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Adequació i remodelació dels carrers de
l’entorn de la Casa de Cultura

Gràcies a una subvenció de l’estat de 409.000 € ja
s’ha aprovat un projecte per remodelar tots els carrers
de l’entorn de la Casa de Cultura. Aquesta remodelació
consistirà en fer nou el clavegueram del passeig dels
Arbres i del carrer Filomena Roca i renovar tot el pavi-
ment dels carrers de l’entorn de la Casa de Cultura,
potenciant les zones enjardinades i fent noves places
d’aparcament. La millora del passeig dels Arbres arrib-
arà fins a l’inici del pont, ja que en un futur s’ha de
remodelar el pont i aleshores s’arreglarà la resta de
carrer.

Presentació dels pressupostos 
municipals 2009
Ple 24 de desembre de 2008 

Amb l’assistència de tot el consistori es van votar els
pressupostos municipals per a l’any 2009 amb el vot en
contra dels tres regidors de CiU, l’abstenció del regidor
del PSC i el vot favorable dels set regidors d’ERC (en
aquest mateix Savall s’expliquen els paràmetres gene-
rals del pressupost 2009).

Adequació remodelació dels carrers 
de l’entorn de la Casa de Cultura
Ple 23 de gener de 2009 

El regidor Joan Solà Herms excusà la seva absència.
Per unanimitat es va aprovar inicialment el projecte
d’adequació i remodelació dels carrers de l’entorn de la

Casa de Cultura, subvencionat íntegrament per l’Estat,
i també per unanimitat es va aprovar la modificació
puntual del PGO per a la transformació d’ús d’una par-
cel·la situada a Les Marines.

Aprovació del Pla Local 
de Joventut 2009-2011
Ple 28 de gener de 2009 

La regidora Olga Olivé Dubois excusà la seva absèn-
cia. Un cop aprovades les actes anteriors amb el vot
favorable de tot el consistori, es van aprovar el Pla
Especial del Galí (tràmit necessari per poder regula-
ritzar tot l’espai). Seguidament i també per unanimitat,
es va aprovar el Pla Local de Joventut 2009 -2011 i per
acabar, amb els vots favorables de CiU i ERC i el vot en
contra del PSC, s’aprovà la moció de suport a la cam-
panya 10.000 a Brussel·les, que entre d’altres reivindica
la llibertat que haurien de tenir els pobles pel dret a
decidir.

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).

Sol·licitud d’assistència per 
a elaborar la bandera de Sant Llorenç
Ple 25 de febrer de 2009 

Amb l’assistència de tot el consistori es va aprovar
per unanimitat una relació de factures del 2008 per un
import total inferior a 4.000 €, que van arribar un cop
ja s’havia tancat la comptabilitat i que s’han hagut
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d’imputar al 2009. Seguidament i amb el vot favorable
dels onze regidors es va aprovar una factura del Consell
Comarcal de l’any 2005 que no s’havia comptabilitzat.
Per unanimitat s’aprovà la sol·licitud d’assistència a la
Generalitat per a elaborar el projecte de bandera de
Sant Llorenç Savall, aprofitant que l’any vinent se cele-
bra el mil·lenari de la nostre població.

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).

Pressupostos Municipals 2009

Aquest any, essent conscients de la greu situació
econòmica que ens afecta a tots, també a l’Ajuntament,
s’ha presentat el pressupost del 2009 abans que fina-
litzés el 2008, per saber des del primer dia d’aquest any
fins a on es pot arribar i fins a on no.

El pressupost total pel 2009 de l’Ajuntament de Sant
Llorenç Savall, tant d’ingressos com de despeses, ascen-
deix a 2.344.688 €.

A continuació explicarem les línies bàsiques i les
mesures que s’han pres per fer un pressupost realista i
factible, i així evitar tenir dèficit a finals del 2009.

Som conscients que aquestes mesures ens afectaran
a tots, però hem treballat i seguirem treballant perquè
ens afectin el mínim possible. Hem de ser realistes amb
la situació actual i no podem estirar més el braç que la
màniga.

Ingressos

El pressupost del 2009 és un pressupost objectiu que
intenta ajustar al màxim els ingressos a les noves orde-
nances fiscals del 2009 i a la realitat del 2008, tenint en
compte la situació de greu crisi econòmica que també
perjudica les finances municipals. Els principals incre-
ments respecte el pressupost del 2008 se situen en les
partides de l’IBI (degut a la revisió cadastral que es va
fer fa anys), en els ingressos de l’estat (+10%), i en les

subvencions de la Generalitat (+12%) i la Diputació de
Barcelona (+58%), que s’han adequat en funció de la
realitat d’aquest any.

Les partides que tenen una disminució més consider-
able són la partida de llicències d’obres (-35%) i
plusvàlues (-39%), degut a la crisi del sector de la cons-
trucció.

Despeses

En relació a les despeses s’ha fet un pressupost ajus-
tat tenint en compte els possibles increments que
suposa passar d’un any a l’altre i, sobretot, tenint de
referència les despeses reals del 2008, intentant reduir-
les al màxim. Les principals variacions se centren en les
següents partides:
· En general s’ha previst un increment de les retribu-

cions del personal funcionari i laboral al servei
d’aquest Ajuntament del 2%, tal i com preveu la Llei
de Pressupostos de l’Estat per a 2009.

· A nivell de personal no es pressuposta cap variació,
excepte la contractació d’un/a tècnic/a subvencionat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la con-
tractació d’un conserge pel Poliesportiu a partir del
setembre.

· No s’ha incrementat la retribució de l’alcalde.
· Els regidors de govern s’han reduït les seves retribu-

cions en un 5%.
· S’han reduït les atencions protocol·làries en un 33%.
· S’han eliminat els lots de Nadal.
S’ha previst un increment del 3,5% de l’electricitat i un

0% en el combustible tenint en compte que aquest
any s’ha pagat un preu molt elevat.

· Es faran únicament quatre edicions del Savall, per
tant, passarà a ser trimestral.

· Totes les activitats de Serveis Socials, Joventut,
Participació, Esports, Medi Ambient i la majoria de les
de Cultura són subvencionades.

· S’ha tingut en compte una pòlissa de crèdit de
100.000 € per l’any 2009. Actualment, des del mes de
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novembre, no tenim cap pòlissa contractada i fins que
no sigui necessària no es contractarà.

· La inversió en la Festa Major s’ha reduït en 1.000 €.

· Per la revetlla de Sant Joan no es contractarà cap
músic en directe.

· El Festival de Titelles, igual que en els últims anys, no
suposarà cap cost addicional per l’Ajuntament, però
aquest any es gestionaran els ingressos i les despeses
des del consistori.

· Es reduirà un 30% la despesa d’aquest any en jardine-
ria i flors a la via pública.

Informació sobre el lliurament
de bombones de gas butà

El servei de gas butà es contracta per escrit entre el
particular i l’empresa subministradora, que garanteix
el lliurament de bombones, d’un regulador i d’una
assegurança. Aquest subministrament s’ha de fer
d’acord amb els terminis establerts en el contracte sig-
nat amb l’empresa subministradora.

L’empresa encarregada del lliurament de bombones
de gas butà a Sant Llorenç Savall és Butano Martorell
SA.

Telèfons de contacte:
93 775 18 87 
93 775 14 98 
902 077 100

Telèfon de comanda:
93 261 19 88

Dies de lliurament:
Dimecres i dissabte

Les tarifes del gas butà són autoritzades pel Govern
de l’Estat i es publiquen al BOE.

Inclouen totes les despeses: bombona, transport...

Des de l’1 de gener de 2009, el preu de la bombona de
gas butà (12,5 kg) és de 13,50 € (amb l’IVA inclòs).

Visita del Conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa 

El passat divendres 13 de febrer, al migdia, va tenir
lloc la recepció oficial del conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya,
el M. H. Sr. Josep Huguet i Biosca, a l’Ajuntament, on va
signar el llibre d’honor.

A la tarda, el conseller va assistir a la inauguració del
Centre d’Interpretació de la Ruta Senderista Els 3
Monts, que s’ha ubicat al Marquet de les Roques, dins
el terme municipal de Sant Llorenç Savall, al Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt.
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· Netejar les basses (buidar de pedres i sorra).

· Impermeabilitzar les basses.

· Reconstruir les conduccions entre les basses i cap als
conreus.

· Col·locar tanques de seguretat a les basses.

Realitzar treballs de millora en el bosc cremat i en el regene-
rat jove.

· Selecció de rebrots d’alzina (poda, eliminació de restes i
estassada).

· Tallada sanitària d’arbrat i poda de millora (tala d’arbres
morts o moribunds, eliminació de branques seques).

· Estassada total localitzada (herbassars i canyissars).

Recuperació de conreus com a pastura.

· Estassada total mecanitzada del matoll.

· Operacions de sembra.

Restaurar camins aptes per a bicicletes i per anar a peu.

Restaurar mur de pedra seca (del davant de la font).

Al següent mapa es pot observar la localització de les dife-
rents actuacions:

Millora de l’entorn de la 
Font de Cal Llogari

L’incendi de 2003 va assolar alguns indrets del terme muni-
cipal que tenen especial interès, ja sigui per seu valor natural,
patrimonial, històric o social. És el cas de la font de Cal Llogari
i el seu entorn. Al 2008 es va produir un altre petit incendi que
va cremar una zona poc extensa just al punt on s’uneixen el
torrent del Galí amb el torrent del Balumí, degut a l’accident
d’un cotxe que va sortir de la carretera i es va incendiar.

El passat 25 de febrer de 2009, es van iniciar els treballs per
a la millora de l’entorn de la Font de Cal Llogari.

Els objectius bàsics del projecte són:
1 Recuperar les infraestructures relacionades amb l’aigua al

voltant de la font.
2 Millora paisatgística i forestal de l’entorn de la font.
3 Millora de l’accés a l’entorn immediat de la font.
Més concretament, les actuacions que es duran a terme

seran les següents:
Restaurar i impermeabilitzar les basses i arranjar les conduc-
cions d’aigua.

DDIIVVEERRSSOOSS
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Adquisició de material 
per a emergències

Gràcies a una subvenció del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, s’ha pogut adquirir una màquina
llevaneus per al municipi.

Les característiques d’aquesta màquina fan que sigui
especialment indicada per netejar de neu les voreres i el pas
per a vianants. Amb una amplada de 70 cm i tracció a motor
de gasolina, la pot dur una sola persona sense gaire esforç.

Aquest tipus de màquines s’utilitzen als petits municipis de
muntanya per retirar la neu dels carrers estrets i permetre la
circulació més còmoda dels vianants.

La màquina llevaneus està dipositada al parc de Bombers
Voluntaris de Sant Llorenç i es signarà un conveni amb aques-
ta entitat per a la cessió de la màquina.

Exposició “CARROSSERIES CABA 
I EL MÓN DE L’AUTOMOCIÓ”

El passat 14 de febrer a la tarda va tenir lloc la inauguració
de l’exposició “Carrosseries Caba i el món de l’automoció”, a la
Casa de Cultura.

L’acte va comptar amb la presència de la família Caba i els
Amics de Sant Cristòfol.

Els treballs els du a terme l’empresa Phragmites, sota la
direcció dels tècnics de la Diputació de Barcelona. Aquest
projecte s’ha pogut endegar gràcies al conveni que té la
Diputació de Barcelona amb la Caixa d’Estalvis i Pensions, per
al desenvolupament del Pla de gestió integral per a la conser-
vació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona. El cost total d’execució d’aquest
projecte ascendeix a 26.851,60 euros.

Aquesta actuació forma part del Projecte de valoració de la
capçalera del Ripoll (al torrent del Galí), i del Pla d’Usos i Gestió
de la Conca Alta del Riu Ripoll en l’àmbit del Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac (que va ser aprovat pel Ple de
l’Ajuntament el passat 26 de maig de 2008).

Detall de la recuperació dels conreus al voltant de la font de Cal
Llogari.

La zona de la font de Cal Llogari és de propietat privada, està
situada a la finca del Galí. Per a realitzar aquest projecte, la
Diputació de Barcelona ha fet un conveni amb la propietat
dels terrenys per a recuperar part de la conca alta del riu Ripoll.

La Font de Cal Llogari és el punt d’inici del Camí del Riu (iti-
nerari que va resseguint el riu Ripoll des de la seva capçalera
fins a la seva desembocadura al riu Besòs).

La Font de Cal Llogari havia estat utilitzada durant molts
anys per a conreus de regadiu, després ha estat un dels eixos
del lleure dels veïns de Sant Llorenç Savall, ja sigui per a fer la
passejada, anar-hi a berenar… Té un gran interès social, per
això aquest projecte té un valor important pels llorençans i
llorençanes.
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L’exposició, que es va poder veure a la Casa de Cultura fins
el 26 de febrer, era de caire divulgatiu, ja que donava a
conèixer tot el procés d’elaboració d’un automòbil (cal tenir
en compte que la construcció de cotxes, a principis del segle
XX, era una activitat pràcticament artesanal). A través de les
imatges es mostrà com han anat canviant els diferents tipus
d’automòbils amb el pas dels anys, d’ençà que aquest va
guanyar terreny al carro. El carro era el principal mitjà de
transport durant el primer quart del segle XX fins que, amb la
revolució de la indústria de l’automòbil, el procés artesanal va
anar desapareixent i va donar pas a la producció en cadena.

Aquesta exposició va ser elaborada per l’Ajuntament de
Sabadell i els Amics de Sant Cristòfol i va ser exposada en gran
part dels centres cívics de Sabadell. Com que el Sr. Caba va
néixer a Sant Llorenç Savall, l’Ajuntament de Sabadell i els
amics de Sant Cristòfol es van posar en contacte amb el nos-
tre ajuntament per poder-la fer també en el nostre poble.

Dia Internacional de la Dona
Treballadora a Sant Llorenç Savall 

El passat divendres 6 de març, a dos quarts de vuit del
vespre, a la Casa de Cultura de Sant Llorenç Savall va tenir lloc
la inauguració de la VII Mostra Fotogràfica pel Dia
Internacional de la Dona Treballadora. Enguany la mostra
portava per títol “Les dones viatgem”, fent referència als viat-
ges passats, entenent el terme viatge amb un significat ampli.
Es va voler fer una mostra de viatges geogràfics però també de
viatges interns, de creixement personal i viatges espirituals...

Al vespre hi va haver el sopar col·lectiu que va enllaçar amb
una ballada de country.

Els alumnes de cicle superior de l’escola Josep Gras van
recordar la diada sota el lema “Dones importants a la meva
vida”. La mostra fotogràfica es va poder visitar a la Casa de
Cultura del 6 fins el dia 15 de març.

Els actes han estat organitzats pel Grup de Dones de Sant
Llorenç i l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

BALANÇ DE LA RECOLLIDA 
DE RESIDUS L’ANY 2008:
Cal millorar la recollida selectiva 
de la Fracció Orgànica.

Primer de tot volem agrair als ciutadans i ciutadanes de
Sant Llorenç Savall la seva col·laboració en el sistema de
recollida selectiva de residus del municipi. Els resultats obtin-
guts en les diferents recollides de residus durant el 2008 en
general són bons i positius. S’han assolit els objectius princi-
pals: reduir la fracció resta o rebuig i augmentar les altres frac-
cions de residus (vidre, paper i cartró, envasos i orgànica). No
obstant, la quantitat recollida de fracció orgànica encara és
molt baixa i als contenidors sovint s’hi troben materials que
no hi haurien de ser (molts impropis).

A continuació es mostren les dades de residus generades
durant el 2007 i el 2008.

Comparant les dades de residus generats el 2007 amb l’any
2008, hem reduït la fracció resta en un 2,40%. Aquests són els
residus que dipositem al contenidor de color verd, que es por-
ten directament a l’abocador.

Per altra banda, el 2008 s’han augmentat les altres frac-
cions de residus: el vidre en un 5,12%, el paper i cartró en un
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4,16%, els envasos de plàstic en un 21,66% i la matèria orgàni-
ca en un 0,12% (aquesta pràcticament no ha augmentat
respecte el 2007).

Cal destacar l’important augment en la recollida dels enva-
sos de plàstic, i alhora ressaltar que l’augment de la matèria
orgànica és mínim.

L’any 2008 a Sant Llorenç vam generar un total de 1.283
tones de residus. Al gràfic següent es pot veure quina part
correspon a cada fracció separada:

Tot i els bons resultats, és important seguir separant correc-
tament els residus, especialment la matèria orgànica, i no
barrejar-los amb d’altres residus, ja que d’aquesta manera fem
possible el seu procés de reciclatge.

La matèria orgànica s’ha de dipositar al contenidor de color
marró que trobem a totes les àrees de contenidors al carrer.
Aquests es porten a una planta de compostatge on es trans-
forma en compost, un adob molt útil per l’agricultura i la jar-
dineria.

Es recorda que al contenidor marró no s’hi poden llençar les
restes de la poda dels arbres o arbusts del jardí, ja que les
branques i troncs espatllen la maquinària de la planta de com-
postatge. Per això, les restes de poda es poden dur a la
Deixalleria, on hi ha un contenidor específic, o bé es pot
sol·licitar la biotriutradora de restes vegetals a l’Ajuntament,
que us podreu endur a casa per a triturar les restes al mateix
jardí.

Per a facilitar la correcta separació dels residus als vilatans i
vilatanes, l’Ajuntament posa a la disposició de la població el
següent material:

- Cubell de 10 L. per separar la matèria orgànica (inclou
adhesiu i un paquet de bosses compostables).

- Biotrituradora de restes vegetals.
- Compostadors de 410 L. per a fer compostatge casolà.
- Vaixella compostable, gots reutilitzables i Punt R per a fes-

tes sostenibles, en el cas que sigueu una entitat que organitzi
una activitat que inclogui un àpat.

- Tríptic informatiu del sistema de recollida de residus del
municipi, on s’explica a quin contenidor s’ha de dipositar cada
residu.

Recordem que:
- Els residus de paper i cartró, a l’ iglú de color blau.
- Els envasos de plàstic, llaunes i brics, a l’ iglú de color groc.
- Els pots i ampolles de vidre, sense taps, a d’iglú de color verd.
- Les restes de menjar, al contenidor de color marró.
- La resta, al contenidor de color verd fosc.
- La roba i les sabates, als contenidors d’Humana (ubicats a

l’aparcament de la Font d’Aixeta i a l’exterior de la Deixalleria
municipal).

- Altres residus, com els trastos i estris vells que fan molt de
volum (mobles, matalassos...), els aparells elèctrics i electrò-
nics grans i petits, la runa, el vidre pla, els pneumàtics, etc. i
els residus tòxics i perillosos com pintures, oli de cuina,
bombetes i fluorescents, piles, etc., s’han de portar a la
Deixalleria, ubicada al Polígon Industrial Les Conques -
C/Vapor s/n. L’horari és de dilluns a divendres de 15 a 18h, i els
dissabtes de 9 a 14h. Recordem que els residus voluminosos
NO S’HAN DE DEIXAR AL CARRER, s’han de portar a la
Deixalleria en l’horari que aquesta està oberta.

Veniu a informar-vos a l’Ajuntament!!

MIL·LENARI DE 
SANT LLORENÇ SAVALL 1010-2010

Com alguns ja deveu saber, el proper any 2010 es celebrarà
el Mil·lenari del topònim de Sant Llorenç Savall. L’entitat
Lacera (cercle d’estudis històrics de Sant Llorenç Savall) va ser
qui va posar en coneixement la notícia de la celebració del
Mil·lenari, a través d’un document de compra-venda de cessió
de terres trobat a l’arxiu històric de Montserrat on hi consta el
nostre actual nom del poble. La seva importància es fa pal·lesa
pel fet que és el document més antic trobat fins ara, en el qual
hi consta el nom de Sant Llorenç Savall (en llatí, però).

Fa ja dies que les entitats, l’ajuntament i persones a títol
personal, treballen per a preparar aquesta celebració que té
intenció de ser des del primer a l’últim dia de l’any.
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Per a aquest fi, s’ha creat la comissió del Mil·lenari en la

qual tothom qui hi estigui interessat hi pot participar.
Aquesta és doncs, una crida a la gent que d’alguna forma o

altre vulgui participar i/o col·laborar amb nosaltres per tirar
endavant una celebració molt important per a tots nosaltres
com a poble.

La tasca de la comissió és la de coordinar les diverses activi-
tats, celebracions i esdeveniments que es duran a terme al
llarg de l’any 2010, i en especial, les de relleu de celebració del

mil·lenari (acte/s centrals institucionals...)

Es per això que us necessitem.

Podreu trobar informació referent al mil·lenari a:

www.1000slls.cat, al butlletí d’informació municipal SAVALL
i a la pàgina web de l’ajuntament Savall.cat.

En tot moment estem oberts a qualsevol proposta o sugge-
riment que serveixi per donar forma a la festa del Mil·lenari.

La comissió del Mil·lenari.

Informació meteorològica

Resum de la meteorologia de l’any 2008:
- La TEMPERATURA MÍNIMA de l’any va ser de –6,5ºC, el dia

27 de novembre, i la MÀXIMA va ser de 36ºC, el dia 6
d’agost.

- La PRECIPITACIÓ total acumulada durant l’any 2008 va
ser de 761,25 l/m2.

- La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 15% mesura-
da el dia 5 de març, i la MÀXIMA del 89% del dia 23 de
setembre.

- La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 993 mb, el
dia 18 d’abril, i la MÀXIMA de 1037 mb, el dia 17 de febrer.

Resum de la meteorologia del mes de GENER del 2009
- La TEMPERATURA MÍNIMA va baixar 17 dies dels zero

graus, dels quals la temperatura més baixa va ser de
–8,5ºC el dia 8, i la MÀXIMA va ser de 14,5ºC el dia 23. Cal
destacar el dia 7, on es va registrar una mínima de –2,5ºC
i una màxima que no va pujar dels zero graus, assolint
tan sols -1,5ºC!

- La PRECIPITACIÓ total acumulada durant el mes de gener
del 2009 va ser de 66 l/m2, fenomen que es va produir en
8 dies, essent el dia més plujós el dia 31, amb 37 l/m2. S’ha
de destacar el dia 6, en què hi va haver una precipitació
en forma de NEU de 4 cm de gruix.

- La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 32%,
mesurada el dia 23 i la MÀXIMA del 87%, del dia 31.

- La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 990 mb els
dies 23 i 24, i la MÀXIMA de 1024 mb, el dia 17.

- El VENT va ser de ràfegues els dies 22, 25 i 26, i és de des-
tacar sobretot el dia 24, quan es van registrar ràfegues,

remolins i vent molt fort, un fet que va produir moltes
caigudes d’arbres.

Resum de la meteorologia del mes de FEBRER del 2009:
- La TEMPERATURA MÍNIMA va baixar 16 dies dels zero

graus, dels quals la més baixa va ser de –3,5ºC els dies 14
i 15, i la MÀXIMA va ser de 20ºC el dia 27.

- La PRECIPITACIÓ total acumulada durant el mes de febrer
del 2009 va ser de 38 l/m2, i va ploure els dies 1, 2, 3 i 6,
essent el dia més plujós el dia 3, amb 35 l/m2.

- La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 35% mesura-
da el dia 8, i la MÀXIMA del 86%, dels dies 1 i 2.

- La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 996 mb els
dies 6 i 7, i la MÀXIMA de 1025 mb, el dia 26.

- El VENT va ser de ràfegues els dies 7, 10 i 11, i el dia 6 hi va
haver TRONS.

Resum de la meteorologia del mes de MARÇ del 2009:
- La TEMPERATURA MÍNIMA va baixar 9 dies dels zero

graus, dels quals la més baixa va ser de –3ºC el dia 7, i la
MÀXIMA va ser de 23,5ºC el dia 13.

- La PRECIPITACIÓ total acumulada durant el mes de març
del 2009 va ser de 49,75 lts/m2, fenomen que es va pro-
duir en 7 dies, essent el dia més plujós el dia 29, amb 27
lts/m2.

- La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 24%, mesu-
rada el dia 25 i la MÀXIMA del 80%, del dia 28.

- La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 992 mbars el
dia 5, i la MÀXIMA de 1026 mbars, el dia 17.

- Gairebé no va haver VENT, només el dia 5 van haver
petites ràfegues.

Aquesta informació és subministrada per 
Joan Andreví Garriga.
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La Marató de TV3 a Sant Llorenç Savall
La passada edició de La Marató de TV3, celebrada el 14 de

desembre de 2008 i dedicada a les malalties mentals greus, ha
recollit 6.795.068 euros, un cop tancat el període de recepció
de donatius.

Aquest any, i com en edicions anteriors, Sant Llorenç Savall
també ha posat el seu granet de sorra. Moltes entitats i perso-
nes van participar-hi organitzant diverses activitats.

- El Casal de la Gent Gran va posar paradeta a la fira de
Santa Llúcia i va organitzar un ball popular per tothom.

- L’Associació de Comerciants de Sant Llorenç Savall, el
diumenge, 21 de desembre, va organitzar un Caga Tió per la
mainada al mig de la plaça i va celebrar una rifa.

- L’Associació Cultural Set va destinar els diners obtinguts
de les entrades d’un dels dies de la funció dels pastorets per a
la marató.

- L’Associació de Veïns de Comabella va organitzar un
torneig de bitlles catalanes a la zona recreativa de Comabella.

- El Centre Excursionista Llorençà va fer una llumineta
sortejant un lot de material de muntanya.

- El Club Ciclista Llorençà va organitzar una pedalada
popular i una torronada al mig de plaça.

- La llar d’infants El Patinet va muntar paradeta a la Fira de
Santa Llúcia.

- La Graella d’Art va organitzar una rifa amb obres pintades
de membres de l’entitat que van estar repartides per les
botigues del poble. La rifa es va resoldre el mateix dia de la Fira
de Santa Llúcia.

- L’escola Josep Gras va repartir per les botigues del poble
guardioles pintades pels nens i van posar paradeta a la Fira de
Santa Llúcia.

- Els massatgistes del poble es van agrupar per muntar una
sessió de massatges on tothom que hi anava, sortia com nou.

- El grup de joves del poble va organitzar una nit de festa en
la qual la música anava a càrrec dels mateixos joves.

En total, es van recollir 3.404,29€ que van anar destinats
íntegrament a la Marató de TV3.

Donem les gràcies a totes les persones i entitats que d’una
manera o altra van col·laborar per una causa tan humanitària
i que, de ben segur, no dubtarem a fer-ho l’any que vé!

Carnestoltes a ritme de gralla
El dissabte 21 de febrer es va fer la Festa de Carnestoltes,

organitzada per l’Ajuntament i l’Agrupament Escolta i Guia
Set. Els del cau portàvem disfresses variades i moltes ganes de
gresca! Aquest any a la rua hi havia molta gent i va ser molt
animada, gràcies a un grup de grallers que ens va fer saltar i
ballar al ritme de les danses més populars. A més, els més
grans del cau van vendre pastissos i xocolata desfeta per
esmorzar. La festa va acabar ballant la ja tradicional polca
d’ours.

El Casal informa
El dia 22 vàrem celebrar el dissetè aniversari de la fundació

del Casal de la Gent Gran, junt amb la Festa de Carnestoltes
2009, en què es va fer una ballada amb actuació musical en
directe i amb més de 80 persones amb moltes ganes de fer
gresca, encara que les disfresses varen escassejar. En acabar es
va servir pa amb tomàquet i tota classe d’embotits. Per
postres, com cada any, la Pastisseria Domènec ens va
obsequiar amb tot un ventall de plates de pastissets variats
que van ésser la delícia de tots els assistents.

El passat dia 14 es va fer la sortida anual de la calçotada a
l’Alcover, al restaurant El Álamo, on més de 300 persones van
degustar deliciosos plats de calçots i botifarra amb mongetes.
Abans de dinar vàrem fer una visita al Santuari de la Roca. Des
d’allà es pot contemplar una ermita quasi sostinguda en el
buit, de tal forma que dóna realment la impressió que està a
punt de caure. També vàrem anar al pantà de Riudecanyes,
que està al 75% de la seva capacitat.

Per finals d’abril es prepara una Festa Homenatge a totes
les persones del poble que viuen soles. El motiu d’aquesta
festa és que donar-los el nostre suport, ja que encara que vis-
quin soles, tots junts fem poble. Aprofitem per convidar
aquestes persones a assistir-hi, tant si són socis o sòcies del
Casal com si no ho són.

La intenció és fer un dinar amb una arrossada com a plat
principal, al pati del Casal. El cuiner serà en Lluís Jo (que d’això
en sap molt). A la sobretaula vindrà un grup d’havaneres del
Casal Anna Maria de Terrassa, que ens farà passar una bona
estona amb les cantades del seu repertori. En acabar es farà
un petit obsequi a tots els assistents. La festa serà gratuïta.

EENNTTIITTAATTSS
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També tenim previst celebrar la Diada de la Gent Gran, el 24
de maig. Oportunament es passarà el programa d’aquesta
festa. En motiu d’aquesta celebració, cal que els matrimonis
que portin 50 anys de casats portin uns papers amb els noms
i cognoms per fer les plaques corresponents.

En Vicente Álvarez i la Xaro van a viure a Castellar del Vallès,
i per aquest motiu en Vicente causarà baixa de la junta des-
prés de tres anys. Però seguiran sent socis del Casal, ja que hi
estan molt integrats i nosaltres els trobaríem molt a faltar. Els
desitgem salut i bona estada al poble veí. El substitut a la
junta serà el també amic David Ortín Botella, al qual donem la
benvinguda a la junta i li agraïm la predisposició a treballar
pel Casal, ja que de ben segur serà molt important la seva
col·laboració.
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18 i 19 d’abril SORTIDA FAMILIAR DEL CLUB CICLISTA
Informació: www.ciclistasavall.org 
Organitza: Club Ciclista Savall.

19 d’abril 3a CAMINADA POPULAR: XINO-XANO
Inscripcions i més informació al telèfon:
660 872 026
I al correu electrònic:
centrexcursionistallorenca@hotmail.es
Organitza: Centre Excursionista Llorençà.

A B R I L M A I G

20 d’abril
a les 18 h
Casa de Cultura

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

25 d’abril
a les 17 h
Camp de futbol

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

1 de maig
a les 9 h

a les 9:30-10 h

al migdia

a les 14:30 h

FESTA DEL PI DE MAIG 
Fins al Pla de la Vinya Vella amb el Centre
Excursionista
Es talla el Pi i esmorzar popular.
A la finca del Dalmau
Concert amb la Coral Polifònica 
Els Emprius a l’església
Pujada del Pi
Arrossada popular
Organitza: Coral els Emprius i Ajuntament
de St Llorenç Savall, Regidoria de Cultura.

1 de maig
a les 19 h
Plaça 

SARDANES 
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura.

2 de maig
a les 5 h
Font de l’aixeta

COLL FORMIC-SANT LLORENÇ
Més informació al telèfon: 660 872 026
I al correu electrònic: centrexcursionistal-
lorenca@hotmail.es
Organitza: Centre Excursionista Llorençà
Amb la participació del Club Ciclista Savall.

8 de maig
a les 20 h
Casa de Cultura

SANT LLORENÇ VIU EL PARC
Xerrada-audiovisual:
COM ES FA LA METEOROLOGIA 
A LA TELEVISIÓ?
A càrrec de FRANCESC MAURI
Organitza: Diputació de Barcelona.
Ajuntament de Sant Llorenç Savall,
Regidoria de Cultura.

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 619 484 040
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
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agendasavall

11 de maig
a les 18 h
Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE
Narració a càrrec de Susagna Navó
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura.

9 de maig
a les 17:30 h
Cap de futbol

PARTIT DE FUTBOL:
Llorençà FC CE- Torruella de Baix
Organitza: Centre d’Esports Llorençà.

10 de maig
a determinar
Passeig de la Rectoria

FIRA DE SANT PONÇ I MOSTRA D’ENTITATS 
Amb la participació d’entitats de Sant
Llorenç Savall i artesans 
Espectacle itinerant de música amb el
grup TRA:RT
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Cultura i Participació
Ciutadana.
Col.labora: Diputació de Barcelona.

16 de maig
a les 5 h
Plaça

SANT LLORENÇ-MONTSERRAT
Més informació al telèfon: 660 872 026
I al correu electrònic: centrexcursionistal-
lorenca@hotmail.es
Organitza: Centre Excursionista Llorençà,
amb la participació del Club Ciclista Savall.

17 de maig
a les 10:30 h
Cap de futbol

FINAL DE LA LLIGA DE BITLLES CATALANES
Organitza: Agrupació de Veïns del Barri de
Comabella.

24 de maig
a les 8:30 h
Font de l’aixeta

SANT SADURNI DE GALLIFA
Més informació al telèfon: 660 872 026
I al correu electrònic:
centrexcursionistallorenca@hotmail.es
Organitza: Centre Excursionista Llorençà.

24 de maig
a determinar
Marquet de les
Roques

POESIA ALS PARCS
Organitza: Diputació de Barcelona.

24 de maig
Casal de la 
segona joventut

FESTA DE LA GENT GRAN
Activitats diverses
Organitza: Associació de la 2a joventut.

31 de maig BAIXADA DEL PI DE MAIG
BALLADA DE GITANES
Organitza: Grup de Gitanes i Ajuntament
de St Llorenç Savall, Regidoria de Cultura.

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

BIBLIOBÚS

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

MOSTRES I EXPOSICIONS

del 7 de març 
al 3 de maig
Marquet de 
les Roques

EXPOSICIÓ “PAPERS PINTATS”
de Francesc Rovira
Organtiza: L’Obrador i la Diputació de
Barcelona.
Dissabtes d’11 a 2 h.
Diumenges i festius de 11:30 a 14:30 h.

del 24 d’abril
al 8 de maig
Casa de Cultura

EXPOSCIÓ DE FOTOGRAFIA 
DEL VALLÈS NATURAL
Organitza: Ajuntament de St Llorenç Savall,
Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Dilluns a divendres de 16 a 20 h.
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Un any complicat, però
amb ganes de tirar-ho endavant... Podem superar l

Estem en un any complicat i les
finances municipals també es veuen
afectades per la situació econòmica
que travessem, igual com ens afecta
a tots nosaltres. Mirat des de lluny
sembla que un Ajuntament ho
aguanti sempre tot, passi el que
passi, es decideixi el que es decideixi,
però la veritat no és aquesta.

A dia d’avui hi ha ajuntaments
amb expedients de regulació d’ocu-
pació i pagant les factures a més
d’un any del seu venciment.
Nosaltres, des que vam entrar, ens
vam marcar una política econòmica
molt austera i amb un objectiu clar:
havíem de gestionar l’Ajuntament
amb eficiència econòmica per a
garantir-ne un bon funcionament. A
dia d’avui hem aconseguit tancar el
2008 amb un superàvit important i
mantenim els pagaments amb una
mitjana raonable.

Tot i la bona situació que tenim a
dia d’avui, res ens garanteix que això
sigui així en el futur més immediat.
Per tant, hem hagut de prendre
mesures, ja que la situació que pre-
veiem en el futur serà bastant com-
plicada. Per poder seguir amb el full
de ruta previst (finalitzar la construc-

ció del Poliesportiu i començar la
construcció del nou Ajuntament en
el Marquet de l’Era, la nova Llar
d’Infants, la remodelació de tot l’en-
torn de la Casa de Cultura...) i complir
els objectius marcats, hem pres entre
d’altres les següents mesures:

No contractar cap persona nova
que no estigui subvencionada, a
banda del conserge del Poliesportiu.

No incrementar la retribució de
l’alcalde.

Reduir les atribucions dels regi-
dors de govern en un 5%.

Reduir les atencions protocol·làries
en un 33% i la despesa en jardineria i
flors en un 30%.

Reduir la despesa en comunicació
(s’editaran menys números del
Savall).

Totes les activitats seran en gran
part subvencionades.

Fer un control exhaustiu de totes
les despeses.

Esperem que entengueu aquestes
mesures i que juntament amb l’es-
forç de tots i totes seguim tirant el
poble endavant.

Grup Municipal d’ERC

Catalunya està vivint una de les
pitjors crisis econòmiques de la his-
tòria. Ara més que mai necessitem
que els responsables polítics siguem
capaços de fer front a aquesta difícil
situació amb decisions valentes. És
absolutament necessari que super-
em la crisi, i ho podem fer canalit-
zant les energies del país en la direc-
ció correcta.

És prioritari per CiU salvar el teixit
productiu català, i per fer-ho, calen
totes les mesures possibles per gene-
rar confiança. Aquest és l’ingredient
necessari per què el sistema financer
torni a facilitar el crèdit, l’absència
del qual està asfixiant moltes empre-
ses.

Per a generar confiança, la
Generalitat i també l’Estat han de
compartir el risc a través d’un siste-
ma d’avals, que permeti salvar la
major part possible del sistema pro-
ductiu i, amb aquest, dels llocs de
treball. En paral·lel, caldrà afrontar un
seguit de reformes en profunditat
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Els grups municipals opinen

la crisi
Una gran ajuda
per a Sant Llorenç

(infraestructures, energia, món labo-
ral, sistema fiscal, administració
pública, sostenibilitat...), que perme-
tin replantejar un sistema productiu
que anava mal encaminat i ha dege-
nerat en una crisi com la que patim
avui.

A banda de prendre mesures dràs-
tiques per pal·liar els efectes de la
crisi, cal també que es fomentin
valors com l’estalvi i l’austeritat. No
podem seguir amb els mateixos rit-
mes de consum desmesurat que
dúiem fins ara. Només així serem
capaços de canviar el nostre model
de societat, tan castigat en els últims
anys.

De ben segur, però, que amb la
capacitat d’esforç dels catalans,
serem capaços de superar la crisi i
recuperar el model de país que
volem.

Grup Municipal de CiU

El passat mes de gener el Consell
de Ministres va aprovar un Reial
Decret Llei mitjançant el qual es crea
el Fons Estatal d’inversió local per a la
Dinamització de l’Economia i
l’Ocupació, amb l’import total de
8.000 milions d’euros per finançar la
realització de projectes i actuacions
d’execució immediata amb l’objectiu
de crear 200.000 llocs de treball.

Uns diners amb els que suposa
duplicar la inversió prevista pels
ajuntaments per l’any 2009. A Sant
Llorenç la inversió serà de 409.379,99
euros

Aquesta inversió es una gran
oportunitat pels municipis i concre-
tament al nostre ens possibilita fer
obres que no es podien executar en
aquest mandat, aquí a Sant Llorenç
s’ha decidit pel projecte anomenat
“adequació i Remodelació dels car-

rers de l’entorn de la Casa de
Cultura”. Les obres suposaran un
gran canvi per aquest espai i
acabaran de remodelar un entorn pel
que sempre hem apostat, com la
Casa de Cultura i la creació del
Biblio@ccés, que poc a poc s’ha anat
millorant. En aquest cas les obres de
l’entorn amb cost de 0 euros pels
veïns.

La realització d’aquesta obra
també comportarà la contractació de
tres persones que estiguin a l’atur, els
socialistes de Sant Llorenç pensem
que es una molt bona noticia.

El passat 23 de gener en sessió
extraordinària es va aprovar inicial-
ment el projecte, amb la unanimitat
de tots els grups municipals.

Agrupació del PSC 
a Sant Llorenç Savall
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FOTOS GUANYADORES DE LA VII MOSTRA FOTOGRÀFICA 2009

Activitats 8 de març - Les dones viatgem

1r PREMI

2n PREMI

Txell, Nuria, Montse (Tot Dolç)

Nuria Solà

Gràcies a totes les participants
És aquesta vida un viatge?

L’obsequi dels premis seran entregats el 10 de maig durant els
actes de la Mostra d’Entitats.


