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Ja som 2.358 llorençans i llorençanes
Ple 30 de Juliol de 2008 

Primer de tot i per unanimitat s’adjudicà el contracte
administratiu de la gestió dels serveis públics, en regim de
concessió, de recollida i transport del residu urbà, servei de
neteja viària i de deixalleria a l’empresa TMA. Seguidament,
amb el vot favorable de tot el consistori s’aprovà inicial-
ment la creació i constitució del Consorci del Govern
Territorial de Salut del Vallès Occidental-est. Amb el vot
favorable dels 11 regidors es va concedir la bonificació de
l’impost d’obres a la Generalitat de Catalunya correspo-
nent a la llicència d’obres dels pisos de protecció oficial.
Amb l’abstenció dels regidors de CiU i PSC i el vot favorable
dels set regidors d’Esquerra, s’adjudicà la contractació del
préstec per finançar els projectes de l’any 2008. S’aprovà el
padró d’habitants a 1 de gener de 2008 amb 2.358
llorençans i llorençanes i les festes locals de l’any 2009, que
seran l’1 de juny (segona Pasqua) i el 28 d’agost (divendres
de Festa Major). I per últim, amb el vot favorable d’Esquerra
i CiU i l’abstenció del PSC s’aprovà la moció del centenari de
l’estelada fent que onegés en el balcó de l’Ajuntament el
dia de la diada.

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 Diputació i Generalitat
Ple 24 de Setembre de 2008 

Primer de tot i per unanimitat es desestimaren les
al·legacions i s’aprovà provisionalment la modificació

puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de Sant
Llorenç Savall d’un àmbit discontinu per a la transformació
d’ús d’unes parcel·les situades al barri de Les Marines.
Seguidament, amb el vot favorable de tot el consistori
s’aprovà la revisió de tarifes i la revisió de la retribució de
SOREA. Amb l’abstenció dels regidors de CiU i PSC i el vot
favorable dels set regidors d’Esquerra, s’aprovà la modifi-
cació pressupostària per import de 9.354,93 € correspo-
nents a factures de l’any 2007 i la transferència de crèdits
demanant aquest 2008. Amb el vot favorable d’Esquerra i
CiU i l’abstenció del PSC s’acceptà la planificació definitiva
del quinquenni 2008-2012 del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya amb les següents subvencions:

Llar d’ Infants 318.629,20 €
Reforma Marquet de l’Era 428.199,02 €
Clavegueram del Burc 69.137,00 €
Total 815.965,22 €

També amb els mateixos vots s’acceptà les subvencions
de la Diputació de Barcelona per al període 2008-2011:

Pavelló Poliesportiu 75.000 €
Reforma Marquet de l’Era 200.000 €
Redacció projecte Zona 
Recreativa de Comabella 40.000 €
Total 315.000€

Per finalitzar, s’aprovà per unanimitat l’aprovació provi-
sional del Codi Ètic del Portal d’Entitats i la moció per un
treball digne.

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).
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Aprovades les noves 
ordenances per unanimitat
Ple 29 d’octubre de 2008 

Excusà la seva absència el regidor d’Esquerra Joan Solà
Herms. Un cop aprovades les actes anteriors amb el vot
favorable de tot el consistori es van aprovar les ordenances
fiscals per a l’any 2009. Les ordenances tenen un increment
de l’IPC interanual a agost de 2008 (4,8%), excepte l’IBI
(aquest impost no s’ha tocat perquè degut a la revisió
cadastral feta el 2003, cada any hi ha un increment en la
majoria de les cases, i per tant el no tocar el coeficient de
l’impost significarà que l’increment sigui menor). Aquest
impost varia en funció de cada casa, segons el seu valor.
Seguidament i amb el vot favorable d’Esquerra i l’abstenció
de CiU i PSC s’aprovà els comptes generals de l’any 2007.
També per unanimitat s’aprovà la rectificació que hi havia
a les tarifes SOREA aprovades en el darrer ple. Per unanim-
itat s’aprovà la finalització del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament i Trac-Trac Centre de Titelles per a la
realització del Festival de Titelles de Sant Llorenç Savall i
s’ha començat a treballar en un nou conveni.

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).

Aprovat el Projecte bàsic 
del Marquet de l’Era
Ple extraordinari i urgent
18 de novembre de 2008 

Excusà la seva absència el regidor de CiU Francesc
Montlló Puig i el regidor del PSC Daniel Pérez Zamora. Un
cop aprovada l’urgència per unanimitat, s’aprovà el pro-
jecte bàsic del Marquet de l’Era. Amb aquesta aprovació es
demana a la Generalitat que la subvenció que ha donat
sigui pel període 2009-2010 i no pel 2010-2011 com era ini-
cialment previst. Actualment ja s’han aconseguit 428.199 €
de subvenció de la Generalitat, 200.000 € de subvenció de
la Diputació de Barcelona i 221.801 € que es demanaran de

crèdit entre el 2009 i el 2010. En total hi haurà 850.000 € (el
74% dels quals subvencionats) per fer el nou ajuntament al
Marquet de l’Era, reformant la primera, la segona i la ter-
cera planta (quedarà pendent reformar el soterrani més
endavant).

Aprovació del Pla d’Emergència 
de la Llar d’Infants “El Patinet”
Ple 26 de novembre de 2008 

Un cop aprovades les actes anteriors amb el vot favo-
rable de tot el consistori, es va aprovar per unanimitat el Pla
d’Emergència de la Llar d’Infants “El Patinet” per al curs
2008-2009. Seguidament es va aprovar una transferència
de crèdit (14.260 €) al projecte del Pavelló, ja que per la par-
tida que s’havia demanat el crèdit al final no ha estat ne-
cessari gastar-la. També per consens s’aprovà l’establiment
del servei local de defensa de les persones consumidores i
usuàries a través de la Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor. Per últim CiU va presentar una moció a favor
de la millora del finançament local que va ser aprovada
amb els vots favorables de CiU i Esquera i el vot en contra
del PSC.

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).

Agraïment
La Família Alfonso-Solano i Avellaneda-

Muñoz vol fer arribar a tot el poble l’agraïment
pel recolzament rebut per tots els llorençans i
llorençanes en uns dies tan dolorosos després
de la mort per accident d’en Sergi Alfonso
Solano el passat 19 de novembre.
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Consell d’Infants
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, conjunta-

ment amb el CEIP Josep Gras, hem posat en marxa la sego-
na edició del Consell d’Infants. Aquest és un òrgan de con-
sulta i participació dels infants format pels alumnes de
quart, cinquè i sisè de primària del CEIP Josep Gras. Igual
que en l’edició anterior, els alumnes van ser els encarregats
d’escollir els tres representants de cada classe que els repre-
sentaran al Consell d’Infants, fent arribar les opinions i pro-
postes dels seus companys i companyes.

D’altra banda, el passat 12 i 13 de novembre els alumnes
de quart i cinquè van visitar l’Ajuntament, on a través d’un
joc van poder simular unes eleccions i la configuració del
consistori. Aquesta dinàmica ens va permetre treballar con-
ceptes com les eleccions, la importància del vot, la democrà-
cia, els partits polítics, com es prenen les decisions...

Els alumnes de sisè van assistir al Parlament de Catalunya
el divendres 14 de novembre on van fer el taller “El meu
Parlament”. Aquesta és una activitat que ofereix el
Parlament de Catalunya, i que es va centrar en dues parts:
en una els alumnes van aprendre les funcions, activitats,
òrgans... i en l’altra en la que van poder conèixer de més a
prop a la diputada Anna Simó i fer-li preguntes.

Zona de vianants darrere la Rectoria
A finals d’estiu es va fer una reunió entre l’Ajuntament i

els veïns del carrer Rectoria i per consens es va decidir tan-
car l’accés els cotxes en aquesta zona. Les senyals ja estan
posades i en els pròxims dies s’hi posaran les tanques, de les
quals només tindran claus els veïns per entrar als seus
garatges o per carregar i descarregar. L’aparcament en
aquesta zona queda prohibit.

XIX edició 12 hores de Futbol Sala
El passat 11 de setembre es van realitzar les tradicionals 12

hores de Futbol Sala. Aquest any, degut a les obres del
Poliesportiu, es va adequar un terreny de joc amb les dimen-
sions de futbol sala al camp de futbol. Per tercer any conse-
cutiu, els guanyadors van ser l’equip del Drink Team, seguits
pel FS Castellar, Layada, SuperNet, Eco-3 i Barça. El màxim
golejador va ser el Narcís Monfort de l’equip Drink Team, el
porter menys golejat va ser el del FS Castellar i el premi de
la correcció se’l va endur el Barça.

DDIIVVEERRSSOOSS
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Aquest any es va registrar un augment dels participants,

tant a la Marató com a les diverses curses que es celebraven
simultàniament, amb un total de 832 atletes (respecte els
755 de l’any passat). Hi va haver 160 inscrits a la Marató, 413
a la Mitja Marató, 216 a la Cursa de Sant Jaume (popular) i
83 al Canicross.

La Primera Marató de Muntanya de Catalunya, la Mitja
Marató, la Cursa de Sant Jaume i el Canicross els organitzen
el Centre Excursionista Llorençà i l’Ajuntament de Sant
Llorenç Savall, amb el control tècnic de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Des del Centre Excursionista i l’Ajuntament volem agrair
la implicació dels més de 250 voluntaris, ja que sense ells
hagués estat impossible organitzar aquest esdeveniment.

18a TROBADA BICICLETES DE 
MUNTANYA - 11a Marxa d’OR
CLUB CICLISTA SAVALL 2008

En la darrera trobada hem aconseguit reunir a més de
600 participants, de totes les edats, que han pogut escollir
el seu nivell de pedalada amb les tres distàncies ; la de 15 km,
de 30 km i la de 60 km, també anomenada  MARXA d’OR. Per
segon any la Marxa d’Or ha format part del calendari del
Circuit de Gran Fons de la Federació Catalana de Ciclisme,
com a prova puntuable.

Tot i que el temps, no va acompanyar gaire, no pas el dia
de la trobada, però si durant tota la setmana, en que anava

Xavier Espiña i Mònica Aguilera 
guanyen la XIV edició de la Primera
Marató de Muntanya de Catalunya

Xavier Espiña, amb un temps de 3:35:58, va ser el primer
classificat en la categoria masculina de la Primera Marató
de Muntanya de Catalunya, mentre que en la categoria
femenina la guanyadora va ser Mònica Aguilera, amb un
temps de 04:35:27.

La competició atlètica, que es va disputar el passat 26
d’octubre a Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental), puntua-
va aquest any pel Circuit Català de Curses de Muntanya. En
la seva XIV edició, la Marató va “estrenar” un nou recorregut
molt més tècnic, que s’endinsava al Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i passava pel cim de La Mola.

Simultàniament es va disputar també la Mitja Marató,
que compartia part del recorregut amb la prova reina. En
aquesta categoria, la victòria va ser per Abdeslam El Ouahabi
en categoria masculina, amb un temps de 01:37:54, i per
Mònica Ardid en la femenina, amb un temps de 01:55:22.
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a l’anterior edició, els joves han estat els encarregats d’orga-
nitzar les activitats, la música, adequar l’espai, portar la
barra, organitzar el sopar, fer la publicitat, repartir-la, posar-
se en contacte amb els grups de música... i des de la
Regidoria de Joventut hem recolzat la iniciativa del jovent.

La valoració del Fes-te jove és molt positiva, no només per
l’alta participació en totes les activitats, sinó perquè ha estat
el jovent del poble qui l’ha organitzat.

L’habitatge protegit avança
Les obres dels habitatges protegits que s’estan construint

al Torrent Micó avancen a bon ritme. La previsió del
Departament de Medi Ambient i Habitatge és que les obres
estiguin finalitzades l’octubre del 2009. La construcció
d’aquests habitatges és una aposta del govern municipal,
iniciada durant el mandat anterior, per dotar-nos d’un parc
públic d’habitatges protegits que permeti accedir a l’habi-
tatge preferentment a dos col·lectius: la gent gran i els
joves. En un temps on l’accés a l’habitatge és difícil cal
incentivar polítiques públiques que afavoreixin que la gent
pugui accedir amb major facilitat a l’habitatge, i sent cons-
cients d’aquesta necessitat, des de l’Ajuntament vam impul-
sar els mecanismes necessaris per cobrir una mancança
existent a Sant Llorenç. Es va signar un conveni amb el
Departament de Medi Ambient i Habitatge, pel qual
l’Ajuntament cedia una part del sòl que aquest tenia en
aquella zona, i el Departament feia la construcció dels pisos.
A més a més, es va establir que aquests habitatges fossin de
lloguer perquè d’aquesta manera es facilita la rotació, i al
llarg del temps hi haurà un major nombre de persones que
es podran beneficiar d’aquests pisos. Durant el primer
semestre de l’any vinent es faran reunions amb el
Departament de Medi Ambient per a establir les bases
d’adjudicació que permetran accedir a aquests habitatges.

amenaçant pluja, la valoració global d’acceptació ha estat
molt positiva.

Com cada any, el que hem intentat es acollir al millor pos-
sible als esportistes, gràcies als socis/es del club, a
l’Ajuntament i a tots els col·laboradors/es–voluntaris/es,
que sense ells la TROBADA no seria possible.

Aquesta any volem especialment agrair al Carles, per
donar-nos el seu suport en el programa d’arribades de la
Marxa d’Or.

Moltes gràcies a totes i tots

Festa Jove 2008 
El cap de setmana del 31 d’octubre i 1 i 2 de novembre va

tenir lloc el Fes-te Jove 2008. Es tracta d’un projecte de par-
ticipació juvenil en què els joves de Sant Llorenç i la
Regidoria de Joventut han treballat conjuntament per esta-
blir una programació d’oci alternatiu durant tot un cap de
setmana.

El tret de sortida es va donar el divendres 31 d’octubre
amb l’organització del túnel de la por a l’escola, un cinefò-
rum al cau i una sessió de dj’s a la nit a càrrec de Marc
Calvet. L’endemà va tenir lloc la botifarrada jove a la qual
van assistir prop de noranta joves, i tot seguit es va fer un
concert amb les actuacions de X-Anima, Punkrees, Pit-Lane i
Priscilana Banana Jamo. D’altra banda, també es van orga-
nitzar els tornejos Fes-te Jove de futbol i de tennis taula.
Totes les activitats van comptar amb la col·laboració dels
mateixos joves, cosa que va permetre que no es registrés
cap incident.

Aquest any ha estat la segona edició del Fes-te Jove, i com
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Millores en el transport
dels alumnes de l’IES

Actualment els nois i noies que estudien ESO a l’Institut
de Castellar tenen garantit el servei de transport escolar
gratuït per anar i tornar d’estudiar. En el cas d’alumnes que
estudien ensenyaments no obligatoris, el tema del trans-
port es complica, atès que no disposen de servei gratuït de
transport escolar. L’any passat des de l’Ajuntament ens vam
posar d’acord amb el Consell Comarcal (que és qui gestiona
el transport escolar) per tal que els nois i noies que cursen
estudis no obligatoris poguessin utilitzar el mateix autobús
de baixada que utilitzen els joves de l’ESO, atès que, fins el
moment, tot i existir places vacants no en podien fer ús.
Aquest any aquest acord s’ha mantingut. Pel que fa al tema
del retorn, i tenint en compte que els estudiants de no obli-
gatori fan horaris diferents que els de l’ESO, fins ara l’havien
de procurar els pares. Aquest any ens hem posat d’acord
amb l’empresa SARBUS, que fa el recorregut de Sant Llorenç
a Sabadell, per tal que modifiqués els horaris de l’autobús
que fa el recorregut Sabadell–Sant Llorenç i així es pogués
adaptar a l’horari de sortida dels joves de l’institut.
D’aquesta manera hem aconseguit solucionar el problema
del viatge de retorn.

Festival La Clau Bicipark

Els dies 15 i 16 de novembre La Clau es va omplir a vessar
amb ciclistes vinguts d’arreu de Catalunya, Espanya i
Europa. El festival LaClau, un dels més multitudinaris del
país, va acollir curses de BMX, Dual Slalom i concurs de salts
a més de carpes i stands amb bicis i material 2009, sortida
BTT, concert, etc.

Dissabte es va fer una sortida en BTT i la cursa de BMX, on
l’actual campió del món cadet, Sylvan André (França), es va
endur la victòria. El llorençà Saül Conde va guanyar la cate-
goria de 10 i 11 anys i la llorençana Bea Ibáñez va ser la cam-
piona fèmina. A més de les curses oficials, amb més de 90
inscrits, va tenir lloc la cursa de “Els del Poble”, que va guan-
yar Carles Torralba seguit de Manel Ibars, David Otero,
Sergio Ibañez, Josep Pérez, Jordi Daví i Oriol Macías. A conti-
nuació tots vam poder gaudir del fantàstic concert del grup
local Mans Connectades.

Diumenge va tenir lloc el clàssic Dual Slalom en BTT de La
Clau, una cursa amb una participació de 70 corredors i unes
emocionants mànigues de baixada en paral·lel, que aquest
any van dominar Carles Torralba en èlit i Saül Conde en
infantil, aconseguint la victòria els nostres corredors de Sant
Llorenç Savall. El concurs de salts que va tenir lloc a continua-
ció va ser d’un nivell impressionant, amb corredors vinguts
de França, Itàlia i Anglaterra a més dels millors pilots de tota
la península. Els millors salts amb BTT els va protagonitzar
l’anglès Sam Reynolds, el basc Hegoi Ado i el jove de Vilassar
Ernest Adalid. Els millors en BMX van ser en Xavi Pasamonte,
el corredor de Sant Llorenç Savall Sergio Ibáñez i el basc Iñigo
Yanci. Extraordinari paper doncs el dels corredors llorençans
en les competicions i gran èxit de participació i organització
d’una de les proves de ciclisme extrem més internacionals i
concorregudes que es celebren al nostre país.

Totes les fotos i vídeos a wwwwww..bbiikkeellaaccllaauu..ccoomm

Benzinera
L’empresa Repsol ja ha entrat una sol·licitud per fer unes

petites reformes a la benzinera i esperem que en uns pocs
mesos la puguin tornar a obrir.

Cistelles de minibàsquet
Tal i com es va comprometre el Ple a proposta del Consell

d’Infants, ja s’han instal·lat dues cistelles de mini bàsquet
antivandàliques a la Font de l’Aixeta.
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CASA DE
CULTURA
C/ Vapor, 18
Telèfon: 93 714 12 23

El BIBLIOACCÉS és un espai obert a tothom, que
pretén satisfer les necessitats d’informació, d’educa-
ció permanent i de lleure tant de petits com de grans.

Hi trobareu:
-Informació i obres de referència: llibres de consul-

ta, enciclopèdies, diccionaris...
-Accés públic a Internet i zona wi-fi.
-Ús dels ordinadors i possibilitat de realitzar-hi

impressions en blanc i negre.
-Accés al catàleg col·lectiu de la Xarxa de

Biblioteques.
-Premsa, revistes i un fons bibliogràfic local propi

que pots gaudir a l’espai de lectura.
-El PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES usats: És un lloc

on s’hi poden deixar llibres que ja no voleu però que
poden ser interessants per a altra gent. De la mateixa
manera si hi trobeu un llibre o revista interessant, el
podeu agafar.

BIBLIOACCÉS
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L’INFOJOVE és un servei d’informació destinat als
joves del poble on podeu trobar informació sobre
habitatge, feina, educació, cursos, associacionisme,
esport, sexualitat, viatges... A més, disposem d’un tau-
lell d’anuncis on podeu trobar informació d’interès i
vosaltres mateixos també podeu penjar-hi notícies o
anuncis.

Per més informació o qualsevol consulta us podeu
adreçar al correu electrònic savalljove@hotmail.com

INFOJOVE
És un espai destinat a les entitats i associacions del

poble en què hi poden trobar una sala d’informàtica i
uns armaris on poden guardar material. Per fer ús d’a-
quests armaris, s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament a tra-
vés d’instància. D’altra banda, a la sala d’informàtica
disposen d’un ordinador i una fotocopiadora i escà-
ner. Per fer ús de l’ordinador s’ha de sol·licitar a
l’Ajuntament o a través del correu electrònic partici-
paciosavall@diba.cat; i l’horari d’ús d’aquesta sala és
el mateix que el Biblio@ccés, però si es vol fer ús fora
d’aquest horari s’haurà de demanar la clau a
l’Ajuntament.

ESPAI D’ENTITATS

El bibliobús és una veritable biblioteca mòbil que,
convenientment equipada amb les actuals tecnolo-
gies, pot prestar unes funcions equiparables a les de
les biblioteques tradicionals, ja que a través del catà-
leg col·lectiu dóna accés al fons bibliogràfic de tota la
Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

HORARI: Tots els dilluns de 16 a 19 h.

BIBLIOBÚS

SALES a disposició del públic en general.
Sala d’estudis: oberta de dilluns a divendres de 16 a

20h.
Sala de reunions 
Sala de conferències:
Sala polivalent

Per poder utilitzar aquestes sales cal omplir una
sol·licitud a l’ajuntament.

SALES

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor és
un servei d’informació, orientació i assessorament
sobre temes de consum a les persones consumidores.

L’Infojove, el Club de la Feina i l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor són serveis que trobareu
dins del Biblio@ccés cada setmana, de dilluns a diven-
dres de 16 a 20 h.

OFICINA MUNICIPAL
D’INFORMACIÓ AL 
CONSUMIDOR

El CLUB DE LA FEINA és un servei de recerca i orien-
tació laboral associat a la Borsa de Treball de
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall (per tant, cal
estar-hi inscrit prèviament).

Per apuntar-se a la Borsa de Treball cal demanar
hora de consulta prèviament, bé personalment, bé
per telèfon, al 93 714 00 18.

CLUB DE LA FEINA
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Crida recollida de material per a la Llar
d’Infants El Patinet

Els membres de l’AMPA El Patinet fem una crida a totes
aquelles famílies que tinguin cotxets i joguines en bon
estat, i ja no en facin ús, perquè facin una aportació a la Llar
d’Infants El Patinet. Podeu portar el material directament a
la Llar d’Infants (Vall Xica) en horari de 9 del matí a 5 de la
tarda. Tots els pares, mares i alumnes us estarem molt
agraïts.

AMPA El Patinet.

Benvolguts vilatans,
benvolgudes vilatanes,

Aquest any, en motiu del XXè aniversari de la Coral
Polifònica “Els Emprius”, hem posat en marxa una campan-
ya de captació de socis i simpatitzants per tal que les perso-
nes interessades en col·laborar amb la Coral i que no desit-
gin cantar-hi ho puguin fer. Fins ara hem pogut comprovar
que hi ha una gran sensibilitat amb el tema musical al nos-
tre poble.

Us anunciem que el tradicional concert de Nadal es farà
el 21 de desembre a les 12 del migdia a l’església parroquial
de Sant Llorenç. També el proper 29 de desembre a un quart
de sis de la tarda farem un concert de Nadal a la Catedral de
Barcelona, juntament amb la coral “La Industrial” de
Sabadell.

Animem a totes les persones a cantar, ens trobem cada
dimarts de dos quarts de deu a les onze del vespre a la casa
de cultura per assajar. L’acolliment de qualsevol persona
amb ganes de cantar ha estat l’única premissa que la coral
es planteja, essent labor de la direcció artística fer possible
l’acoblament de la veu al conjunt, en funció de les pròpies
aptituds del cantaire.

Salutacions cordials

Coral Polifònica “Els Emprius”

El passat diumenge 19 d’octubre, una delegació del parc i
de l’Associació de Bombers Voluntaris i Juvenils de Sant
Llorenç Savall (ASBOSAVALL) es varen desplaçar a la localitat
portuguesa de Setúbal per tal de signar l’acord d’agermana-
ment entre “L’ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEI-
ROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL” i ASBOSAVALL.

La signatura de l’acord s’emmarcà dins dels actes de cele-
bració del 125è aniversari dels Bombers Voluntaris d’aquella
ciutat portuguesa. Aquests actes van consistir en la inaugu-
ració de diverses dependències de l’edifici del parc, nous
vehicles per a la intervenció, entrega de medalles i diplomes
a bombers i institucions i signatura d’un conveni entre l’as-
sociació de bombers i l’Ajuntament de Setúbal.

L’acord d’agermanament va ser subscrit per José Luís
Bucho i per Joan Roma Salvó, presidents de les dues associa-
cions, i van ser-hi presents, en qualitat de testimonis per
part catalana, el sots-director operatiu dels Bombers de la
Generalitat de Catalunya, l’ex-president de l’Associació de
Bombers Voluntaris de Catalunya (ASBOVOCA), el vice-presi-
dent d’ASELF – Asociación Española de Lucha Contra el
Fuego- i el cap del Parc de bombers de Sant Llorenç Savall.
Per part portuguesa van ser-hi presents el secretari d’estat
de Protecció Civil, l’alcaldessa de Setúbal, el president del
Consell Executiu de la “Liga dos Bombeiros Portugueses”, i
els presidents de l’Assemblea General i del Consell Fiscal de
l’Associació Setubalenca.

L’acord preveu, al seu articulat, el recolzament entre les
dues poblacions per part dels bombers voluntaris així com
l’intercanvi d’experiències entre els membres de cada asso-

EENNTTIITTAATTSS
Agermanament
SETUBAL - Sant Llorenç Savall
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l’esperit del servei al ciutadà i a la societat és comú entre els
bombers d’arreu.

Actes duts a terme durant l’estada

Dissabte 18 d’octubre (tarda):

Concentració al parc de bombers, formació i entrega de
condecoracions

Simulacre d’incendi d’habitatge

Diumenge 19 d’octubre (matí):

Hissada de bandera

Recepció entitats locals i inauguració dels nous espais del
parc

Formació a la plaça de l’Ajuntament

Recepció d’autoritats i inauguració dels nous vehicles i
equips

Sessió solemne commemorativa del 125 aniversari, a la
Sala Noble de l’edifici de l’Ajuntament; signatura del pro-
tocol d’agermanament i entrega de distincions honorífi-
ques.

Fotografies a:

www.flickr.com/photos/125_anos_ahbvs/

Per més informació:

www.bvsetubal.pt

www.osetubalense.pt/noticia.asp?idEdicao=240&id=8765
&idSeccao=1987&Action=noticia

www.setubalnarede.pt/content/index.php?action=articles
DetailFo&rec=10338

www.bvsetubal.pt/home/noticias-ahbvs/1-noticias-
geral/101-bombeiros-de-setubal-e-catalunha-unidos-por-
acordo-de-geminacao

www.bvsetubal.pt/home/noticias-ahbvs/1-noticias-geral

ciació. Això es pretén fer efectiu mitjançant l’estada dels
bombers a cada parc per a poder participar en les seves acti-
vitats i aprendre els uns dels altres.

En paraules de Paulo Sebas, cap del parc de bombers
voluntaris de Setubal, en aquest acord d’agermanament es
preveuen accions “de cooperació i perfeccionament del per-
sonal”, recolzament “en situacions de recerca i salvament i
desenvolupament cultural i científic”.

Per la seva part, en el discurs posterior a la signatura del
conveni, Joan Roma, president de l’Associació de Bombers
Voluntaris i Juvenils de Sant Llorenç Savall, va manifestar
que “el voluntariat només té sentit d’existir dins de la xarxa
social” i que aquest agermanament serà “un impuls a la
xarxa” en el sentit de “donar més força a cadascuna de les
entitats”.

Durant l’estada, vàrem poder visitar els dos parcs de bom-
bers de Setúbal (voluntaris i assalariats), així com les
instal·lacions i vehicles, acompanyats en tot moment vàrem
poder conèixer el material i vehicles amb què treballen, la
tipologia de serveis que efectuen, els procediments i proto-
cols que utilitzen així com els sistemes d’avisos i comunica-
cions. També ens varen acompanyar a visitar la ciutat, els
edificis històrics i el parc natural.

Malgrat les diferències entre ambdues poblacions pel
que fa a situació geogràfica (costa-muntanya), nombre
d’habitants (120.000 - 2.500) i característiques del municipi,
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Ajuntament 937 140 018
Fax 937 141 007

e-mail: st.llorenss@diba.es
Vigilants 686 928 540
CAP (Sant Llorenç) 937 140 238
CAP (Castellar) 937 471 111
Cofraria 93 714 04 22
Bombers Sant Llorenç 937 141 115
Guardia Civil Urgències 062
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 
Taxis Grup Lafuente: 93 588 5770
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

a m b  cc e  tt r e n c a d a

Aquesta secció arriba a la fi perquè per
motius professionals la persona que se n’encar-
regava ja no se’n pot fer responsable. Moltes

gràcies a les persones que hi han col·laborat
deixant-se entrevistar i també a tothom qui l’ha
llegida, ha estat un plaer.

Informació meteorològica

Octubre 2008
El mes d’octubre ha estat un mes bastant fred, amb dos

dies per sota zero: els dies 4 i el 30 d’octubre la mínima va
ser -0.5ºC. Els dies amb una temperatura mínima més alta
van ser el 12 i 17 d’octubre, amb 15,5ºC i 15ºC respectiva-
ment.

Pel què fa a temperatures màximes, els dies de més calor
van ser el 15 i 16 d’octubre amb 25,5ºC.

En relació al vent ha estat un mes bastant tranquil, en
què només hi ha hagut ràfegues els dies 3, 30 i 31 d’octubre.

A nivell de precipitacions ha plogut 10 dies durant el mes
d’octubre, amb unes pluges totals de 89,75 litres per metre
quadrat. Els dies que va ploure més van ser el 28 i el 29 d’oc-
tubre, ja que entre els dos dies es van recollir 54,5 litres per
metre quadrat. El dia 29 d’octubre hi va haver-hi una nevada
dèbil que va emblanquir lleugerament el nostre paisatge.

La pressió atmosfèrica màxima del mes d’octubre ha
estat de 1.029 mbars els dies 11 i 12 i la mínima va ser el 31
amb 1.002 mbars. Pel que fa a la humitat, la màxima va ser
el 28, amb un 88% d’humitat, i la mínima el 3 d’octubre,
amb només un 38% d’humitat.

Aquesta informació és subministrada per Joan Andreví
Garriga.
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agendasavall

19 de desembre
a determinar
Església

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

20 de desembre
a les 15 h
Camp de futbol

FUTBOL: Llorençà FC - Navàs, CE 
Organitza: Centre d’Esports Llorençà.

D E S E M B R E G E N E R

21 de desembre
a les 12 h
Església

CONCERT DE NADAL 
Organitza: Coral Polifònica Els Emprius.

5 de gener
a les 18 h
a determinar

CAVALCADA DE SES MAJESTATS 
ELS REIS D’ORIENT
Organitza: Comissió de Reis AMPA CEIP
Josep Gras.
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Banc de Sabadell,
Caixa d’Estalvis de Sabadell, La Caixa,
Bombers de Sant Llorenç Savall,
Agrupament Escolta Set, Transports
Germans Olivé, Transports Casamada.

21 de desembre
a les 17 h
Plaça Major

CAGA-TIÓ I XOCOLATADA
Organitza: Associació de Comerciants de
Sant Llorenç Savall.
Amb el suport de: Ajuntament de Sant
Llorenç Savall.

22, 23 i 24 
de desembre
de 17 a 19 h
Casa de cultura

TALLERS DE NADAL PER A NENS I NENES
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall.

25 de desembre
a les 21:30 h
Patronat

ELS PASTORETS
Associació Cultural Set.

26 de desembre
a les 19 h
Patronat

ELS PASTORETS
Associació Cultural Set.

28 de desembre
de les 11 a les 13 h
Patronat

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

28 de desembre
a les 19 h
Patronat

ELS PASTORETS:
UNS PASTORETS DIFERENTS
Associació Cultural Set.

3 de gener
a les 21:30 h
Patronat

TALLER DE FANALETS
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura.

12 de gener
de 16 a 19 h
Casa de cultura

BIBLIOBÚS LA MOLA
Diputació de Barcelona i Ajuntament de
Sant Llorenç Savall.

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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Bones festes

Savall rere Savall, el nostre propò-
sit ha estat el de donar a conèixer
els projectes que hem engegat al
llarg de l’any, projectes que teníem
marcats com a objectius i que es
van complint de mica en mica. No
els expliquem per vanagloriar-nos
de la feina que fem, sinó per trans-
metre-us la il·lusió amb la qual fem
aquests projectes de manera que
tothom se’ls pugui també fer seus.
Són projectes que comporten
temps, esforços, diners, però que es
fan amb il·lusió perquè són per
tothom. Cada projecte està pensat
per a cadascuna de les persones
que viuen i estimen el poble.

Ara que vénen les festes de
Nadal, no us parlarem dels nous

propòsits per a l’any que ve, sinó
que volem aprofitar aquestes línies
per desitjar-vos que passeu unes
Bones Festes i que les visqueu i gau-
diu el millor possible.

Com a equip d’Esquerra, ente-
nem que per arribar lluny s’ha d’a-
nar a poc a poc i creure en allò que
es fa. D’aquesta manera, us animem
a que cadascú cregui en els seus
projectes, per tal de construir-ne un
de molt millor conjuntament, com
és el benestar comú de totes les
persones que vivim i convivim al
poble.

Bones Festes i Feliç Any Nou!!

Grup Municipal d’ERC

Des del nostre grup municipal
creiem que el primer contacte de la
ciutadania amb l’administració és
l’Ajuntament, i per tant, els regidors
i regidores, tant els que són a
govern com els que estem a l’oposi-
ció, tots fem la tasca que ens toca,
però estem convençuts que en
moment durs com els que ara vivim
prima més que mai treballar
sumant esforços pel nostre poble i
la nostra gent. TOTA LA GENT.

Cosa bastant difícil quan no es
compta amb els recursos necessaris
per cobrir quasi bé els serveis
mínims sobre els quals carreguem
uns costos que els ajuntaments, en
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Els grups municipals opinen

Totes i tots contra
la violència de gènere 

principi, no haurien de suportar,
però ho fan: en educació, serveis
socials, sanitat, immigració, etc.

Per això creiem fermament que
el municipalisme ha de tenir una
sola veu, per sobre de partits i colors
polítics, per denunciar aquest tracte
injust per part del govern de l’Estat.

“Es poden tenir sensibilitats ideo-
lògiques diverses, però hi ha la
necessitat d’avançar de forma
democràtica en la construcció
digne i respectuosa del nostre poble
amb la nostra gent”.

Per tot això us desitgem més que
mai un Bon Nadal i millor any 2009

Grup Municipal de CiU

Manifest de les dones i els homes
socialistes amb motiu del 25 de
novembre, Dia Internacional
Contra la Violència de Gènere.

La Llei Integral contra la Violència
de Gènere complirà pròximament
quatre anys de vigència.

A Catalunya, l’aprovació per una-
nimitat per part del Parlament, el
passat mes d’abril, de la Llei del dret
de les dones a eradicar la violència
masclista, representa un importan-
tíssim pas endavant en el seu abor-
datge. El seu desplegament haurà
de suposar la implementació d’una
àmplia xarxa de serveis i recursos
per a les dones a tot el territori.

El compromís adquirit pels
governs socialistes amb la ciutada-
nia, les institucions, els diferents
equips professionals i, especial-
ment, amb les víctimes d’aquesta
violència, segueix vigent i més fort
que mai.

Per això aquest any volem retre el
nostre més profund homenatge a
aquells ciutadans i ciutadanes que
han anteposat fins i tot la seva inte-

gritat física a l’ajuda solidària a les
dones víctimes de violència de
gènere.

A aquells ciutadans i ciutadanes
que, sentint la terrible injustícia que
per a les víctimes suposa la violèn-
cia de gènere, intenten canviar les
mentalitats opressores i repressives
dels maltractadors i a això dedi-
quen el seu esforç i treball amb
total honestedat i dedicació.

Uns tenen noms i cognoms i
d’uns altres no coneixem els seus
noms però sabem que estan entre
nosaltres, lluitant per a retornar la
llibertat, la dignitat i la justícia a les
dones víctimes de violència de
gènere: ells i elles han de ser els
referents, per a eradicar, entre totes
i tots, que en la nostra societat exis-
teixi tant dolor, tant temor i tant
sofriment, recuperant definitiva-
ment la nostra qualitat de ciutada-
nia digna i lliure, en igualtat plena.

Bones festes i feliç any nou.

Grup Municipal del PSC 
a Sant Llorenç Savall
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