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Premi a la trajectòria 
cívica i social 2009 a l’AMPA 
Ple 29 d’abril de 2009 

Un cop aprovada l’acta anterior amb el vot favorable
de tot el consistori, es va aprovar per unanimitat la
instrucció per a les operacions de tancament
comptable i de liquidació del pressupost de l’exercici
2009. Seguidament, i amb el vot favorable de tot el
consistori, també s’aprovà la transferència de crèdit
entre partides de diferent grup de funció. Amb el vot
favorable dels regidors/es dels tres partits s’acordà
donar el Premi a la trajectòria cívica i social 2009 a
l’AMPA de l’escola. Per acabar es nomenaren els mem-
bres de la comissió de delimitació entre els municipis
de Sant Llorenç Savall, Gallifa i Granera.

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).

Noves inversions
Ple 27 de maig de 2009 

Un cop aprovades les actes anteriors amb el vot
favorable de tot el consistori, també hi va haver una-
nimitat en l’aprovació inicial de la modificació de l’or-
denança fiscal de la taxa de la llar d’infants El Patinet
pel curs 2009-2010, que significa un increment de l’IPC
del 2008. Seguidament, amb l’abstenció dels tres regi-
dors de CiU i del regidor del PSC, i el vot favorable dels
set regidors d’ERC, es va aprovar sol·licitar un crèdit de
236.000 € per fer un seguit d’obres pendents durant
aquest exercici:

Material esportiu del Pavelló no 
contemplat en el projecte 40.000 €
Adequar tanca de la zona esportiva 12.000 €
Adequar camp de futbol 18.000 €
Asfaltar c/ Vapor i passeig dels Arbres 30.000 €
Entarimat i taules 25.000 €
Urbanització c/ Bon Aire 27.111 €
Via Pública 35.009 €
Projecte pont passeig dels Arbres 6.960 €
Reg automàtic de la piscina 10.000 €
Honoraris arquitecte del Museu del Foc 13.920 €
Prestatgeries arxiu: 3.000 €
Advocats 3.000 €
Escales de la parada de la Vallesana 12.000 €
Total: 236.000 €

Per últim, amb els vots favorables d’ERC i PSC i l’abs-
tenció de CIU, es van adoptar els acords provisionals
d’imposició i ordenació concreta de les contribucions
especials per a la realització de les obres d’urbanització
de la continuació del c/ Bonaire fins el c/ Gallifa.

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).

2.403 habitants 
Ple 1 de juliol de 2009 

Excusaren la seva absència els regidors de CiU
Francesc Montlló i Montse Díaz i el regidor d’ERC Joan
Roma. Amb el vot favorable dels regidors d’ERC i l’abs-
tenció de la regidora de CIU i del regidor del PSC,
s’aprovà adjudicar el crèdit demanat en l’anterior ple al
Banc de Sabadell, ja que va ser qui va presentar la millor
oferta. Seguidament i per unanimitat, s’aprovà definiti-



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

savall
vament el Pla Local de l’Habitatge de Sant Llorenç
Savall, un cop l’Associació de Veïns de Comabella havia
presentat unes al·legacions. Seguidament s’aprovà la
xifra del padró d’habitants actuals en 2.403 habitants.
Després, amb el vot favorable d’ERC i l’abstenció del
PSC i CiU, es va aprovar la proposta de declarar la festa
de Sant Joan com la Festa Nacional dels Països
Catalans. S’aprovaren també les festes locals del 2010
(24 de maig, Segona Pasqua, i 27 d’agost, divendres de

la Festa Major). Finalment, amb el vot favorable d’ERC i
CiU i el vot en contra del PSC, es va aprovar la Moció de
Decidim.cat en favor de demanar celeritat per confec-
cionar la llei de consultes populars.

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).

Consell d’infants
El passat 1 de juliol va tenir lloc el Ple Municipal del

Consell d’Infants en el que els Regidors i Regidores van
aprovar per unanimitat les propostes presentades pel
Consell d’Infants. En concret, el Consell d’Infants va pro-
posar la col·locació de pàrquings de bicicletes a la Casa
de Cultura i a l’entrada del nou Pavelló, canviar les xar-
xes de porteries de la Font de l’Aixeta i organitzar el
Quo Vadis per la Festa Major.

Enguany el Quo Vadis es farà el dissabte 28 d’agost a
les 17h. i hi podran participar els alumnes de tercer,
quart, cinquè i sisè de primària. Aquest l’han organitzar
els membres del Consell d’Infants i han estat treballant
durant tot l’any per fer les proves.

Festa del Pi de Maig
Divendres 1 de maig, va tenir lloc la tradicional puja-

da del Pi de Maig a Sant Llorenç Savall. La festa va
començar a primera hora del matí quan un grup d’ex-
cursionistes s’aplegaren a la plaça per anar caminant
fins al Pla de la Vinya Vella, propietat de la finca del
Dalmau, indret on hi havia l’arbre escollit per a l’ocasió.
Una cop al lloc, els participants van fer caure el pi a
terra, li esporgaren les branques i amb un bon esforç
l’alçaren al camió que el duria a la plaça Major, no
abans sense haver fet un bon esmorzar. El pi va ser
traslladat cap a la Plaça Major, plena de gom a gom. Un
cop allà, començà la replantada de l’arbre. Primer de
tot, amb una destral se li va arrencar l’escorça, i un cop
ben pelat i acompanyant el procés en tot moment la
música de les gralles i la dansa del gegant Joan
Muntada, se li van lligar quatre cordes que la gent
tibaria per poder alçar l’arbre al mig de plaça, on s’hi va
estar fins el dia 31 de maig, per fer lloc a la ballada de
Gitanes.

DDIIVVEERRSSOOSS
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Nou camió recollida de residus
El passat 30 de maig de 2009 a la Casa de Cultura es

va presentar el nou camió de recollida de residus de
Sant Llorenç Savall. Aquest vehicle servirà per a recollir
la fracció orgànica i la fracció rebuig de tot el municipi.
Als laterals de la caixa recol·lectora, el camió porta un
plafó reversible que indica quina de les dues fraccions
s’està recollint (orgànica o rebuig).

L’adquisició del vehicle ha estat possible gràcies a
una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya.

El camió de recollida d’escombraries que teníem fins
ara es va comprar l’any 1993 i ha fet servei al nostre
municipi durant 16 anys. La renovació d’aquest vehicle
era molt necessària, ja que el camió que teníem s’havia
quedat vell i obsolet.

Acte de presentació del nou camió de recollida de
residus. D’esquerra a dreta: Joan Roma, regidor de Medi
Ambient de l’Ajuntament; Ricard Torralba, alcalde de
Sant Llorenç; Jordi Renom, de l’Agència de Residus de
Catalunya i Paco Fernández, del Consorci de Residus del
Vallès Occidental.

En el mateix acte es van repartir els cubells de reci-
clatge (mini Punt R) a un total d’onze entitats que ho
havien sol·licitat, les quals col·laboraran en el  foment
del reciclatge als seus locals socials.

Festa final futbol base
El passat dissabte 6 de juny es va fer la festa final del

futbol base, que va consistir en diferents partits durant
el matí al camp de futbol, un dinar al menjador de
l’escola i, a la tarda, inflables per tothom des de les 4
fins a les 8 del vespre.

Aquest any han participat gairebé 70 nens i nenes en
les activitats del futbol base, fent 4 equips, dos dels
quals han quedat campions de les seves categories.

Des de l’Ajuntament i el CE Llorençà volem agrair la
feina feta pels monitors, coordinadors i pares, ja que
sense ells seria molt complicat tirar endavant totes
aquestes activitats.

Convivència amb els animals 
de companyia

Ja fa un temps vam informar mitjançant uns tríptics
i un BAN sobre l’ordenança municipal de tinença d’ani-
mals.

Hem detectat que hi ha un gran nombre de casos
d’incompliment d’aquesta ordenança, ja que les per-
sones posseïdores dels animals no porten el gos lligat o
bé deixen que aquest faci les seves necessitat a la via
pública.

Recordem que la persona posseïdora d’un animal és
responsable dels danys, perjudicis i molèsties que oca-
sioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les
vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord
amb el què estableix la legislació civil aplicable.

Recordatori dels aspectes més rellevants de l’ordenança:

Els animals han de portar corretja i collar a la via
pública i els espais públics.

Els animals s’han de censar a l’Ajuntament.
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Recordatori de l’horari de la deixalleria
Durant tot l’any, l’horari de la deixalleria és:
De dilluns a divendres de 15 a 18h i dissabtes de 9 a 14h.
Durant tot el mes d’agost (del 1 al 31) l’horari serà:
De dilluns a divendres de 10 a 13h i dissabtes de 9 a 14h.

Abandonament de residus
RREECCOORRDDEEMM  QQUUEE  EESSTTÀÀ  TTOOTTAALLMMEENNTT  PPRROOHHIIBBIITT  AABBAANN--

DDOONNAARR  CCOOSSEESS  AA  FFOORRAA  DDEE  LLAA  DDEEIIXXAALLLLEERRIIAA,,  AAIIXXÍÍ  CCOOMM  AALL
CCOOSSTTAATT  DDEELLSS  CCOONNTTEENNIIDDOORRSS  DDEELL  CCAARRRREERR..  

Gràcies per la vostra col·laboració.

Primer Santllu Stock
El darrer 11 d’agost va tenir lloc a la zona recreativa de

Comabella el primer “Santllu Stock”, un concert orga-
nitzat per un grup de joves llorençans per guanyar di-
ners de cara el 2010, mil·lenari del nom del nostre
poble. En aquest concert, que ha estat subvencionat
exclusivament per joves del poble i en el qual l’ajunta-
ment ha participat cedint l’espai, hi van tocar el grup
local Tornaviss, els castellarencs PitLane, i Evenor, un
grup que ens va oferir una excel·lentíssima mitja hora
en format acústic. també el DJ Pow va tenir la seva
estona per punxar música. Cal dir que tant els grups
com el DJ van venir a tocar de forma desinteressada, fet
que des del grup de joves hem volgut agrair, ja que ens
ha permès obtenir el màxim rendiment del concert.
També volem donar les gràcies als veïns de Comabella
per ajudar-nos a muntar tot l’escenari, al Centre de
Titelles del Vallès pels micròfons, a l’Adrià Fàbrega per
ajudar-nos en tots els aspectes tècnics del grup, al
senyor Pere Puig per l’elaboració del cartell i a la regido-
ria de joventut pel suport donat en els últims esdeve-
niments que hem organitzat. L’últim agraïment el
volem dedicar a l’Anabel Moya, que ha estat tècnica de
joventut els últims anys i que aquest mes deixa el
càrrec després d’haver fet grans coses pels joves i
organitzat importants esdeveniments, com les dues
“Fes-te Jove”. Anabel, moltíssimes gràcies per tot.

I en vista de l’èxit obtingut, us animem a assistir als
propers esdeveniments: a la tercera edició del “Fes-te
Jove” i a la segona edició del “Santllu Stock”.

JJoovveess  ddee  SSaanntt  LLlloorreennçç  SSaavvaallll..

Els animals han de portar un microxip que en possi-
biliti la identificació.

No està permès alimentar els animals en la via públi-
ca i/o espais públics.

No està permès embrutar les vies públiques i qualse-
vol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb
deposicions fecals dels gossos i dels gats.

Per respecte als altres vilatans i vilatanes del
municipi, des de l’Ajuntament demanem la col·labo-
ració dels propietaris/àries dels animals que tinguin
cura dels seus animals de companyia, i que compleixin
amb les seves obligacions.

Concert al Passeig de la Rectoria
En motiu de l’inici de la primavera, i coincidint amb

els sopars a la fresca que apleguen desenes de perso-
nes tots els divendres del mes de juliol al Passeig de la
Rectoria, es va celebrar un concert amb l’Orquestra
Piarmònica; una formació instrumental que celebra el
seu cinquè aniversari. Donem les gràcies als seus mem-
bres que, de manera desinteressada, van accedir a venir
a tocar al nostre poble. Tot seguit i després de l’actu-
ació, va acabar la vetllada amb un sopar a la fresca
gaudint tots plegats de bona companyia i en un espai
ben agradable.
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En el darrer Savall es va explicar el projecte
de recuperació i millora de la font de Can
Llogari i el seu entorn. Les obres han consistit
en recuperar les infraestructures relacionades
amb l’aigua al voltant de la font (les basses i
les conduccions hidràuliques), la millora
paisatgística i forestal de l’entorn i la millora
de l’accés en l’entorn immediat de la font.

Les obres ja s’han acabat i només falta la
col·locació de les tanques per a protegir les
basses.

Cal que respectem l’entorn i el mantin-
guem net, alhora que recordem la prohibició
de banyar-s’hi.

Si hi ha algú interessat en menar alguna de
les feixes d’aquesta zona per a horta, que ho
faci saber a l’Ajuntament i des d’aquí us
intentarem posar en contacte amb el pro-
pietari dels terrenys i amb el Parc Natural, per

Recuperació de la font de Can Llogari

tal d’establir un possible acord i garantir així
el manteniment de l’entorn de la font i les
basses.
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El Consorci de Residus del Vallès Occidental, jun-
tament amb l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall,
ha endegat una prova pilot per a pprroommoouurree  llaa  rree--
ccoolllliiddaa  ddee  ll’’oollii  ddoommèèssttiicc  uussaatt al nostre municipi.

L’oli que es llença per l’aigüera arriba al riu, afec-
tant als organismes que hi viuen. A la depuradora
és molt difícil de netejar aquest oli que ve amb
l’aigua, i fins i tot pot provocar problemes en el sis-
tema de depuració. Per això, és molt important que
l’oli no s’aboqui a l’aigüera, ja que estem contami-
nant el nostre riu Ripoll!

Campanya de recollida d’oli domèstic

Al nostre municipi el ccoonntteenniiddoorr  ddee  rreeccoolllliiddaa
dd’’oollii s’ha ubicat a ll’’AAvviinngguuddaa  CCaattaalluunnyyaa  ddaavvaanntt  ddee
ll’’AAggeellll, al costat dels altres contenidors de reci-
clatge.

L’oli que es recull en aquests contenidors és el
d’origen vegetal (oli d’oliva, oli de girasol, oli de
soja..., un oli que un cop cuinat ja no farem servir
més). Amb l’oli recollit selectivament se’n fa
biodièsel.

A casa, amb l’ajuda d’un embut, posem l’oli dins
una ampolla de plàstic com ara les d’aigua o de
refresc de 1,5 o 2l, no més gran de 5l i sobretot que
NO sigui de vidre perquè es pot trencar. Un cop
tenim l’ampolla plena la tapem i la dipositem dins
del contenidor taronja.

També podem portar l’oli per a reciclar a la
Deixalleria (però ho hem de fer dins l’horari en què
està oberta).

El passat 10 de juliol els nois i noies que van fer
els Camps de Treball a la Masia de La Muntada van
col·laborar amb la campanya fent la repartida
d’embuts per algunes cases del municipi.

És molt important la teva col·laboració, junts
podrem fer un poble i un riu més nets!!

Si no tens el teu embut
el pots passar a recollir 

per l’Ajuntament
Horari d’atenció al públic: de dilluns a
divendres, de 9 h a 13’30 h; i dissabtes
de 9 a 13h, oo  bbéé  aa  llaa  DDeeiixxaalllleerriiaa::  
Horari: de dilluns a divendres de 15 h a
18 h; i dissabtes de 9 a 13 h.



número 115 - agost de 2009

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
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

Resum de la meteorologia del mes d’ABRIL de 2009:
La TEMPERATURA MÍNIMA no va baixar dels zero
graus, essent la més baixa de 0,5ºC els dies 18 i 19, i la
MÀXIMA de 26ºC el dia 23.
La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes
d’abril del 2009 va ser de 100l/m2, essent el dia més
plujós el dia 8, amb 23 l/m2.
La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 43%,
mesurada el dia 23, i la MÀXIMA del 83%, el dia 26.
La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 1006
mbar el dia 11, i la MÀXIMA, de 1024 mbar el dia 5.
El VENT va ser en forma de ràfegues i vent fort el dia
11, i els dies 11, 18 i 21 hi va haver TRONS I LLAMPECS.
Va haver-hi PRECIPITACIÓ DE GRANÍS DÈBIL els dies 18
i 26.

Resum de la meteorologia del mes de MAIG del 2009:
La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de 5ºC
positius el dia 16, mentre que la TEMPERATURA
MÀXIMA més alta va ser de 30ºC el dia 23.
La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes de
maig del 2009 va ser de 29l/m2, essent el dia més plu-
jós el dia 1, amb 10,5l/m2 acompanyats de trons i
granís.

La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 31%,
mesurada el dia 20, i la MÀXIMA del 77% el dia 1.
La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 1011 mbar
el dia 15, i la MÀXIMA de 1025 mbar el dia 2.
El VENT va ser en forma de ràfegues els dies 30 i 31.

Resum de la meteorologia del mes de JUNY del 2009:
La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de 8,5ºC
positius el dia 6, mentre que la TEMPERATURA
MÀXIMA més alta va ser de 34ºC l’últim dia del mes, el
dia 30.
La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes de
juny del 2009 va ser de 15l/m2, essent el més plujós el
dia 5 amb 11l/m2 acompanyats de trons, llampecs i
granís, i el dia 30 es van recollir 4l/m2 acompanyats de
trons i llampecs.
La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 30%,
mesurada el dia 13, i la MÀXIMA del 63% el dia 1.
La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 1009
mbar el dia 6, i la MÀXIMA de 1023 mbar els dies 12, 17
i 18.
El VENT va ser en forma de ràfegues suaus els dies 12,
19, 20, 23 i 25.
Aquesta informació és subministrada per Joan

Andreví Garriga.

Informació meteorològica
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S E T E M B R E

A G O S T
10 d’agost
a les 17 h.

DIADA DE SANT LLORENÇ
Sardanes a la Plaça Major amb la Cobla
Nova Vallès

16 d’agost
a les 19 h.

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

del 27 al 30 d’agost FESTA MAJOR DE SANT LLORENÇ SAVALL

11 de setembre
a les 22 h.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Sardanes a la Plaça Major amb la Cobla
Nova Vallès

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:
dijous 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.

A partir del dilluns, 24 d’agost
tornarà a venir el Bibliobús.
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La nova llar d’infants ja pren força

Després de molt temps treba-
llant per obtenir el finançament
de la nova llar d’infants que es
construirà als terrenys de sobre
de l’escola Josep Gras, el projecte
ja comença a veure la llum.

Com hem fet sempre, no hem
volgut mai corre més del que es
pot, i després de ja tenir
avançades les obres del polies-
portiu, ara ja ens posem a treba-
llar per començar la construcció
de la nova llar d’infants. Esperem
treure el concurs de licitació
durant el mes de setembre, i així
abans de finals d’any poder adju-
dicar l’obra i començar la cons-
trucció de la nova llar d’infants a
finals d’any o a principis del 2010.

Estem parlant d’una obra que
té un cost previst de 735.000 € i
de la que hem aconseguit sub-
vencions per valor de 625.000 €.
Per tant, l’aportació municipal
serà només de 110.000 €. En
resum, del cost total de l’obra, un
85% està subvencionada per la
Generalitat de Catalunya, entre
el Departament d’Ensenyament i
el PUOSC.

Un pas més per aconseguir els
tres grans objectius d’aquesta
legislatura: un era el polies-
portiu, on l’obra ja marxa a un
bon ritme i esperem tenir-lo aca-
bat a finals d’any; l’altre era la
nova llar d’infants, que tal i com
hem explicat, en breu ja es
començarà a construir; i l’altre és
l’adequació del Marquet de l’Era
com a consistori municipal, en la
que ja tenim la gran part del
finançament aconseguit i
actualment estem treballant
amb el projecte. Segurament a
principis de 2010 ja us podrem
donar dades més concretes de
l’últim gran objectiu que ens
queda pendent.

En resum, ara que estem a
l’equador de la legislatura, dels
tres grans objectius marcats a
inici de mandat podem dir que
un ja el tenim pràcticament fet,
l’altre en breu veurà la llum i el
que està més verd tenim pràcti-
cament el seu finançament i
estem a punt d’enllestir el pro-
jecte.

Grup Municipal d’ERC

Davant la greu situació de crisi
que pateix el país, el grup muni-
cipal de Convergència Demo-
cràtica de Sant Llorenç Savall
hem iniciat una campanya de
recollida d’aliments i roba per a
distribuir-los a les persones
necessitades del municipi.

Amb aquesta iniciativa volem
que entre tots prenguem cons-
ciència de les dificultats que
pateixen algunes famílies i
aportem el nostre gra de sorra
per ajudar-los, en certa manera, a
superar aquests moments difí-
cils.

Bàsicament, la intenció de la
campanya és recollir aliments de
primera necessitat així com
també roba, ja que és el que les
entitats del nostre municipi
necessiten. A mesura que anem
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Els grups municipals opinen

LEC: Una llei de país

rebent material l’anirem dis-
tribuint al banc d’aliments.

Aquelles persones que esti-
guin interessades en participar
de la campanya, només han de
portar aliments o roba a la seu de
CiU a Sant Llorenç Savall, situada
al c/ Josep Albagés, els divendres
i dissabtes de 17 a 20h.

La campanya “Convergència
Solidària” s’emmarca dins el pro-
jecte iniciat des de Convergència
Democràtica de Catalunya, a
través de la Secretaria Executiva
de Territori i Acció Municipal,
Militància i Formació i la Secre-
taria d’Àmbit Sectorial d’Estat
del Benestar i Suport a la Família.

Esperem doncs, poder comptar
amb la vostra col·laboració.

Grup Municipal de CiU

El Ple del Parlament de
Catalunya ha aprovat la Llei
d’Educació de Catalunya (LEC),
fita que es pot qualificar d’èxit,
d’èxit innegable. Perquè és la
primera llei d’educació d’aquest
país que consolidarà el nostre
model educatiu, per damunt de
qualsevol orientació política. I és
que, en aquesta matèria, fer
canvis cada quatre o cada vuit
anys no és bo. Per a ningú. Així
doncs, la LEC disposa d’un gran
consens parlamentari, fet que
ens garanteix, independentment
de govern que hi hagi, no només
l’estabilitat necessària, sinó
també la llibertat adequada per
aplicar-la.

La LEC dóna als ajuntaments
els instruments legals i l’oportu-
nitat de poder assumir respon-
sabilitats de primer ordre en
l’educació dels ciutadans i ciu-
tadanes, la possibilitat de ges-
tionar etapes educatives com el

0-3, els processos d’escola-
rització, les escoles d’adults, o les
escoles de música, la possibilitat
de participar en la definició dels
mapes de construccions escolars.

En tot aquest procés, cal valo-
rar la suficiència i la responsabili-
tat del conseller Ernest Maragall,
que ha tirat endavant una llei
que és una peça necessària en la
construcció d’una societat millor,
que reforça l’autonomia dels
centres públics i els obliga a tenir
un projecte educatiu de centre,
que enforteix el paper dels direc-
tors, que crea una agència d’ava-
luació i que blinda el model
lingüístic. D’aquesta manera, el
nostre Govern ha fet també, una
vegada més, el que pertocava:
“Donar resposta a la reivindi-
cació de la societat amb una llei
d’acord amb l’Estatut”.

Grup Municipal Socialista de
Sant Llorenç Savall
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Posposades la XX edició
de les 12 hores de futbol sala

Tenint en compte que
les obres del polies-
portiu estan  a punt
d’acabar-se i que
aquest any es la XX
edició de les 12 hores

de futbol sala i després d’haver parlat
amb diferents equips que hi participen
s’ha decidit posposar-les i un cop s’ha
sàpiga el calendari del futbol de la tem-
porada vinent i l’evolució de les obres del
poliesportiu es decidirà la nova data
(segurament entre el mesos de novem-
bre i desembre).


