l’estimem tal com és. Els canvis
ens fan por, i més si ens sembla que són per a
menys.

La decisió d’enderrocar l’Agell no és fàcil, però
tampoc ho és veure com aquest edifici es degra-
da cada dia més. Hem de mirar enrere, i conèixer
els nostres orígens, però també hem de mirar
endavant. La masia amenaça ruïna, això és
inevitable i és moment de fer-hi alguna cosa.
Potser amb el seu enderrocament, el poble per-
drà una casa que va ser important en el seu
temps, però guanyarà de ben segur un espai del
qual tothom es podrà beneficiar. Un espai que
podrà suplir moltes mancances que té el poble,
com espais per a poder celebrar actes festius,
xerrades, activitats lúdiques… 

De vegades les coses no tenen més valor per
tenir-les a les mans, sinó per resguardar-les a la
memòria.

La masia de l’Agell
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Com cada any, el Centre Excursionista ha volgut partici-
par de la tradició de portar la flama del Canigó fins el nos-
tre poble per encendre el foc de Sant Joan. En d’altres oca-
sions han sigut altres els que han recollit aquesta flama
símbol de la nostra identitat i ens l’han cedit en algun punt,
ja sigui Sabadell o Monistrol, i nosaltres hem acabat de fer
el trajecte com correspon a la nostra entitat, fent relleus
perquè tothom pugui participar i ajudar a portar-la fins
aquí tot practicant esport. Aquest any, però, les dates han
fet possible que alguns dels membres del Centre
Excursionista, juntament amb alguns membres del Cau,
hagin pogut anar-la  a recollir in situ. Així doncs, tot un grup
de gent vàrem marxar el diumenge dia 22 de juny amb les
motxilles i les tendes per fer nit al peu del Canigó, acom-
panyats d’una multitud que, com nosaltres, volien formar
part de la història de Catalunya. Alguns dels membres del
Cau havien marxat el dia abans per fer una travessa de dos

dies, des de Núria a Carançà, fent nit al refugi de Ras de
Carançà. Els vàrem recollir a mig camí i tots cap al lloc de
trobada. Durant tota la tarda va anar arribant gent al peu
de la muntanya que més tard hauríem de pujar, tothom
amunt i avall descarregant cotxes, fent i desfent motxilles,
muntant tendes... fins que va arribar l’hora de començar a
pujar al cim del Canigó, abans que es fes de nit, a recollir
aquest tresor que hauríem de vigilar tota la nit, per tal que
no s’apagués. Un cop a dalt, ens vàrem meravellar de les
vistes i ens vàrem intentar trobar entre nosaltres, ja que
cadascú va portar el seu propi ritme a la pujada. Hi vàrem
anar tanta colla i fèiem tant de xivarri que fins i tot alguns
feien broma sobre si al nostre poble desgravava això de
pujar muntanyes!!!! L’espera fins les 12 de la nit es va fer
llarga, allà asseguts sense poder moure ni un peu de tanta
gent que hi havia i tan petit que és el cim, a més el fred es
començava a notar al cap d’una estona; per sort, el caliu de

Flama del Canigó 2008

El Director General de Transport Terrestre del Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, Manel Villalante, l’alcalde de Sant
Llorenç, Ricard Torralba, i l’empresa Sarbus van presentar el
passat dia 4 de juliol el nou horari del servei de transport
públic interurbà i el nou autobús que connectarà Sant
Llorenç Savall, Castellar del Vallès i Sabadell.

Darrerament s’han registrat canvis de mobilitat en el
transport públic de Sant Llorenç Savall: ha augmentat el
nombre d’usuaris i usuàries d’aquesta línia i també s’ha
detectat un canvi en les necessitats respecte als horaris. Per
aquest motiu, el nou servei (que va entrar en funcionament
el passat 3 de juliol), incrementa el nombre d’expedicions
diàries i també el nombre de viatgers, amb un nou autobús
que té més capacitat. Concretament, es preveu realitzar vuit
noves expedicions els dissabtes, quatre els diumenges i

festius, i dues noves sortides més de dilluns a divendres.
Amb aquest servei es preveu que hi hagi un augment de
viatgers del 15%.

DDIIVVEERRSSOOSS
L’Ajuntament de Sant Llorenç aconsegueix un acord amb la Generalitat
per incrementar la freqüència de viatges de la Vallesana
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el camí que ens havia portat fins allà dalt, aquesta vegada
de manera més màgica: caminar de nit té quelcom espe-
cial, i més quan ho fas portant alguna cosa tant preuada i
acompanyat de tanta gent; vas veient davant i darrera tot
de llumetes que et mostren el camí, que marquen el perfil
de la muntanya, que et diuen que no estàs sol i que hi ha
molt a compartir amb gent que ni tan sols coneixes. Un cop
a baix, una mica de xerrera i tothom a dormir, que l’endemà
s’havia de fer el trajecte de tornada.

El dilluns ens vàrem llevar i, després d’un bon esmorzar,
ens vàrem dedicar a recollir i emprendre el viatge de torna-
da, fent parada a Puigcerdà per dinar. En arribar a
Monistrol, ens vàrem trobar amb altra gent interessada en
participar que venia de Sant Llorenç, i tots junts, vàrem
començar a fer els relleus per la carretera fins al poble, on
es va llegir el manifest herència de la nit anterior i es va
encendre el foc de Sant Joan. Després la festa va continuar
celebrant la revetlla.

Centre Excursionista Llorençà

la gent et feia sentir més confortable. Per fi va arribar l’ho-
ra en què algú va llegir el manifest que jo no vaig sentir,
però tan sols el silenci que es va fer quan va començar l’acte
ja em va semblar màgic. Havia arribat l’hora d’encendre
cadascú el seu mitjà de transport del foc, alguns anaven
amb quinqués, fanals de tot tipus, inclús llums de camping
gaz, intentant que no s’apagués la flama. I de nou, a desfer

competicions de petanca i bitlles catalanes. Cal destacar
que aquesta última va comptar amb sis equips represen-
tants de Sant Feliu del Racó i Sant Llorenç. El guanyador va
ser l’equip Llorençans de Sant Llorenç. El segon classificat,
l’equip Roquerol de Sant Feliu, i el tercer, el Savall de Sant
Llorenç. L’equip de Comabella diu que pensa prendre’s la
revenja per la Festa Major de Sant Llorenç.

La festa s’ha acabat, però no deixeu de ser feliços fins la
pròxima edició!!

Agrupació Veïns del Barri de Comabella

Festa Major de Comabella 2008
Els dies 18, 19 i 20 de Juliol es va celebrar la Festa Major de

Comabella, que vol ser la Festa Petita de Sant Llorenç, amb
un format per complaure a tothom i sense pretensions.

La primera nit es va dedicar als joves, amb un concert pel
grup de rock Red Square que va estar molt encertat, si bé
una mica curt, ja que el públic volia més marxa. L’any vinent
us complaurem.

La segona nit, més aviat dedicada al públic adult, va
començar amb un bon sopar del que tothom va quedar
molt satisfet, seguit de ball amenitzat per el grup Karamba
fins més enllà de les 3 de la matinada. Cal destacar que el
grup va sintonitzar amb el públic i tots plegats s’ho van
passar d’allò més bé.

La tarda de l’últim dia va estar dedicada als nens, que van
poder gaudir de l’espectacle organitzat per Desequilibris
Garcia. A estones pallasso i a estones malabarista, va
entretenir la canalla.

D’altra banda, els matins del dissabte i diumenge,
arrossegant la son de la nit anterior, es van dur a terme
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Nou Vigilant Municipal
Després de la baixa d’un vigilant per decisió personal, es

va obrir una convocatòria per cobrir la plaça. Aquesta con-
vocatòria es va fer el passat 22 de juliol i la va guanyar en
Marc Cano.

Nova Zona peatonal
El passat 22 d’abril es va fer una reunió amb els veïns del

carrer Rectoria per parlar sobre el tema de convertir tot el
seu carrer en zona peatonal. Finalment i per consens, es
decidir convertir aquesta zona en peatonal posant-hi dos
pilons, una per cada entrada del carrer, dels quals només
tindran claus els veïns. Per tant, s’acordà que en tot el carrer
no s’hi podrà aparcar i únicament podran circular-hi els
veïns per descarregar, carregar o per anar al garatge. La
gent que vagi amb bicicleta i que vagi a un establiment
podrà deixar-la aparcada al costat del carrer.

Juntament amb la millora del campanar (finançada el
50% per la Parròquia i l’altre 50% per l’Ajuntament), i amb
la construcció del passeig Rectoria fa uns anys, el fet de
convertir aquest carrer en zona peatonal suposarà una
millora important del centre del poble.

Festival de Titelles
El passat 6, 7 i 8 de juny va tenir lloc el 13è Festival de

Titelles de Sant Llorenç Savall. Un espectacle que any rere
any va expandint el seu nom, de manera que vénen a
veure’l no només persones del poble, sinó de molts pobles
veïns. Enguany, el Festival ens ha mostrat espectacles
vinguts de Catalunya, de la resta de la península i de països
europeus com França o Bèlgica.

Aquest festival no seria possible sense l’ajuda econòmica
que rebem de diverses administracions. Gairebé la totalitat
del cost del festival es pot cobrir gràcies a aquestes ajudes
i a la venda d’entrades a les taquilles.

Cal agrair també la inestimable col·laboració del Centre
de Titelles del Vallès, que de manera desinteressada trebal-
la tot l’any per dur a Sant Llorenç una programació de qual-
itat. Gràcies també a tots aquells voluntaris que han passat
hores venent entrades, o rebent el públic que va a veure
l’actuació, i també als que vau estar a la cuina preparant

“l’últim dinar”. També agrair als pares i mares que vau por-
tar els vostres fills a veure com a mínim un espectacle, que
de ben segur encara se’n deuen recordar.

Ple Municipal del Consell d’Infants
El passat 18 de juny a les 18h va tenir lloc el Ple Municipal

del Consell d’Infants com a cloenda del projecte de partici-
pació infantil que es va endegar el curs 2007-2008. Al Ple
Municipal, els nou membres del Consell d’Infants, en Pol
Gonzàlez, l’Anton Sànchez, la Laura Sànchez, en Domènec
Vila, el David Balagué, en Jordi Coll, en Guifré Rovira, l’Oriol
Roa i l’Helena Vall; van explicar davant de tots els regidors i
regidores les seves propostes que van treballar durant tot
l’any.

Concretament, el Consell d’Infants, en representació dels
nens i nenes de quart, cinquè i sisè del CEIP Josep Gras, va
presentar com a propostes la col·locació de dues cistelles a
la Font de l’Aixeta i l’organització del Quo Vadis a la Festa
Major de 2008, les quals van ser aprovades per unanimitat.

Després del Ple Municipal, l’alcalde, Ricard Torralba i
Llauradó, i la regidora de Participació Ciutadana, Pepi Filella
del Hoyo, van fer el lliurament de diplomes i d’un regal a
cadascun dels membres del Consell d’Infants en reconeixe-
ment de la seva tasca.

Fi de curs de la Llar d’Infants El Patinet
El passat divendres 25 de juliol es va celebrar el final de

curs de la llar d’infants el Patinet amb un grup d’animació
infantil.
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En pocs anys, el telèfon mòbil s’ha convertit en un
element habitual en les nostres vides. Pocs desenvolu-
paments tecnològics en la història de la comunicació
han tingut l’èxit d’aquest petit aparell. Són molt
coneguts els seus avantatges, que han anat en aug-
ment en el transcurs dels anys. Ara ja no és només una
eina de comunicació de veu sinó que ha incorporat
altres funcions.

Però les comunicacions per la via del telèfon mòbil
requereixen l’existència d’una xarxa que faci possible
la connexió entre ells. Aquesta xarxa exigeix el
desplegament d’un elevat nombre d’estacions base,
anomenades antenes o repetidors, que emeten camps
electromagnètics, dels quals la normativa vigent en
regula els nivells màxims d’emissió. Els nivells actuals
d’aquestes instal·lacions se situen molt per sota del
que fixa la normativa vigent.

En l’actualitat, tant l’Organització Mundial de la
Salut com la Comissió Europea, universitats especial-
itzades, etc., han emès informes que descarten la
relació entre les emissions de les instal·lacions de tele-
fonia mòbil i els danys a la salut.

Al ple del passat mes de juny, els onze regidors de
l’Ajuntament varen aprovar inicialment l’expedient per
a la cessió d’ús d’un terreny de propietat municipal a
Les Marines per a la previsió d’instal·lació d’una infras-
tructura tècnica per a telecomunicacions (telefonia i
televisió).

Aquest fet representa un pas més per a la millora de
les telecomunicacions al municipi, especialment a la
carretera, Les Marines i la Vall d’Horta.

A conseqüència dels incendis de l’any 2003, en què
va quedar de manifest la dificultat de comunicació
especialment a la Vall d’Horta, el Consell d’Alcaldes del
Vallès Occidental va aprovar impulsar els serveis bàsics
de telefonia mòbil per ampliar i completar la cobertu-
ra a la comarca. Per assolir aquest objectiu, el Consell

Comarcal i el nostre ajuntament van iniciar una
actuació per al desplegament d’infrastructures amb
finançament europeu (FEDER), de la Generalitat
(PUOSC) i de la Diputació de Barcelona (Xarxa) i amb la
col·laboració del Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya (CTTI) i el Servei de Parcs Naturals.

D’altra banda, el Pla Director de la Vall d’Horta i la
Vall de Mur, tractat a les diverses sessions del Consell
Municipal de Medi Ambient i aprovat al ple del mes de
maig d’enguany també per la totalitat dels onze regi-
dors, contempla, entre els seus objectius d’alta priori-
tat, la millora de la xarxa de comunicacions amb l’estu-
di per a la instal·lació d’un repetidor de telefonia mòbil
per tal d’ampliar la cobertura a l’àmbit de les valls.

Els estudis efectuats per l’esmentat CTTI constaten
deficiències del servei de telefonia mòbil dels tres
operadors principals (Vodafone, Movistar, Orange) a
tota la Vall d’Horta i d’algun dels operadors a Les
Marines i a la carretera.

Tanmateix, l’estudi per a la proposta d’emplaça-
ments per a les instal·lacions, realitzat també pel CTTI,
ha contemplat diverses opcions que havien de complir
les següents característiques:

Recepció del senyal de telefonia mòbil

Espai preferentment de titularitat pública

Accés rodat apte per a vehicles

Corrent elèctric

Visibilitat a la zona a donar el servei

Amb aquests condicionants, i després d’estudiar les
diverses opcions, tècnicament s’ha arribat a la con-
clusió de situar una instal·lació d’una micro-cel·la a Les
Marines i un repetidor a Can Brossa, arribant el senyal
fins al fons de la vall.

La telefonia mòbil
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Informació meteorològica

Resum any 2007

La temperatura mínima del 2007 va ser de -8,5 ºC el dia
26 de gener. Pel contrari, la màxima va ser el 28 d’agost
amb 37 ºC. La pluja anual de tot el 2007 va ser de 521 l/m2.
La humitat mínima va ser el 10 de març amb un 7 % i els
dies amb més humitat van ser el 5 d’abril i el 6 d’agost amb
un 85 %.

Informació meteorològica maig-juliol 2008.

El mes de maig va ser un mes molt plujós, van caure 176
l/m2, i l’11 de maig va ser el dia que més va ploure, amb 87,5
l/m2. La temperatura màxima la vam tenir el dia 5 de maig
amb 24,5 ºC, i la mínima, l’1 de maig amb 1,5 ºC.

El mes de juny va continuar sent un mes bastant plujós,
ja que hi van caure 93,5 l/m2, amb una temperatura màxi-
ma de 32,5 ºC el 21 de juny i una mínima de 6,5 ºC el 4 de
juny. Aquesta informació és subministrada per Joan
Andreví Garriga.

Salvem l’Agell
(Carta llegida en el ple municipal per membres del grup

Lacera)

Si hem decidit intervenir en aquest Ple Municipal, és en el
nom de l’entitat LACERA i de les persones que donen suport a
la campanya perquè no s’enderroqui L’Agell.

Ho volem fer aquí davant de tot el Consistori electe, per dei-
xar testimoni de la nostra inequívoca voluntat.

Considerem que l’Agell com a mas emblemàtic més acostat
a l’església parroquial i en les terres del qual s’ha edificat el
nucli del poble, constitueix un referent únic del passat agrí-
cola del poble.

Si l’Agell s’enderroca desapareixerà una part de la nostra
memòria col·lectiva, un referent important en la història
llorençana i amb ell, la portalada adovellada, els finestrals
amb les llindes datades, els festejadors, els esgrafiats de la
façana,… Tot això anirà a terra i ja no serà recuperable. Es parla
tan sols de conservar algun element del celler i de les basses,
però no és suficient.

Que en quedarà? Un solar, que en el millor dels casos servi-
rà com a aparcament. Perquè, siguem clars, el projectat Centre
d’Interpretació o Museu del Foc, pel seu altíssim cost, no
creiem que s’arribi a fer.

Llavors ens preguntem: tant hauria costat mantenir dem-

peus algunes estructures de l’Agell per incorporar-les al pro-
jecte constructiu del nou equipament? En el segle XXI les
tècniques arquitectòniques bé ho permeten. Els diners amb
què s’ha pressupostat l’enderroc no podrien servir millor per
consolidar el mas?

Encara hi som a temps. Deu nos en guard d’un “ja està fet”.
Un mas que té les seves arrels comprovades en el segle XIV no
es pot eliminar del mapa així com així. Quin exemple dóna
l’Ajuntament als particulars? Ja sabem que no existeix un
catàleg de protecció d’edificis d’interès històric i artístic i
l’Agell ho és, però el sentit comú, o la sensibilitat, no són argu-
ments suficients?

El futur de Sant Llorenç Savall haurà de basar-se en ser una
de les portes del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac. Convé cuidar els elements arquitectònics i posar-los en
valor. Amb l’Agell enderrocat, quina sort espera a altres masos
com el de Ponsferrer, o a construccions tan importants com el
Castell de Pera o el molí de l’Agell, per citar-ne dues?

No ens podem carregar alegrement la història. El projecte
constructiu del nou equipament trenca, a més, amb l’harmo-
nia estètica de tot aquell sector cèntric del poble. Com canta-
va el poeta, “qui perd els orígens, perd la identitat”. De l’Agell
vostès en són responsables.

LACERA

EENNTTIITTAATTSS
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Ambientalització de festes populars

Gràcies a una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall ha acon-
seguit material compostable i reutilitzable per a fer-ne ús en les festes i esdeveniments populars, fomentant així
la sostenibilitat en aquest tipus d’actes.

Aquest material consisteix en una vaixella compostable, els gots reutilitzables i un Punt R per al reciclatge. Tot
aquest material està a la disposició d’aquelles entitats que organitzin festes, esdeveniments o activitats populars
en què es generin residus, per tal de fer-les més sostenibles.

Ús de la vaixella compostable: Està composada per diferents peces (gots, plats, coberts, tovallons i gots de cafè),
totes elles marcades amb la paraula compostable o biodegradable. Si utilitzem aquesta vaixella, l’hem de diposi-
tar al contenidor marró, juntament amb les restes orgàniques i de menjar que s’hagin de llençar. D’aquesta
manera ajudem a convertir la fracció orgànica dels residus que generem en matèria aprofitable (compost), i
evitem la utilització de materials que són difícils de reciclar.

Ús de gots reutilitzables: Són gots de plàstic resistent que es poden tornar a utilitzar una vegada nets. Si fem
ús d’aquests gots els hem de retornar en bon estat una vegada utilitzats. D’aquesta manera els podrem utilitzar
en múltiples festes, minimitzem els residus que generem i estalviem diners perquè no els hem de comprar cada
vegada.

El Punt R és una illeta de quatre contenidors de colors diferents per a facilitar la separació de les deixalles que
generem en les festes i actes populars, ja siguin organitzats des del propi ajuntament o des de qualsevol entitat
local que ho sol·liciti.

Qui estigui interessat en fer ús d’aquest material s’ha de dirigir 
a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall i omplir una sol·licitud específica.

Per a més informació adreça’t a l’Ajutnament:
Telèfon 937140018
www.savall.org
st.llorenss@diba.cat

Gràcies per col·laborar, entre tots podem mantenir el poble més net!

Ajuntament de

Sant Llorenç Savall
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a m b  cc e  tt r e n c a d a

Després de col·laborar activament en diverses
entitats i ser regidora durant quatre anys,
l’Encarna Candela és l’actual jutgessa de pau de
Sant Llorenç Savall. El 27 de novembre de 2007 la
van nomenar per un període de quatre anys,
juntament amb Lluís Gibert com a jutge suplent, i
es va convertir en la primera dona que ocupa
aquest càrrec al nostre municipi. Al cap de més de
sis mesos exercint, l’Encarna ens explica en què
consisteix aquesta feina, que ella defineix com
una “tasca per la comunitat”, i fa un primer bal-
anç de l’experiència.

“Per ser jutgessa de pau cal saber escoltar la gent”

Com vas arribar a ser jutgessa de pau?

Tot va venir d’una conversa entre amics,
vaig fer el comentari que a mi aquesta feina
no em faria res fer-la, i algú dels qui hi havia
ho va comentar a l’alcalde. Quan el jutge que
hi havia va plegar, en Ricard em va trucar i em
va dir de parlar-ne. Després es va proposar al
ple i tots els regidors hi van votar a favor.

Quina és la feina d’una jutgessa de pau?

Podríem dir que hi ha dues feines molt
diferents. Una és el registre civil: fer les
inscripcions de naixements, matrimonis i
defuncions, i fer certificats. L’altra feina és la
col·laboració amb la justícia. Des dels jutjats
ens envien els exhorts i cal citar la gent, fer
lliuraments de sentències, dates per anar a
judicis... És a dir, fer la connexió entre la

justícia “en majúscula” i la gent, ser un esglaó
més. Quan vaig entrar vaig considerar que fer
de jutgessa de pau és una tasca per la
comunitat i em va semblar bé fer-ho. Ara
n’estic satisfeta. He tingut molta sort, perquè
des del primer moment he tingut la col·labo-
ració inestimable de la secretària del Jutjat, la
Dolors Arimon, que té molta experiència.

Dius que fer de jutgessa és una feina per la
comunitat, però abans de ser-ho ja havies
col·laborat en moltes entitats...

Sempre he intentat bellugar-me. Vaig
començar quan tenia els fills a la guarderia,
organitzant el pessebre vivent. Després vaig
formar part de l’AMPA de la Llar d’Infants, de
la de l’escola i de la de l’institut. En l’àmbit
del lleure, he col·laborat a organitzar festes
majors, he format part del grup Pro-Marquet

Una de les funcions de la jutgessa de pau és fer casaments.
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de l’Era i continuo cantant a la Coral. També
he estat regidora de l’Ajuntament de Sant
Llorenç en la legislatura 2003-2007.

Per primera vegada, una dona ocupa aquest
càrrec a Sant Llorenç. Creus que això és una
mostra de l’avenç de la societat?

Jo crec que les dones valen tant o més que
els homes per fer les coses, el que passa és
que la societat ho va reflectint a poc a poc.
Mica en mica va canviant la percepció.

Cal una formació específica per ser jutgessa de
pau?

D’entrada no et demanen cap formació,
però durant l’any es van fent cursos de for-
mació. En vaig fer un sobre el registre civil
amb la Dolors, i un altre sobre els judicis de
faltes. A la tardor aniré a dos cursos més. Crec
que la formació és interessant perquè et
trobes amb altres jutges amb més experièn-
cia, i això t’enriqueix.

Què és el més difícil d’aquesta feina?
El més difícil és la col·laboració amb la

justícia. El Jutjat de pau pot celebrar judicis
de faltes lleus entre veïns, i jo encara no m’he
trobat mai amb cap, però crec que el fet que
al poble ens coneguem tots pot fer-ho més
difícil. Sí que he fet alguna acta de con-
ciliació, i de vegades ha anat bé i altres ve-
gades no. Les actes serveixen per resoldre
problemes entre veïns: si no ho poden solu-
cionar ells, jo faig el paper de mitjancer.
T’expliquen el problema, tu dius com ho veus

i s’intenta arribar a una solució. Si no s’acon-
segueix es busca per altres camins.

I el més agraït?

Una altra de les meves funcions és casar, i
m’agrada perquè veig que surten satisfets.
He fet set casaments en mig any! Una dada
curiosa és que més de la meitat són matri-
monis entre una persona de nacionalitat
espanyola i una persona amb una altra
nacionalitat, és interessant veure com es va
desenvolupant el poble.

Creus que s’ha de tenir un caràcter determinat
per poder fer aquesta feina?

Cal saber escoltar la gent, deixar-los parlar.
Per exemple, hi ha persones que vénen per
una citació i t’expliquen moltes coses, es que-
den més tranquils. M’agrada que la gent
tingui la tranquil·litat que el que diuen no
sortirà d’aquí, que el Jutjat és un lloc de con-
fiança. No deixa de ser una feina humana.

Actualment el Jutjat de Pau està treballant
per informatitzar el Registre Civil. Sant
Llorenç és un dels pocs pobles petits de
Catalunya que forma part d’aquest progra-
ma pilot, que facilitarà molt fer certificats i
qualsevol altre tràmit. El Jutjat de Pau està
situat als baixos de l’edifici de l’Ajuntament i
obre els dimarts al matí, de 9 a 13 hores.

Elisenda Rovira
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DDEE  CCAARRAA  AA  LLAA  FFEESSTTAA......
LA CURSA MÉS ESBOJARRADA I ESTRAMBÒTICA
TORNA AL NOSTRE POBLE!

TORNA LA CURSA DE LLITS

BASES

Podran participar grups de com a mínim quatre persones i
màxim sis persones, que aniran disfressades.

Podran participar majors de 7 anys, nascuts a partir de 2001. Les
persones entre 7 i 12 anys hauran de portar obligatòriament
casc i hauran d’anar acompanyats per una persona adulta.

Les inscripcions es podran fer del 28 de juliol al 29 d’agost fins
les 17h., ambdós inclosos. Aquestes es podran fer a
l’Ajuntament, piscina, Cal Carreres i Royal. Per fer la inscripció es
necessitarà els noms de tots els membres del grup i el telèfon
d’un responsable; i s’haurà de pagar 10€ per grup, que seran
destinats íntegrament a les despeses d’organització.

Els llits seran arrossegats amb força estrictament humana, NO
es poden enganxar vehicles de motor ni animals als mata-
lassos. Els llits hauran de tenir rodes amb un mínim de 5 cm de
radi.

Sempre haurà d’haver un dels membres de l’equip a sobre del
llit.

L’ordre de sortida de la cursa serà per estricte ordre d’inscripció.

La cursa consta de quatre voltes al circuit (avinguda Catalunya,

carrer Barcelona, carrer Torrent Micó i carrer Agell), que estarà
vigilat per controls.
Els premis seran: primer premi pel llit que arribi primer a la
cursa; i premi al llit més original, el jurat decidirà aquest premi
quan tots els llits estiguin exposats al parc de bombers i fica-
ran a dins d’un sobre el llit guanyador, que serà atorgat al final
de la cursa.
Des del jurat, es valorarà també la creativitat, la originalitat del
“trasto” i la imaginació del grup a l’hora de fer-lo. El millor grup
en aquest aspecte també serà premiat.
La cursa començarà a les 17:30 del divendres 29 d’agost, però
cal dur el llit mitja hora abans davant del parc de bombers, on
s’exposarà i on començarà la cursa.
Les decisions dels controls i de l’organització són sobiranes i
inapel·lables. L’organització es reserva el dret d’interpretar i
complementar aquestes bases segons el seu criteri.
L’organització no es fa responsable de les actuacions o danys
personals que puguin causar/patir els participants durant el
desenvolupament de la cursa de llits.
La inscripció implica l’acceptació d’aquestes bases per part de
tots/totes i cadascun/a dels components del grup.

BASES

Podran participar un màxim de quin-
ze grups de cinc persones nascudes a
partir de l’any 1992 inclòs. Quan s’ha-
gin inscrit aquests 15 grups es tanca-
ran les inscripcions.

Les inscripcions es podran fer del 28
de juliol al 28 d’agost fins les 22h.,
ambdós inclosos. Aquestes es
podran fer els matins a l’Ajuntament
i l’últim dia (28 d’agost) es podran fer
a plaça a partir de les 21h. Per fer la
inscripció es necessitarà els noms i
telèfons de tots els membres del
grup.

Cada equip haurà de pagar 25€. Si es
fa la inscripció el mateix dia 28 d’a-
gost de 21h. a 22h. a plaça, cada equip
haurà de pagar 35€. Els diners de la
inscripció seran destinats íntegra-
ment a les despeses d’organització
del Quo Vadis.

El Quo Vadis començarà a les 22’30h.
a plaça.

Tots els recorreguts s’hauran de fer a
peu i sense fer servir telèfons mòbils.
El fet de fer servir qualsevol mitjà de

transport o telèfon mòbil serà pena-
litzat, i l’organització es reserva el
dret de desqualificar al grup o grups
que no compleixin amb el que s’es-
tableix. Es considerarà motiu de greu
penalització el fet de rebre ajuda de
persones alienes al grup, ja sigui per
la localització dels controls, per tro-
bar/portar el que es demana presen-
tar en els mateixos i/o per demanar
ajuda en les diferents proves.

Les decisions dels controls i de l’or-
ganització són sobiranes i in-
apel·lables. L’organització es reserva
el dret d’interpretar i complementar
aquestes bases segons el seu criteri.

L’organització no es fa responsable
de les actuacions o danys personals
que puguin causar/sofrir els partici-
pants durant el desenvolupament
del Quo Vadis.

La inscripció implica l’acceptació d’a-
questes bases per part de tots/totes
i cadascun/a dels components del
grup.

Premis
El lliurament dels premis tin-

drà lloc el dissabte 30 d’agost a
les 22h. a la Casa de Cultura.

Primer premi: 
200 € en metàl·lic

Segon premi: 
100 € en metàl·lic
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agendasavall

10 d’agost
a les 19 h
Plaça Major

SANT LLORENÇ
Sardanes amb la Cobla Nova Vallès

16 d’agost
a les 12 h

APLEC DE SANT ROC
Missa a la capella de Sant Roc del Marquet
de les Roques

A G O S T S E T E M B R E

del 28 al 31 d’agost FESTA MAJOR DE SANT LLORENÇ SAVALL

11 de setembre
a les 12 h
Plaça Major

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Sardanes amb la Cobla Ciutat d’Igualada

11 de setembre
Camp de futbol

XIX EDICIÓ 12 HORES DE FUTBET
Organitza: Centre d’Esports Llorençà i Aj.
de St. Llorenç Savall. R. d’esports.

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

Horari del CAP:
de dilluns a divendres de 8 a 14 hores

Oficines Ajuntament:
de dilluns a diventres de 9 a 13:30 hores
dissabtes de 9 a 13 hores

Jutjat Municipal:
dimarts de 9 a 13 hores

Oficina de Correus:
de dilluns a dissabte de 9 a 10 hores

Deixalleria Municipal:
de dilluns a divendres de 15 a 18 hores
dissabtes de 9 a 14 hores

Horaris d'interès

FE D’ERRATES

En el moment d’edició de la Guia d’Entitats encara no s’havia fet la renovació de la Junta de l’Associació de Comerciants. Les
noves dades de contacte són: Imma Rifà com a presidenta (Hàbitat Punt Verd. Carretera de Monistrol, 49. Telèfon 93 714 11 88);
Marta Martínez com a vicepresidenta (El Racó de Plaça. Plaça Major, 7. Telèfon 93 714 13 43); Mª José Armesto com a secretària
(GR Sports, Mossèn Miró, 24); i Pep Rosell com a tresorer (Un toc de Verd. Mossèn Miró, 22. Tel. 93 714 12 20).
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Tres projectes importants El finançament

Un projecte en marxa, un a
punt i l’altre treballant-lo perquè
siguin realitat en breu.

Estem parlant del pavelló, de la
nova llar d’infants i de la rehabi-
litació del Marquet de l’Era per
traslladar-hi l’ajuntament. Un sol
d’aquests tres projectes ja signi-
ficaria un gran avenç per Sant
Llorenç en quatre anys, però com
a equip de govern ens hem mar-
cat com a objectiu finalitzar-los
tots tres en aquesta legislatura.

Sabem que és un objectiu difí-
cil, però creiem que ho tenim ben
encarat per poder-ho aconseguir.

Les obres del pavelló ja han
començat i esperem que a finals
d’estiu de l’any vinent estiguin

acabades. Aquest és un projecte
d’1.600.000 €, del qual el 80%
són subvencions de diferents
administracions públiques.

El projecte de la llar d’infants
ja el tenim fet, i el finançament
també (les subvencions pugen al
voltant del 85% i l’aportació
municipal serà del 15% (111.931 €).
Esperem que les obres comencin
a principis de l’any vinent.

També estem treballant per
aconseguir el finançament per a
la rehabilitació del Marquet de
l’Era per traslladar-hi l’ajunta-
ment. De moment ja hem acon-
seguit 478.199 € i seguirem tre-
ballant per incrementar-ho.

Grup Municipal d’ERC

És ben cert que les relacions
que els catalans tenim amb el
govern central sovint solen
empitjorar en el moment que
volem parlar dels nostres calés.
És ben cert també que les argú-
cies, jocs de mans, semàntiques,
oratòries i picaresques de les que
disposa el govern de Madrid per
tal de “fer-se l’orni” a l’hora de
parlar de no donar-nos diners,
són pràcticament tan inesgota-
bles com immenses. De tot això,
els catalans en diem EXCUSES DE
MAL PAGADOR! És arribada l’ho-
ra d’aplicar el finançament apro-
vat a l’Estatut, o sigui, complir la
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Els grups municipals opinen

Una nova cultura dels territoris

llei, és ben senzill! CiU forma part
del consens amb els altres par-
tits de Catalunya, en què tenim
tots clar que ja n’hi ha prou de
“fer el préssec”, volem tot el que
és nostre, que segons les balan-
ces fiscals, són molts diners.
Abans de tot hi ha Catalunya, i
ara Catalunya ho necessita més
que mai.

Frase del mes: “Nadie ofrece
tanto como el que no va a cum-
plir”, de Don Francisco de
Quevedo y Villegas (1580-1645),
escriptor madrileny del Siglo de
Oro.

Grup Municipal de CiU

Hi ha dos recursos bàsics que les
societats modernes necessiten per
viure i per crear riquesa i això tant
la societat rural com la urbana,
encara que sigui en escales ben
diferents: són l’aigua i l’energia.
Uns i altres recursos resulten tan
necessaris com escassos o compli-
cats d’obtenir.

És per això que es parla assenya-
dament d’una nova cultura de l’ai-
gua, d’una nova cultura de l’estalvi
energètic, de l’extensió de les xar-
xes de mobilitat, de la necessitat
de portar a tots els racons del terri-
tori la societat de la informació,
etc. Algunes d’aquestes mancan-
ces són ja cròniques a Sant Llorenç.
Se n’ha de parlar, és clar, però
també és indispensable avançar
cap a una nova cultura de la relació
interterritorial en la qual prevalgui
la cooperació per damunt de la
rivalitat i que faci possible una
integració territorial basada en
unes bones infraestructures que
permetin  els necessaris fluxos de
mobilitat, coneixement, aigua i
energia. Els territoris no han de

competir, sinó que s’han de com-
plementar.

Passa a molts llocs i passa massa
sovint a Catalunya que l’“aquí, no!”
genera fàcils i precipitats consen-
sos, els quals acaben esdevenint
un llast a l’hora de tirar endavant
projectes de futur que, com tota
empresa humana, poden tenir la
seva part dificultosa.

La nova cultura de la solidaritat
territorial exigeix avaluar seriosa-
ment les necessitats de cada part
del territori. Solidàriament, raona-
blement, democràticament. Com-
partir i intercanviar les coses que
tenim i que ens faran créixer a tots
com a país. Aquesta és l’oportuni-
tat i alhora el compromís del PSC,
continuar treballant per liderar
unes noves aliances territorials o,
dit d’una forma més planera, tre-
ballar junts amb fermesa per un
nou compromís territorial que
Catalunya necessita avui més que
mai.

Grup Municipal del PSC 
a Sant Llorenç Savall
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