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Aprovat el compte general del 2008
Ple 29 de juliol de 2009 

Va excusar la seva absència la regidora d’Esquerra
Republicana Pepi Filella. Un cop aprovades, amb el vot
favorable de tot el consistori, les actes de les sessions
anteriors, es va aprovar el compte general de l’exercici
2008 amb el vot favorable d’ERC i l’abstenció de CiU i
PSC. Seguidament s’aprovà una modificació de crèdit
d’una subvenció rebuda per posar una caldera de bio-
massa al poliesportiu, amb el vot favorable dels regi-
dors d’ERC i l’abstenció de CiU i PSC. Llavors també
s’aprovà una altra modificació de crèdit dels crèdits
demanats en l’últim ple, amb el vot favorable d’ERC,
l’abstenció de CiU i el vot en contra del PSC. Per últim,
amb el vot favorable d’ERC i CiU i l’abstenció del PSC,
s’acordà sol·licitar 25.000 € a la caixa de crèdit de la
Diputació de Barcelona per a la construcció de la nova
llar d’infants.

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).

Ple Extraordinari
Ple 10 de setembre de 2009 

Amb la presència de tots els regidors, es votà la
urgència del ple, amb el vot favorable de tot el consis-
tori. Seguidament, i amb el vot favorable dels onze regi-
dors, s’aprovà l’anotació a l’inventari municipal del bé
immoble dels terrenys on hi ha els pisos de protecció
oficial. Per acabar, amb el vot en contra del tres regidors

de CiU i els vots favorables del regidor del PSC i dels set
regidors d’ERC, s’aprovà la cessió gratuïta de part del bé
patrimonial on hi ha els pisos de protecció oficial a
l’Incasol.

En Marc Sanglas deixa 
de ser regidor després de 14 anys
Ple 30 de setembre de 2009 

Amb la presència de tots els regidors, es va aprovar
per unanimitat el projecte d’obres de la nova llar d’in-
fants i també el projecte de la reforma interior del
Marquet de l’Era per traslladar-hi l’Ajuntament.
Seguidament, amb els vots favorables d’ERC i CiU i l’ab-
stenció del PSC, s’aprovà la moció de suport a les con-
sultes populars municipals per a la independència.
Seguidament, en Marc Sanglas Alcantarilla va renun-
ciar a l’acta de regidor per motius professionals.

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).

Juan Luis Serrano Toro, nou regidor
Ple 28 d’octubre de 2009 

Primer de tot, el nou regidor, en Juan Luis Serrano
Toro, va fer el jurament del càrrec. Seguidament, es van
aprovar les actes de les sessions anteriors amb el vot
favorable de tot el consistori. També es van aprovar per
unanimitat la modificació del grup municipal d’ERC
amb l’entrada de’n Juan Luís Serrano Toro, el nomena-
ment de’n Joan Roma com a portaveu d’ERC i els canvis
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de representants en diferents organismes públics.

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).

Aprovades les ordenances fiscals
Ple 3 de novembre de 2009 

Amb la presència de tots els regidors, es van aprovar
per unanimitat les noves ordenances fiscals per l’any
2010. En les noves ordenances s’abaixen els tributs en
un -0,3%, pel què fa a l’impost de vehicles, la taxa
d’escombraries, la taxa del cementiri i l’IAE. La resta de
taxes es mantenen igual que el 2009. El coeficient de
l’IBI tampoc s’ha modificat, i la variació d’aquest impost
anirà en funció del valor cadastral de cada casa (a part
a partir de l’any 2010 es fraccionarà el rebut de l’ibi en
dues parts, sense cap cost addicional pel ciutadà).
Seguidament, amb el vot favorable d’ERC i PSC i l’abs-
tenció de CiU, s’aprova la despesa i l’ingrés d’una obra
d’entrada a un camí fet malbé per Telefónica i que ens
ha pagat l’assegurança. I per últim, amb el vot d’ERC i
l’abstenció de CiU i PSC s’aprova una modificació de
crèdit referent a les franges de protecció de Les
Marines.

Nou cartipàs municipal

Després de la sortida d’en Marc Sanglas i de l’entra-
da d’en Juan Luis Serrano Toro s’ha reestructurat dife-
rents regidories, de manera que el cartipàs queda de la
següent manera:

Ricard Torralba Llauradó:
Alcalde i regidor d’Obres Públiques, Via Pública,

Seguretat Ciutadana i Cooperació.

Joan Roma Salvó:
Primer tinent d’alcalde i regidor de Medi Ambient,

Protecció Civil,
Espais Naturals i Noves Tecnologies.

Joan Solà Herms:
Segon tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Esports,

Comunicació i Societat de la Informació.

Maite Montfort Pérez:
Tercera tinent d’alcalde i regidora de Cultura,

Joventut i Festes.

Marta Argemí Raduà:
Regidora de Benestar, Sanitat, Polítiques d’Igualtat,

Comerç i Consum.

Pepi Filella del Hoyo:
Regidora d’Ensenyament, Promoció Econòmica,

Turisme i Ocupació.

Juan Luis Serrano Toro:
Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Entitats.
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Gasolinera
Veient que Repsol havia presentat la llicència d’obres de

la gasolinera, i que un cop atorgada i al cap d’uns mesos
encara no havia fet res, ens vam tornar a posar en contacte
amb ells. Ens van comunicar que, a causa de la forta inversió
que s’ha de fer (més de 300.000 €) i a causa de la crisi, han
decidit posposar la inversió fins el 2011.

De totes formes hem quedat per asseure’ns i parlar-ne a
principis d’any, a veure si es pot trobar una solució. Tot i això,
cal dir que la força que tenim com a Ajuntament és escassa,
ja que ells són una empresa privada.

Festa Major de Sant Llorenç Savall
La Festa Major de Sant Llorenç Savall, celebrada el passat

dijous 27 i fins el dia 30 d’agost, va començar amb un espec-
tacular pregó on es van tractar temes d’actualitat a través
de cançons del musical Grease i d’Abba. Les activitats que
van tenir lloc durant els quatre dies de festa van ser diverses
i variades per tots els grups d’edat. A nivell musical, una
sessió de jazz-cava va arrodonir la nit de dijous, oferint-nos,
a més, un nou espai com el celler del Marquet. Per als més
moguts, ball country dissabte, per als més familiars, ball de
gitanes diumenge, per als joves, discomòbil divendres i l’or-
questra Mitjanit dissabte, i per a tots els públics, orquestra a
plaça. No hi va faltar l’animació infantil, les curses a peu, de
tricicles, gimcanes, sopars al carrer, l’espectacle de circ
teatralitzat “Oh Suivant!!” del grup belga D’irque&Fien... ni
tampoc el que es podria considerar l’estrella de la Festa
Major, l’esperada Cursa de llits, que enguany, amb la 2a edi-
ció després de gairebé 14 anys de treva, va fer sortir la gent
al carrer i omplir la plaça i els carrers de gom a gom.

Aquest any ha estat, doncs, una Festa Major en què, enca-
ra que la situació econòmica ens ha fet estrènyer el cinturó,
hem procurat que la il·lusió de les festes no es perdés.

Aprofitem per donar les gràcies a totes les entitats i per-
sones que han fet possible que la Festa Major, un any més,
sigui possible.

Estat de comptes de la 
Festa Major de sant llorenç savall 2009

Ingréssos
500 € Bar casa de cultura

3.220 € Venda samarretes
24.767 € Aportació pressupost municipal
2.900 € Col·laboradors FM
1.490 € Altres (si n’hi han)

990 € Ingressos teatre
1.400 € Subvencions

TOTAL: 35.267 €
Despeses

10.270 € orquestres plaça (dijous, divendres i dissabte)
1.500 € pregó
7.598 € orquestres casa de cultura (divendres i dissabte)
2.780 € jazz, country, sardanes, cercavila
2.575 € activitats infantils 

(tallers, animació infantil, inflables)
1.150 € activitats per joves (quo vadis, cursa de llits,

sopar jove, discobany a la piscina,...)
2.700 € teatre diumenge
6.694 € altres (confecció programa, assegurança pluja,

samarretes, publicitat i difusió,...)

TOTAL: 35.267 €

La Casa de Cultura de Sant Llorenç 
Savall celebra la primera jornada 
de portes obertes.

Els llorençans van poder tastar el passat dilluns una peti-
ta mostra de les activitats que es faran al llarg del curs
2009-2010.

El passat dilluns 21 de setembre, la Casa de Cultura de
Sant Llorenç Savall va obrir les seves portes al poble per fer
una petita mostra de les activitats que es duran a terme
durant el curs.

Els vilatans que es van apropar al centre van poder gaudir
de classes gratuïtes de pilates, aeròbic i dansa del ventre,

DDIIVVEERRSSOOSS



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

savall
9ªTrobada de bicicletes de Muntanya 
i 12ªMarxa d’Or

Un any més hem pogut gaudir de la Marxa d’Or i la Trobada
de Bicicletes de Muntanya.

En la edició d’enguany el temps va acompanyar i varem
tenir una excel·lent diada amb un total de 544 participants
entre Marxa d’Or, trobada de 30Km i Trobada de 15Km.
Gràcies a els col·laboradors, voluntaris, socis i participants que
van fer possible que tots plegats gaudíssim d’aquesta magní-
fica diada.

CClluubb  CCiicclliissttaa

entre d’altres. Mentrestant, els pares s’interessaven pels
serveis que s’ofereixen aquest any, com la sala de lectura, la
connexió a Internet via Wi-Fi, la sala dedicada a les entitats,
etc. Els més petits es van divertir amb globus gegants, jocs i
manualitats al pati del centre.

A més, el Biblioaccés va presentar nous serveis, com un
punt d’intercanvi de llibres i el Club de feina.

La diada, celebrada en un ambient festiu, es va tancar
amb una concert de blues a càrrec de la Big Mama, organit-
zat pel servei de Bibliobús i la Diputació de Barcelona.

Sant Llorenç,
solidari amb la Marató

Cada any, la Marató de TV3 genera una mobilització ciuta-
dana tan extraordinària que s’ha consolidat com la gran
festa de la solidaritat a Catalunya. Per això, és el programa
que més fons recapta a l’estat espanyol i se situa al mateix
nivell que les maratons internacionals de més prestigi.

Enguany, les entitats de Sant Llorenç realitzaran diferents
activitats per col·laborar amb les seves aportacions i demos-
trar que som un poble molt més que solidari.

Demanem que totes aquelles entitats que vulguin
col·laborar es posin en contacte amb la Manoli Toro o amb
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

Inauguració de la nova 
pista poliesportiva

El passat 27 d’agost es va fer el par-
tit inaugural de la nova pista polies-
portiva construïda a l’esplanada de
Ponsferrer. El partit el va jugar el juve-
nil del CE Llorençà contra un equip de
futbol sala local, i la victòria se l’endu-
gué el juvenil pels penals. Aquest nou
equipament s’ha construït per seguir
disposant d’una pista a l’aire lliure
oberta tot l’any, perquè petits i grans
en puguin gaudir. El cost de la superfí-
cie s’ha pagat mitjançant un crèdit i
les tanques mitjançant una subven-
ció de la Diputació de Barcelona.
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Aquest conveni té per objecte establir les condicions per
a la cessió de l’ús d’un aparell desfibril·lador i d’una màqui-
na llevaneus, propietat de l’Ajuntament, a l’ASBOSAVALL, per
a facilitar les tasques de prevenció i salvaments que realitza
aquesta entitat al terme de Sant Llorenç Savall.

XV edició de la Primera
Marató de Muntanya
de Catalunya 

El passat 25 d’octubre es va cele-
brar la XV edició de la Primera
Marató de Muntanya de Catalunya,
amb un rècord d’inscrits: gairebé
900 persones.

Un any més, i ja en van 15, aquesta
prova ha estat organitzada pel
Centre Excursionista Llorençà i
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.
Des d’aquí volem donar les gràcies a
totes les persones que hi han treba-
llat d’una manera o altra durant
aquests 15 anys, ja que gràcies a ells i
elles s’han pogut aconseguir aquest
15 anys ininterromputs.

Conveni entre Bombers i l’Ajuntament
El passat 19 d’octubre de 2009 es va signar un conveni de

col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall i
l’Associació de Bombers Voluntaris i Juvenils de Sant Llorenç
Savall (ASBOSAVALL).

L’ASBOSAVALL és una entitat dedicada a la prevenció,
extinció d’incendis i salvaments que dóna servei a la pobla-
ció i l’entorn de l’àmbit territorial de Sant Llorenç Savall i
dóna suport al Parc de Bombers Voluntaris del municipi.
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La màquina llevaneus fou adquirida per l’Ajuntament

gràcies a una subvenció de la Direcció General de Protecció
Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya. Aquest aparell té una amplada de treball de 70
cm i és adient en cas de nevada per al restabliment de la
mobilitat urbana de persones, ja que pot retirar la neu de les
voreres i carrers.

El desfibril·lador ha estat adquirit amb fons propis de
l’Ajuntament i permetrà una major qualitat assistencial per
als vilatans i vilatanes de Sant Llorenç. L’entitat ASBOSA-
VALL ha assumit els costos de formació del personal de
bombers per a la utilització de l’aparell.

Millores al camp de futbol
Durant aquest estiu s’han fet millo-

res al camp de futbol, que han consis-
tit a anivellar el terreny de joc, posar-hi
nou sauló i canviar la tanca lateral per
una de metàl·lica, ja que la paret es va
enderrocar parcialment a causa dels
forts vents que hi va haver fa mesos.

Obres a l’entorn de la
Casa de Cultura

Les obres de l’entorn de la Casa de
Cultura, que ja estan a punt de finalit-
zar, han  estat subvencionades íntegra-
ment pel projecte FEIL. L’Ajuntament ha
pagat el cost d’acabar d’asfaltar els
trams que faltaven del carrer Vapor i del
passeig dels Arbres. A banda, també
s’ha asfaltat el carrer de la zona indus-
trial de sobre la zona esportiva i el camí
de la Vall Xica.

Obres al poliesportiu
Les obres del poliesportiu avancen a

bon ritme, esperem que a principis de
gener ja es pugui inaugurar i tots els llo-
rençans i llorençanes en puguem
començar a gaudir.
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Recordatori de l’horari de recollida de la deixalleria

Durant tot l’any, l’horari de la deixalleria és:
De dilluns a divendres de 15 a 18 h i els dissabtes de 9 a 14 h.
Durant les festes de Nadal 
(del 21 de desembre de 2009 al 10 de gener de 2010) 
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i els dissabtes de 9 a 14 h. Festius tancat.

Abandonament de residus
Darrerament estem trobant un munt de residus

abandonats al carrer, al costat dels contenidors.
Aquest Ajuntament no té un servei de recollida de
voluminosos al carrer, com poden tenir alguns muni-
cipis veïns més grans, ni tampoc té recursos suficients
per a destinar diàriament un camió i dues persones a
recollir els residus abandonats per tot el poble. Per
tant, l’abandonament de residus al carrer suposa que
durant uns dies el poble sembli més deixat. Per aquest

motiu, demanem la col·laboració dels vilatans i vilata-
nes a fer ús de la deixalleria municipal.
RECORDEM QUE ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT
ABANDONAR COSES A FORA DE LA DEIXALLERIA,
AIXÍ COM AL COSTAT DELS CONTENIDORS DEL
CARRER.

La col·laboració de tots i totes és imprescindible per
a tenir un poble més net i del què en puguem gaudir
tots.
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Informació meteorològica

Resum de la meteorologia del mes de juliol de 2009:
La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de 7,5 ºC
positius el dia 18, mentre que la TEMPERATURA
MÀXIMA més alta va ser de 36 ºC els dies 23 i 24.

La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes de
juliol del 2009 va ser de 28,75 l/m2, essent el dia més
plujós el 7, amb 18 l/m2 acompanyats de trons i tem-
pesta. La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 26%,
mesurada el dia 2, i la MÀXIMA del 75%, el dia 17.

La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 1014 mbars
el dia 23, i la MÀXIMA. de 1025 mbars el dia 25.

El VENT va ser en forma de ràfegues suaus els dies 1, 3,
4, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 i 31; els dies 5 i 23 va ser en forma
de REMOLÍ.

Resum de la meteorologia del mes d’AGOST del 2009:

La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de 12,5 ºC
positius el dia 4, mentre que la TEMPERATURA MÀXIMA
més alta va ser de 38 ºC els dies 17 i 18.

La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes d’a-
gost del 2009 va ser de 28,5 l/m2, essent el dia més plu-
jós el dia 9 amb 23 l/m2 acompanyats de trons i tem-
pesta. La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 27%,
mesurada el dia 20, i la MÀXIMA del 62%, el dia 1.

La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 1017,2
mbars el dies 2 i 25, i la MÀXIMA de 1023,8 mbars el dies
20 i 22.

El VENT va ser en forma de ràfegues suaus els dies 1, 7,
8 i 29.

Resum de la meteorologia del mes de SETEMBRE del
2009:

La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de 7,5 ºC posi-
tius el dia 16, mentre que la TEMPERATURA MÀXIMA més
alta va ser de 30 ºC  el dia 2.
La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes de
setembre del 2009 va ser de 84,5 l/m2, essent el més plu-
jós el dia 14 en que es van recollir 43 l/m2 acompanyats de
trons i llampecs.
La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 27%, mesura-
da el dia 9, i la MÀXIMA del 88%, el dia 15.
La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 1012 mbars
els dies 16 i 17, i la MÀXIMA de 1024 mbars els dies 10 i 11.
El VENT va ser en forma de ràfegues suaus els dies 12, 22 i 23.

Resum de la meteorologia del mes d’ OCTUBRE del
2009:

La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de 1,5 ºC
positius els dies 16 i 17, mentre que la TEMPERATURA
MÀXIMA més alta va ser de 29 ºC  el dia 5.
La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes
d’octubre del 2009 va ser de 91 l/m2, essent els més
plujosos els dies 20 i 21 en que es van recollir 68 l/m2
acompanyats de trons i llampecs.
La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 42%, mesu-
rada el dia 7, i la MÀXIMA del 89% el dia 20.
La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 999,9
mbars el dia 22, i la MÀXIMA de 1022,5 mbars els dies 7,
30 i 31.
El VENT va ser en forma molt suau els dies 21 i 22.
Aquesta informació és subministrada per 

Joan Andreví Garriga.

Durant els dimecres del mes de desembre, s’organit-
zen a Sant Llorenç uns tallers de cuines del món on diver-
ses dones del poble amb diferents procedències ens
ensenyaran a cuinar els plats típics del seu país d’origen.

DDaatteess:: 2, 9, 16 i 23 de desembre a les 5 de la tarda.
LLlloocc::  CEIP Josep Gras
OOrrggaanniittzzaa:: Ajuntament de Sant Llorenç Savall i Grup

de Dones de Sant Llorenç Savall.
PPrreeiinnssccrriippcciioonnss  ggrraattuuïïtteess  ii  lliimmiittaaddeess  aa  ll’’AAjjuunnttaammeenntt..

Taller de cuines del món
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Premi Blocs de Catalunya
Des de l’AMPA de l’escola us volem informar del premi

que darrerament ha rebut la M. Teresa Abellán, pel seu bloc.
Com sabeu, a la nostra escola s’aposta fort per l’educació

emocional. Hi ha un projecte d’educació emocional en què
hi participen tots els infants de l’escola, amb el suport i la
col·laboració de les famílies i la formació per part dels mes-
tres del centre.

En aquesta línia, la M. Teresa Abellán, mestra del CEIP
Josep Gras, i veïna nostra, ha fet un bloc per a fer difusió de
la importància del treball emocional en la formació integral
de les persones. Us convidem a visitar-lo i a participar-hi.
L’enllaç és http://blocs.xtec.cat/emocionat

Aquest bloc ha estat seleccionat entre sis-cents blocs que
es van presentar al “Premi Blocs de Catalunya” dins la cate-
goria d’educació, i ha estat l’únic premiat a nivell de
Catalunya. La Tere va recollir el premi el passat 2 d’octubre a
Vic, conjuntament amb els altres nou premiats.

Des de l’AMPA felicitem la Tere i tota la comunitat escolar,
i els animem a continuar treballant en aquest projecte.

Aprofitem aquest espai per donar les gràcies a l’escola,
que treballa per anar millorant en l’educació dels nostres
fills.

LL’’AAMMPPAA  ddee  ll’’eessccoollaa..

“Aplec Coral de Cançó de Muntanya 
del Marquet de les Roques”.

Com dèiem en l’edició passada, us volem donar -nova-
ment- la més sincera benvinguda a tots els qui de bon grat
us sentiu atrets per aquesta convocatòria del II Aplec de
Cançó de Muntanya del Marquet de les Roques.

Volem aprofitar l’ocasió per agrair a la Diputació de
Barcelona i a l’Escola-Taller lúdic l’Obrador de Sabadell la
seva bona disposició i cessió dels espais, que representen
per a tots els participants i públic en general un goig de
viure i contemplar durant unes hores aquest espai natural,
realment impressionant.

Que sigueu feliços i que gaudiu d’aquesta diada plena de
cants i bona companyia.

LLaa  CCoorraall  

D’aquesta manera donàvem la salutació de benvinguda a
tots els participants i públic en general que va voler sumar-
se novament –amb el seu suport i presència- a aquesta
segona edició de la Trobada Coral del Marquet de les
Roques el proppassat diumenge 27 de setembre de 2009.

Els cors participants foren la Coral del Club d’Esquí
Puigmal, la Coral Madrigalistes de Catalunya i la Coral Núria
de la Unió Excursionista de Catalunya de Gràcia, totes tres
de Barcelona; la Coral Sant Miquel d’Encamp i la Coral Sant
Antoni de La Massana, ambdues del Principat d’Andorra; a
més de la Coral Els Emprius com a amfitrions.

Tots ells cantaren amb il·lusió cants de casa nostra i

EENNTTIITTAATTSS
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d’arreu, al·lusius a la muntanya, la natura, l’amor i un seguit
de sentiments humans.

L’organització general de la diada va anar a càrrec de la
Coral Polifònica Els Emprius de Sant Llorenç Savall, que ja
porta 21 anys de trajectòria. La Coral va tenir cura de tots els
detalls, com també de l’àpat de germanor, amb una magní-
fica paella per a tots els cantaires i acompanyants que s’hi
varen voler apuntar.

Hem de fer esment, també, del recolzament institucional
de la Diputació de Barcelona, de l’Ajuntament de Sant
Llorenç i molt especialment de les facilitats atorgades per
l’Alfons Llobet, responsable de Gest-lúdic l’Obrador de
Sabadell, que va ésser un dels inspiradors de la idea. Per
aquest motiu volem que l’acte s’anomeni a partir d’enguany
“Aplec Coral de Cançó de Muntanya del Marquet de les
Roques”.

A les 10h del matí començaren a arribar els cantaires, i
després d’un senzill esmorzar es feu un assaig del programa
comú, amb una salutació a càrrec del president de l’entitat
organitzadora, en Lluís Jo, i també unes paraules de benvin-
guda per part del nostre director musical.

A les 12h en punt del migdia començà a actuar individual-
ment cada agrupació coral, i com a cloenda, les cinc cançons
comunes, en les quals cada director va treure el millor del
grup, arribant a moments de sentida emoció, ja sigui pels
acords que semblaven ressonar per tota la Vall d’Horta, la
lletra entranyable o bé  les línies melòdiques i dinàmiques
que fluïen.

Varen cloure l’acte en Lluís Jo, que va repartir un obsequi-
record de la trobada a cada entitat participant, i la Maite
Montfort, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sant
Llorenç, la qual va agrair a tothom l’esforç i la participació,
lliurant a cada cantaire un llibre de poesia de’n Miquel Martí
i Pol.

Després de l’àpat de germanor es féu l’hora dels adéus,
amb un gran entusiasme i molta coordinació coreogràfica,
tot i el gran nombre de participants, que valgueren un llarg
i espontani aplaudiment final i el desig unànime de pensar
en la tercera edició de l’aplec l’any vinent, dins els actes del
Mil·lenari de Sant Llorenç Savall.

Visca la música i l’amistat!

Narcisa Freixas, dona de la Renaixença...
Amb aquest títol es féu, el dia 10 de setembre de 2009 a

les nou del vespre, al Teatre de La Faràndula de Sabadell, un
complet concert amb l’estrena de Rodamón, una obra inèdi-
ta de la compositora sabadellenca Narcisa Freixas (Sabadell,
1859 – Barcelona, 1926). La Coral Els Emprius tingué el goig i
el privilegi d’actuar-hi, essent una actuació per a recordar.

Acte commemoratiu de l’aniversari de la
Parròquia de Gràcia de Sabadell 

En motiu dels actes organitzats per la Parròquia de Gràcia
de Sabadell (c. Fiveller), la nostra coral ha estat convidada a
participar en un concert el proper dissabte 7 de novembre
de 2009, a partir de les sis de la tarda.

Concert de Nadal 2009
El proper diumenge dia 20 de desembre de 2009, al mig-

dia, tindrà lloc el tradicional concert nadalenc a l’Església
Parroquial de Sant Llorenç Savall, amb estrenes i nadales de
sempre. Hi sou tots convidats!

Campanya de recollida d’aliments
Durant la setmana del 14 al 20 de desembre s’organitza

des de l’Ajuntament una Campanya de recollida d’aliments.

Des de l’Ajuntament volem promoure la recollida d’ali-
ments per destinar a les persones més necessitades. Tots els
aliments que es recullin es destinaran directament a les
families més necessitades. La donació es durà a terme la
setmana del 14 al 20 de desembre i tindrà diversos punts de
recollida en diferents comerços de Sant Llorenç, a
l’Ajuntament i a l’escola.

Si teniu interès a col·laborar us fem saber que necessitem
aliments bàsics com ara oli, llegums, xocolata, conserves,
embotits envasats, llaunes de tonyina i de sardines, pots de
tomàquet, pasta, galetes, cereals,... També productes de
neteja personal: sabó pel cos, bolquers, entre d’altres.
Gràcies per la vostra col·laboració.
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27 de novembre
De 17 a 19h
A la Casa de Cultura

ACTIVITATS I TALLERS AL BIBLIOACCÉS
Torneig de cartes “Unno”. Edats de 10 a 16
anys.
Organitza: Regidoria de Cultura

28 de novembre
A les 15h
Al Camp de Futbol

FUTBOL: Llorençà F.C., C.E. - Berga, C.E.
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

N O V E M B R E

D E S E M B R E

2 de desembre
A les19h
A la Casa de Cultura

PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A LES FAM-
ILIES
Conflictes i problemes de l’adolescent
Organitza: Regidoria d’Educació

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

20 de desembre
A les 17h
A Plaça

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

11 de desembre
A les17h
A la llar d’infants 
El Patinet

PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A LES FAM-
ILIES
Cura, desenvolupament i educació de les
criatures
Organitza: Regidoria d’Educació

12 de desembre
A les 15h
Al Camp de Futbol

FUTBOL: Llorençà F.C., C.E.- Olo, F.C.
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

13 de desembre
D’11 a 14h
A Plaça

FIRA DE SANTA LLÚCIA I 
ACTES PER LA MARATO DE TV3
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura

14 de desembre
A les 17.30h
A la Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE
Narració a càrrec d’Albert Marquès
Organitza: Regidoria de Cultura

5 de gener
De 11 a 13h
A la Casa de Cultura

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

5 de gener
A les 18h
A determinar

CAVALCADA DE SES MAJESTATS  ELS REIS
D’ORIENT
Organitza: Comissió de Reis AMPA CEIP
Josep Gras

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 La Mola

Cada dilluns 
de 17 a 19 h. Pati de la Casa de Cultura.

MOSTRES I EXPOSICIONS

del 19 de novembre 
al 7 de desembre
Casa de Cultura

EXPOSICIÓ “GRÀCEIS, FEM UN BON EQUIP”
sobre civisme

fins al 13 
de desembre
Marquet de 
les Roques

EXPOSCIÓ: “POEMES VISUALS I POEMES
OBJECTE” de Maria Romaní i Marcel Ayats



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

Abaixem impostos CIU aporta mesu

Des d’Esquerra Republicana ens
vam comprometre al programa
electoral a no apujar els impostos
per sobre de l’IPC català, i fins ara ho
hem fet així. Ara ens trobem que
l’IPC interanual català al mes d’a-
gost –el que sempre hem agafat de
referència per modificar les taxes-
és del -0,3%. Per aquest motiu, i
tenint en compte la greu situació
en què es troben la majoria de famí-
lies, hem decidit abaixar en un 0,3%
diverses taxes: l’impost de vehicles,
la taxa d’escombraries, l’IAE i la taxa
del cementiri. Pel què fa a l’IBI, el
que fem és no modificar el tipus de
gravàmen i pagar-ho en dos plaços.
La variació de cada immoble serà
diferent en cada cas, segons el seu
valor, en funció de la revisió cadas-
tral demanada el 2003 per
l’Ajuntament.

Les arques municipals tampoc
escapen de la crisi, però creiem que
hem d’intentar buscar solucions

alternatives (i les estem buscant i
duent a la pràctica) sense perjudi-
car encara més les economies dels
llorençans i llorençanes. Per això
hem pres una decisió sense prece-
dents al nostre municipi, abaixant
els impostos que afecten més direc-
tament les famílies.

Per últim, des del grup d’ERC,
volem donar les gràcies a qui fins
aquest mes de setembre passat ha
estat el nostre portaveu municipal i
primer tinent d’alcalde, en Marc
Sanglas Alcantarilla, que després de
més de 14 anys treballant com a
regidor pel poble de Sant Llorenç
Savall, ha decidit acabar aquesta
etapa per motius professionals. Des
del grup d’ERC li volem agrair tota la
feina feta pel grup i pel poble
durant aquests anys i desitjar-li
molta sort en la seva nova etapa
professional.

Grup Municipal d’ERC

Catalunya està patint les conse-
quencies de la crisi econòmica que
afecta a nivell mundial. Ara més que
mai, la societat civil necessita que
els seus líders polítics siguin capa-
ços de fer front a la greu situació.

CiU ha proposat des d’un inici,
que els partits que conformen l’arc
parlamentari creïn un full de ruta
per fer front a la crisi. Aquest full de
ruta hauria de passar per què tots
plegats treballéssim per evitar una
pujada d’impostos; que s’elabori un
Pla d’austeritat, que des de
Catalunya és lideri les grans refor-
mes (laboral, energètica ...); i que
s’elabori un pla de liquiditat per a
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Els grups municipals opinen

ures per pal·liar la crisi Catalanisme federalista

empreses. Mesures valentes que
CiU proposa per que el Catalunya
surti el més aviat possible de la crisi
econòmica.

Ara és el moment de donar
suport a les empreses. Si els polítics
no som capaços de crear les eines
per sortir de la crisi, l’atur seguirà
incrementant com ha fet fins ara.
Cal doncs, que es facin plans per
donar suport al món empresarial.
Des de CiU estem treballant en
aquest sentit, sense deixar de
banda les creixents demandes dels
Serveis Socials.

Grup Municipal de CiU

En les societats democràtiques, la
ciutadania, lliure, decideix i exerceix
la seva llibertat constantment, dia a
dia.

Un dels pilars de la democràcia és
precisament la capacitat de decidir
lliurement.

El nostre sistema democràtic
combina democràcia directa i
democràcia representativa. La
democràcia directa és la que per-
met a través dels referèndums que
els ciutadans es pronunciïn, indivi-
dualment i lliure, sobre qüestions
polítiques d’importància transcen-
dental. Així ho han fet els ciutadans
i ciutadanes de Catalunya en votar
la Constitució de 1978, l’Estatut de
1979 i, ben recentment l’Estatut de
2006. Els catalans i catalanes hem
escollit i hem decidit reiteradament
dotar-nos d’un marc competencial i
estatutari a l’empara dels succes-
sius Estatuts d’Autonomia, i amb
l’aprovació de la Constitució. L’últim
d’aquests actes de lliure decisió va
ser el donar un suport majoritari a
l’Estatut del 2006.

El projecte nacional dels socialis-
tes catalans és el catalanisme fede-
ralista. Un projecte que té voluntat
de sumar i representar a la majoria
dels catalans, que no veuen incom-
patible sentir-se catalans i espan-
yols, que no volen fer dels diferents
graus d’identificació nacional un
element de conflicte i de divisió, i
que defensen l’autogovern de
Catalunya dins del marc espanyol.
En conseqüència, el nostre projecte
comporta la defensa del ple desen-
volupament de l’Estatut del 2006 i
l’evolució de l’Estat de les Autono-
mies en un sentit federal.

Els socialistes estem a favor de
les mocions que insten a la partici-
pació ciutadana, però no de la inde-
pendència com a objectiu. Per tant,
en la votació del Ple de setembre
sobre consultes populars per la
independència, el nostre vot va ser
d’abstenció.

Grup Municipal del PSC
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Un Barça de llegenda

Nova edició dels Cursos d’Informàtica

Amb l’edició d’aquest Savall
s’entrega el Llibre una Barça de
Llegenda gràcies a la donació
que ha fet El Periódico de
Catalunya d’aquest llibre.

L’ajuntament organitza CURSOS D’INFORMÀTICA
GRATUÏTS per persones en atur, els cursos seran de 45
hores i es realitzaran en dependències municipals dos
dies a la setmana, en cas de que no s’omplin les 30 pla-
ces es podran inscriure les persones que no estiguin a
l’atur pagant una quota per tot el curs de 20 €. Per fer
les inscripcions cal dirigir-se a l’ajuntament en horari
d’oficina.


