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Inauguració poliesportiu

El passat 7 de febrer l’honorable vicepresident del
 govern de la Generalitat de Catalunya, Josep-Lluís Carod-
Rovira, i l’alcalde de Sant Llorenç Savall, Ricard Torralba,
van inaugurar el pavelló municipal. En aquesta inaugu-
ració hi van assistir també el diputat adjunt a la presi-
dència de la Diputació de Barcelona i alcalde de Saba-
dell, Manel Bustos, la delegada territorial del govern de
la Generalitat a Barcelona, Carme San Miguel, la secre-
tària general de l’Esport, Anna Pruna, el regidor d’esports,
Joan Solà, alcaldes i alcaldesses de poblacions veïnes,
 regidors i regidores i un gran nombre de veïns i veïnes.

Després dels parlaments, es va fer un refrigeri amb 13
restaurants, bars, pastisseries, forns de pa i botigues
d’embotits del poble en què cada establiment va fer una
cosa diferent. Aquest refrigeri va ser pagat per l’Ajunta-
ment a un preu molt ajustat fet pels diferents establi-
ments. Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies a
tots els establiments que hi van col·laborar.

Desestimades les al·legacions presentades
sobre les obres del Marquet de l’Era
Ple 25 de novembre de 2009 

Va excusar la seva absència la regidora d’Esquerra Re-
publicana Maite Monfort Pérez. Un cop aprovades, amb
el vot favorable de tot el consistori, les actes de les ses-
sions anteriors, es va aprovar per unanimitat l’aprovació
d’actes de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Sant Llorenç Savall, Gallifa i Granera.
També per unanimitat es va fer la reserva de facultats
sobre les funcions integrants de la gestió tributària de-
legada a la Diputació de Barcelona. Seguidament, i amb
el vot favorable de tots els regidors, es van desestimar
les al·legacions presentades pel sr. Joan Roma Font res-
pecte a la idoneïtat de fer l’Ajuntament al Marquet de
l’Era en una situació de crisi econòmica, i es va aprovar

definitivament el projecte tècnic municipal d’obres de
reforma interior del Marquet de l’Era. Per últim, es va ra-
tificar el decret d’alcaldia referent una llicència d’obres
de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

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).

Aprovació inicial pressupost 2010
Ple 15 de desembre de 2009 

Amb la presència de tots els regidors i regidores es va
aprovar el primer punt referent a l’aprovació inicial del
pressupost municipal del 2010 amb el vot favorable dels
set regidors d’ERC i l’abstenció dels tres regidors de CIU
i del regidor del PSC. Per últim, amb el vot favorable d’ERC
i PSC i l’abstenció de CIU, es va aprovar la modificació de
l’acord de data 10 de setembre de 2009 relatiu a la ces-
sió d’un bé patrimonial a l’Incasòl.

Plec de clàusules nova Llar d’Infants
Ple 23 de desembre de 2009 

Es van excusar les regidores Olga Olivé Dubois, Marta
Argemí Raduà i el regidor Juan Luis Serrano Toro. Primer
de tot es va aprovar la urgència del ple amb el vot favo-
rable dels regidors/es de CiU i ERC i el vot en contra del
PSC. A continuació es van votar 5 punts amb els vots
 favorables de CIU i ERC i l’abstenció del PSC. Els 5 punts
són els següents:
· Aprovació dels plecs de clàusules reguladores del con-

tracte administratiu de les obres de la Llar d’Infants
de Sant Llorenç Savall i inici del procediment d’adjudi-
cació. Aquest pas significa començar ja amb el procés
per poder adjudicar l’obra en els pròxims mesos.
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· Aprovació dels plecs de clàusules i de preinscripcions
tècniques per a la neteja dels locals municipals de l’A-
juntament i inici del procediment d’adjudicació. Ha
vençut el contracte de neteja després de quatre anys
i tal com marca la llei s’ha de tornar a fer concurs.

· Ratificació de l’acord d’aprovació inicial del projecte d’o-
bres “Reparació del col·lector del torrent Micó”. Aquest
projecte serà finançat el 100% pel govern  d’Espanya.

· Revisió de la retribució a percebre per Sorea SA. Són els
preus de juliol 2008 - juliol 2009 que ja s’havien apro-
vat i faltava l’informe favorable del CCVO.

· Modificació dels preus per a la instal·lació d’escomeses
individuals i de comptadors del servei d’aigües  potables.

Arranjament del col·lector del Torrent Micó
Ple 27 de gener de 2010

Amb la presència de tots els regidors es van aprovar
les actes de les sessions anteriors, es va aprovar per una-
nimitat la sol·licitud del finançament del Fons Estatal pel
treball i la sostenibilitat local corresponent al projecte
de l’arranjament del col·lector del Torrent Micó i pel pro-
grama social i educatiu de Sant Llorenç Savall 2010.

Amb la subvenció de 254.809 € aconseguida amb el
govern de l’estat s’ha decidit arreglar –finançat al 100%
pel govern d’Espanya- el col·lector del Torrent Micó, amb
un cost de 229.852 €.

A part d’aquesta subvenció s’han destinat 6.000 € a
serveis socials i 18.957 € a pagar part del dèficit de la 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).

Explicació pressupost 2010

El pressupost d’ingressos del 2010 és un pressupost
objectiu que intenta ajustar el màxim els ingressos a les
noves ordenances fiscals i a la realitat d’aquest any en
què ens trobem, tenint en compte la situació de greu
crisi econòmica que també perjudica les finances muni-
cipals. La partida que té una disminució més considera-
ble és la de llicències d’obres, degut a la crisi del sector.

En relació al pressupost de despeses, s’ha ajustat te-
nint en compte els possibles increments que suposa pas-
sar d’un any a l’altre i sobretot tenint de referència les
despeses reals del 2009, intentant reduir-les al màxim.
Les principals variacions se centren en les següents
 partides:
a) En general s’ha previst un increment de les retri -

bucions del personal funcionari i laboral al servei
 d’aquest Ajuntament del 0,3%, tal i com preveu la Llei
General de Pressupostos de l’Estat per a 2010.

b) A nivell de personal no es pressuposta cap variació
excepte la contractació d’un conserge pel poliespor-
tiu a partir del febrer. 

c) Totes les activitats de Serveis Socials, Joventut,
 Participació, Esports, Medi Ambient i gran part de
Cultura són subvencionades.

e) Els costos de l’aigua són 25.000 € superiors als in-
gressos, a causa del cost actual de la concessió de
l’aigua de Comabella. Un cop es realitzin les obres
aquest sobrecost ja no es tindrà.

f ) S’ha tingut en compte una pòlissa de crèdit de
300.000 euros per l’any 2010. Actualment, i des del
mes de novembre del 2008, no tenim cap pòlissa
contractada i fins que no sigui necessària no es con-
tractarà, però per suplir les carències de tresoreria de
les subvencions del Marquet i de la Llar d’Infants
 segurament ho haurem de fer.

g) L’IPC tingut en compte per l’increment de partides
ha estat de l’1% més l’efecte de l’IVA a partir de l’1 de
juliol.

h) Respecte al contracte de Sorea s’està estudiant la
possibilitat de tornar a fer una concessió nova que
introdueixi totes les inversions que s’han de fer a
 Comabella i el soterrament del Pou del Ribera.

k) Aquest any no es realitzarà el Festival de Titelles, prin-
cipalment per motius pressupostaris i perquè creiem
que no ha acabat de funcionar els últims anys.

m) Hi ha una partida destinada al mil·lenari per valor de
24.000 €, amb una aportació de 6.000 per part de
l’Ajuntament i la resta de subvencions, de totes for-
mes ja s’està treballant per incrementar aquestes
subvencions.

Respecte a les inversions, es demanaran 150.000 €
sense interessos a la Diputació de Barcelona per acabar de
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Punt d’Informació Interactiva 
del Parc Natural a la Rectoria

Us presentem el punt d’informació interactiva que el
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt ha instal·lat a
 l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, a la placeta de la
Rectoria.

Després de diversos mesos de problemes logístics 
i informàtics, des de l’1 de febrer de 2010 el punt 
d’informació interactiva del Parc Natural ja està en 
funcionament.

És un punt d’informació turística que permet accedir
a les pàgines web dels diferents ajuntaments integrants
del parc natural, de la Diputació de Barcelona, del Parc
Natural, de la Unió Europea, del Servei Meteorològic de
Catalunya, del Consorci Turisme…  i navegar per aquestes
pàgines per a consultar-hi la informació que necessitem.

S’ha ubicat en aquest punt perquè és el punt d’inici
de molts dels itineraris i rutes del nostre terme. Així, els
excursionistes poden consultar els itineraris que estan
penjats a les webs dels ajuntaments o del Parc Natural,
abans d’iniciar l’excursió.

 finançar el projecte de la Nova Llar d’Infants i la Reforma de
l’interior del Marquet de l’Era. A través d’un crèdit amb una
entitat bancària es demanaran 13.000 € per acabar l’enllu-
menat del campanar (que és finançat en un 33 % per
 l’Ajuntament i en un 67 % per l’església) i 40.000 € per
 diferents millores a la via pública.

Manifest en suport al 
Dia Internacional de la Dona
Ple 24 de febrer de 2010

Amb la presència de tots els regidors. Un cop aprovada,
amb el vot favorable de tot el consistori, l’acte de la sessió
anterior, es va aprovar per unanimitat la delegació especifica
de les atribucions que té el Ple en matèria de contractació
per a l’execució del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Soste-
nibilitat Local, per agilitzar els tràmits i no encallar el procés

de l’obra que consistirà en fer la claveguera de l’últim tram
del Torrent Micó. Seguidament i també amb el vot favorable
dels onze regidors s’aprovà l’acceptació i aprovació de la
 delimitació de l’Àrea bàsica de salut de castellar (fins ara
 l’àrea era entre Sentmenat, Castellar i Sant Llorenç i ara
només serà Castellar i Sant Llorenç). Després s’aprovà la
 modificació del contracte amb TMA del servei de recollida
de residus perquè en comptes de que ens cedeixin conte -
nidors de brossa, aquest any ens cedeixin contenidors de
recollida selectiva. Per últim i per unanimitat es va aprovar
donar suport al manifest del Dia Internacional de la dona
fet per la Federació de Municipis de Catalunya i adherir-se
al manifest del Parlament de Catalunya en favor d’Haití.

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).

Si voleu saber-ne més coses, us animem a que us hi
acosteu i ho palpeu vosaltres mateixos!

DDIIVVEERRSSOOSS
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La consellera Carme Capdevila 
inaugura la segona planta de la residència

El passat divendres 15 de gener va venir la consellera
d’Acció Social i Ciutadania a Sant Llorenç Savall. Primer
de tot es va fer una recepció oficial a l’Ajuntament en
què la consellera va signar el llibre d’honor del consis-
tori, acompanyada per l’alcalde, Ricard Torralba Llauradó.
Seguidament la consellera, l’alcalde i el president del
Casal de la Gent Gran, Josep Maria Calvet, van inaugurar
les reformes fetes al Casal. Aquestes reformes han

 consistit en canviar les finestres i pintar tot el Casal, i
s’han finançat al 100% mitjançant una subvenció de
60.000 €, gestionada per l’Ajuntament, del Departament
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalu-
nya. Per últim, juntament amb el director de la residèn-
cia, Simeó Caba, es va inaugurar la segona planta de la
residència d’avis i es va presentar el projecte de remo-
delació de la resta de la residència, previst pels pròxim
anys, amb un pressupost de gairebé 12.000.000 € fi-
nançats íntegrament per la Generalitat de Catalunya.

Mossèn Joan va celebrar 
les noces d’or sacerdotals

El passat 27 de desembre Mossèn Joan
va celebrar les noces d’or sacerdotals amb
amics vinguts d’arreu de Catalunya i amb
molts llorençans i llorençanes que van
omplir l’església de Sant Llorenç Savall.

Noves xarxes per a 
pilotes al camp de futbol

S’han posat mes de 60 metres lineals de
xarxes de vuit metres d’alçada, per acabar de
cobrir la part del camp de futbol on hi falta-
ven xarxes. També s’ha posat formigó a l’en-
trada del camp (davant dels vestidors) i en
breu s’arreglaran les escales per pujar a les
grades.
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GITANES 2010

Diumenge 14 de Febrer a les 4h de la tarda, es va cele-
brar la ballada de gitanes. 

En un ambient de baixes temperatures, els esforçats
balladors: xicarrons, petits, infantils, trempats i veterans,
ens varen del·leitar amb la contra-dansa, la jota, el xotis
de l’avi Daví i la polka. La part musical la va posar la Cobla
Nova del Vallès. Val a dir que el nombrós públic assistent
premià repetidament amb forts aplaudiments les gira-
gonces d’aquestes danses tan nostrades.

Aquest acte que és inclòs dins els actes del Mil·lenari,
deixa palès un cop més la voluntat de fer perviure aques-
tes tradicions llorençanes. Agraïments als balladors, als
directors, i al públic en general. Entre tots vàrem fer una
gran festa!!!

1a EXCURSIÓ DEL MIL·LENARI

Dins dels actes previstos al calendari del Mil·lenari,
aquest diumenge 21 de febrer es va realitzar la 1a de les
quatre excursions que es faran aquest any dedicades al
Mil·lenari i organitzades per l’entitat Lacera conjuntament
amb el Centre Excursionista Llorençà i l’Ajuntament.

Amb una afluència de 44 excursionistes, a 2/4 de 9 del
matí, es va sortir des de la Font de l’Aixeta cap a la Vall
d’Horta. Passant pel camí de Can Brosa, s’arribà al dol-
men de Roca Sareny on membres de Lacera ens van il·lus-
trar sobre la seva troballa i la seva antiguitat. Continuà-
rem cap a l’Era Ventosa per fer un repòs i esmorzar.
Reprenem, ja refets, cap a la Cova Simanya, on varem fer
les fotos de grup. Per manca de temps, es va obviar la
 necròpolis de Coll d’Eres per retornar cap a casa a través
de la Canal de la Font del Llor. Tornàvem a les 2h de la
tarda. Un passeig per la nostra història i el nostre entorn
que ben segur repetirem!!!
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CAL COMPROVAR QUE LES CENDRES ESTAN
BEN APAGADES ABANS DE LLENÇAR-LES AL
CONTENIDOR

Al llarg de l’hivern s’han encès contenidors de residus
en diversos punts del poble. La causa és que s’hi llencen
les cendres de la llardefoc quan esncara estan calentes.
Abans de llençar les cendres, comproveu si-us-plau que
estiguin ben apagades i refredades. Les brases poden tri-
gar dies en refredar-se!

Quan s’encén un contenidor, el foc passa d’un conte-
nidor al que té al costat i al final s’acaben cremant tots
si no hi som a temps d’apagar-ho a temps.

Aquestes incidències representen una despesa força

important per l’ajuntament, i en definitiva, pel poble.
Aquí podeu veure els preus que valen els contenidors
perque us feu una idea de la despesa que aquestes ne-
gligències signifiquen per l’ajuntament, a banda del risc
d’incendi que comporta per els edificis o instal·lacions
properes:

Contenidor de REBUIG (color verd) 300 €/ut  Conte-
nidor de ORGÀNICA (color marró) 180 €/ut  Contenidor
de VIDRE (iglú de color verd) 600 €/ut  Contenidor de
PAPER I CARTRÓ (iglú de color blau) 600 €/ut  Contenidor
de ENVASOS LLEUGERS (iglú de color groc) 600 €/ut.

Recordeu que les cendres també les podeu dur a la dei-
xalleria.

Gràcies per la vostra col·laboració!

ACTUACIONS DE MILLORA A LA 
VALL D’HORTA I LA VALL DE MUR

A la Vall d’Horta, zona afectada per l’incendi de 2003,
s’hi està treballant actualment per a la recuperació ve-
getal dels boscos cremats i per ordenar i potenciar dife-
rents usos d’aquesta vall. En aquest sentit, aquest any
es preveu dur a terme una tercera fase d’actuació amb
diferents accions planificades en el Pla Director de la Vall
d’Horta i Vall de Mur (que va ser aprovat pel ple de
 l’Ajuntament el passat 26 de maig de 2008).

Actuacions proposades:
Millorar els camins d’accés a diverses masies de la Vall

d’Horta: Millora del camí d’accés a Can Garriga. Millora
del camí d’accés a La Roca. Neteja dels vorals de la Vall
d’Horta. 

Restauració d’antigues infraestructures: Rehabilitació
del forn de totxos de La Roca. Consolidació del forn de
pega. Restauració de la sèquia de Les Oliveres. 

Creació d’una bassa al Dalmau. 
Creació d’un tancat al punt de recollida d’escombra-

ries del camí de la Vall d’Horta al trencall amb el camí de
Can Garriga.

Aquests treballs es poden dur a terme gràcies al con-
veni que té la Diputació de Barcelona amb la Caixa
 d’Estalvis i Pensions, per al desenvolupament del Pla de
gestió integral per a la conservació dels sistemes natu-
rals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
 Barcelona. El cost total d’execució d’aquest projecte as-
cendeix a 53.271,96 euros.

ACTUACIONS DE MILLORA AL CAMÍ DEL RIU

El mes de febrer de 2009 es van realitzar els treballs de
recuperació dels entrons de la font de Can Llogari. Es va
recuperar la font, les basses, els camps i es va fer millora
paisatgística i forestal dels entorns de la font.

Aquesta actuació forma part 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).

Aquest any s’ha dut a terme la segona fase d’execució
del Pla, amb actuacions de manteniment de l’àrea de la
font i les basses de Can Llogari, mitjançant la desbros-
sada de matoll, l’eliminació de la canya i la plantació a
l’entorn de la font del Llogari. També s’ha recuperat
 l’accés a peu a la font per l’altre cantó del riu. A més a
més, s’ha actuat al llarg de tot el camí del riu del terme
de Sant Llorenç Savall i també del terme de Castellar del
 Vallès, mitjançant les següents actuacions:
· Poda, estassada i eliminació de restes vegetals als

trams de corriols presents al camí del riu.
· Restauració dels processos erosius del ferm i realització

d’actuacions per prevenir-los.
Aquests treballs es poden dur a terme gràcies al con-

veni que té la Diputació de Barcelona amb la Caixa
 d’Estalvis i Pensions, per al desenvolupament del Pla de
gestió integral per a la conservació dels sistemes natu-
rals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
 Barcelona. El cost total d’execució d’aquest projecte as-
cendeix a 32.087,39 euros.
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Cal millorar la recollida selectiva.

Primer de tot volem agrair als ciutadans i ciu tada-
nes de Sant Llorenç Savall la seva col·laboració en 
el sistema de recollida selectiva de residus del
 municipi.

Els resultats obtinguts de les diferents recollides
de residus durant el 2009 en general no són gaire
positius. S’han assolit el objectius de reduir la frac-
ció resta o rebuig i augmentar la fracció orgànica.
En canvi, les altres fraccions de residus, vidre, paper-
cartró i envasos han sofert una petita davallada, en
part també degut a la situació de crisi econòmica
que ens està tocant viure. No obstant, la tendència
d’aquest any d’aquestes fraccions, comparada amb
la resta de municipis de la comarca, ha estat similar.

A continuació es mostren les dades de selectiva
generades durant els anys 2007, 2008 i 2009.

El següent gràfic mostra les dades de la fracció resta
(rebuig) generada durant els anys 2007, 2008 i 2009.

Comparant les dades de residus generats el 2008 amb
l’any 2009, s’ha reduït la fracció resta en un 1,65%.
Aquests són els residus que dipositem al contenidor de
color verd, que portem directament a l’abocador, sense
possibilitat de ser reciclats. La matèria orgànica ha aug-
mentat en un 4,65%.

Per altra banda, al 2009 s’han reduït les fraccions de
residus, el vidre en un 6,93%, el paper i cartró en un
6,56%, els envasos de plàstic en un 2,84%. Cal tenir en
compte que l’any 2008 es van obtenir bons resultats
 d’aquestes fraccions.

Cal destacar l’important augment en la recollida de la
fracció orgànica, encara que la quantitat de fracció or-
gànica recollida encara és baixa i als contenidors sovint
s’hi troben materials que no hi haurien de ser.

L’any 2009 a Sant Llorenç s’han generat un total de
1.271 tones de residus municipals. 747,06 tones van ser
de fracció resta -representa el 59,16%-, i 515,65 tones de
les fraccions de selectiva (inclou els residus de deixalle-
ria) -un 40,84%.

BALANÇ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS L’ANY 2009
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El gràfic següent mostra el percentatge que cor-
respon a cada fracció separada, sense incloure els re-
sidus recollits a la deixalleria. 

Encara que s’hagin reduït les quantitats de vidre,
paper-cartró i envasos, és important seguir separant
correctament els residus, especialment la matèria or-
gànica, i no barrejar-los amb altres, d’aquesta ma-
nera fem possible el seu procés de reciclatge. 

Tot allò que no és separat correctament i no és
 dipositat al contenidor corresponent de recollida
 selectiva, se’n va a l’abocador, on paguem un cànon
d’abocament molt car. Aquest any es clausura l’abo-
cador de Vacarisses i a partir de llavors, el preu que
haurem de pagar pels residus que no haguem reci-
clat serà encara més elevat. 

No reciclar li surt molt car al poble. Necessitem la
col·laboració de tots i totes per gestionar correcta-
ment els residus allà on es generen, des de casa, des
del comerç, des del restaurant, des de l’empresa...

Si tens cap dubte, si us plau, posa’t en contacte
amb l’Ajuntament.

QUÈ HEM DE FER AMB LES RESTES DE PODA
DELS ARBRES DEL JARDÍ?

Es recorda que al contenidor marró NO s’hi poden llen-
çar les restes de la poda dels arbres o arbusts del jardí, ja
que les branques i troncs espatllen la maquinària de la
planta de compostatge. 

Si tenim restes de poda en poca quantitat, les podem
dur a la deixalleria. 

Però si en tenim molta quantitat, ens les hem de ges-
tionar nosaltres mateixos, d’alguna de les següents ma-
neres:

Triturar-les:
L’Ajuntament disposa d’una biotrituradora de restes

vegetals que posa a disposició dels veïns que vulguin tri-
turar la poda del seu pati o jardí. 

Cremar-les:
En cas que decidiu cremar-les, cal fer una comunicació

de crema a l’Ajuntament entre el 15 d’octubre i el 15 de
març. Atenció: entre el 15 de març i el 15 d’octubre ja cal
una autorització especial per a cremar, ja que entrem en
època d’alt risc d’incendi forestal.

Compostar-les:
L’Ajuntament també disposa de compostadors de 410

litres per només 25 euros, per fer autocompostatge a
casa o a l’hort.

RECORDA:

- 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 l’iglú de color

verd. 
- Les restes de menjar, al contenidor de color marró.
- L’oli vegetal, al contenidor de color taronja (a l’avin-

guda Catalunya o a la deixalleria).
- La resta, al contenidor de color verd fosc. 
- La roba i les sabates, als contenidors d’Humana (ubi-

cats a l’aparcament de la Font d’Aixeta i a l’exterior de
la deixalleria municipal).
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- Altres residus, com els trastos i estris vells que fan molt
de volum (mobles, matalassos...); els grans i petits apa-
rells elèctrics i electrònics; 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. Horari: de dilluns
a divendres de 15 a 18h, i dissabtes de 9 a 14h. Recor-
dem que els residus voluminosos NO S’HAN DE

 DEIXAR AL CARRER, s’han de portar a la deixalleria en
l’horari en què està oberta. 

Si encara no el tens, vine a buscar a l’Ajuntament:

- el teu cubell de 10 litres per separar la matèria orgànica
(inclou adhesiu i un paquet de bosses compostables). 

- el teu embut per la recollida de l’oli domèstic vegetal.

Per qualsevol dubte, veniu a informar-vos a l’Ajuntament!

Informació meteorològica

Resum de la meteorologia del mes de 
DESEMBRE de 2009:
La TEMPERATURA MÍNIMA durant el mes desembre va
baixar dels zero graus els dies 2, 12, 15, 16, 17, 18, 19 i el dia
20, quan hi va haver la més baixa amb –7,5 ºC, mentre
que la TEMPERATURA MÀXIMA més alta va ser de 18,5 ºC
el dia 10.
La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes de
desembre del 2009 va ser de 60,75 l/m2.
La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 27%, mesu-
rada el dia 19, i la MÀXIMA del 88%, el dia 24.
La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 996 mbars
el dia 14, i la MÀXIMA de 1018,5 mbars els dies 4 i 8.
El VENT va ser en forma de ràfegues suaus els dies 4 i 28.

Resum de la meteorologia de l’ANY 2009:
La TEMPERATURA MÍNIMA de l’any va ser de –8,5ºC el dia
8 de gener, i la MÀXIMA va ser de 38ºC, els dies 17 i 18
 d’agost de 2009.
La PRECIPITACIÓ total acumulada durant l’any 2009 va
ser de 470 l/m2.
La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 26% mesu-
rada el dia 2 de juliol de 2009, i la MÀXIMA del 88%, els
dies 15 de setembre i 24 de desembre de 2009.
La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 990,5 mbars
els dies 23 i 24 de gener de 2009, i la MÀXIMA de 1029,2
mbars, el dia 11 de gener de 2009.

Resum de la meteorologia de GENER de 2010:
La TEMPERATURA MÍNIMA va ser de -7 ºC, el dia 10,
 mentre que la TEMPERATURA MÀXIMA més alta va ser
de 12,5 ºC  el dia 15.

La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes de
gener del 2010 va ser de 55  l/m2. Va ploure un total de 13
dies durant el mes.

LA PRECIPITACIÓ va ser en forma de NEU dèbil amb 0,25
l/m2 el dia 27, emblanquinant les teulades.

La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 40%, mesu-
rada el dia 15, i la MÀXIMA del 86% els dies 19 i 20.

La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 993,2 hPa el
dia 8, i la MÀXIMA de 1023,8 hPa els dies 17 i 18.

El VENT va ser en forma de fortes ràfegues el dia 1, i de
 ràfegues suaus els dies 7 i 9.

Resum de la meteorologia del mes de FEBRER
de 2010:
La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de -7 ºC, el
dia 15, mentre que la TEMPERATURA MÀXIMA més alta
va ser de 15,5 ºC  el dia 26.

La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes de
febrer del 2010 va ser de 89,5  lts/m2. Va ploure un total
de 10 dies durant el mes.

LA PRECIPITACIÓ va ser en forma de NEU dèbil el dia 13.

La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 30%, mesu-
rada el dia 7, i la MÀXIMA del 73% el dia 4.

La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 995,9 hPa
el dia 17, i la MÀXIMA de 1023,8 hPa el dia 2.

Aquest mes de febrer del 2010 ha estat FORÇA VENTÓS,
amb ràfegues entre suaus i semi-fortes  en un total de 9
dies durant el mes.

Aquesta informació és subministrada per Joan 
 Andreví Garriga.
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Col·labora amb el Mil·lenari de Sant Llorenç comprant aquest calendari!

Preu de venda 5 €, en col·laboració amb els actes anuals del mil·lenari.
Llocs i punts de venda: en la majoria de comerços del poble.

27 de març
A les 16 h

Camp de futbol

FUTBOL: Llorençà FC, CE – ArtésFC
Organitza: Centre d’Esports Llorençà.

1 d’abril
A les 19 h

Bilbioaccés

CLUB DE LECTURA SAVALL
Organitza: Casa de Cultura
Col·labora: Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall.

12 d’abril
A les 18 h

Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE
Organitza: Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall.

17 d’abril
A les 17 h

Cap de futbol

FUTBOL: Llorençà FC, CALDERS CF
Organitza: Centre d’Esports Llorençà.

24 d’abril
tarda-nit

CONCERT-CONFERÈNCIA SOBRE 
LA SARDANA CANTADA
Organitza: Coral Polifònica els Emprius.

25 d’abril
matinal

2a CAMINADA DEL MIL·LENARI
4a CAMINADA POPULAR: XINO-XANO
Inscripcions i més informació al telèfon:
660 872 026 i al correu electrònic: 
centrexcursionistallorenca@hotmail.es
Organitza: Centre Excursionista Llorençà.

25 d’abril
Casal de la 

2a joventut

FESTA DE LA GENT GRAN QUE VIU SOLA
Organitza: Casal de la 2a joventut.

1 de maig
tot el dia

FESTA DEL PI DE MAIG
Organitza: Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall.

2 de maig APLEC DE BOMBERS
Organitza: Bombers voluntaris de 
Sant Llorenç.

6 de maig
A les 19 h

Casa de Cultura

CLUB DE LECTURA SAVALL
Organitza: Casa de Cultura
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç.

29 de maig
tarda

Casa de Cultura

XERRADA AMB EL Dr. MARTÍ BOADA
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de medi ambient.

9 de maig
tot el dia

FIRA DE SANT PONÇ
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall.
Col·labora: entitats i comerços del poble,
Diputació de Barcelona.

23 de maig FESTA DE LA GENT GRAN
Organitza: Casal de la 2a joventut.

28 de maig
29 de maig

matí

DIA DE LA SALUT DE LES DONES
Caminada per conèixer les herbes 
remeieres del nostre entorn
Visita guiada a càrrec de la Mertxe Pam-
plona. Organitza: Ajuntament de Sant
Llorenç Savall. Regidoria de la dona.
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Finalment ja podem gaudir del
nou poliesportiu municipal, la
 veritat és que hem hagut d’espe-
rar molts anys però ara ja el tenim
aquí.

A partir d’ara ja no tornarem a
repetir mai més aquella pregunta
que ens hem fet tantes i tantes
vegades quan viatjàvem arreu de
Catalunya i vèiem pobles més
 petits que el nostre, que potser
no tenien un poliesportiu com el 
que ara tenim nosaltres però si
que tenien un pista amb un bar-
ret i quatre parets... La nostra pre-
gunta sempre era la mateixa: 
“I nosaltres, quan?”. Doncs a par-
tir d’ara aquesta pregunta ja 
la podem apartar del nostre  
vo cabulari particular, perquè ja
disposem d’un poliesportiu del
segle XXI.

Estem convençuts que serà un
poliesportiu molt utilitzat i amor-
titzat per la gent del poble, ara
hem aconseguit tenir-lo que era
molt important i ara des del dia 8

de febrer ja ens hem posat a
 treballar per fer-hi al màxim
 d’activitats.

Aquest projecte ha tingut una
gestació de 7 anys, vam començar
a treballar-hi a finals del 2003 i
fins a principis del 2010 no l’hem
pogut acabar.

Aquest pavelló ha tingut un
cost de 1.750.000 €, dels quals
1.000.000 € els ha aportat la Ge-
neralitat, 175.000 € la Diputació
de Barcelona, 100.000 € Red Eléc-
trica i la resta, menys del 30%,
 l’Ajuntament.

Es tracta, econòmicament par-
lant, de la inversió més gran de la
història del municipi (encara que
l’aportació municipal ha estat
baixa en comparació a les altres
administracions), però també
estem absolutament segurs que
serà una de les instal·lacions més
utilitzades, o la més utilitzada, per
tots els llorençans i llorençanes.

Grup Municipal d’ERC

Diumenge 10 de Febrer, varem
fer la inauguració del Pavelló
 Poliesportiu.

Aquest és un fet que ve com a
resultat de l’esforç. Un esforç
col·lectiu i divers que finalment
s’ha vist gratificat: tenim un Pa-
velló Poliesportiu amb tots els
“ets” i “uts”!

I és que, a l’hora de fer poble i
de fer país, només és vàlid allò de
“la unió fa la força”.

Enguany, afrontem temps difí-
cils amb greus problemes socials.
Només amb l’esforç comú, l’acord
i el diàleg ho podem resoldre.

Ja el tenim aquí Entre tots
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els grups municipals opinen

Som un poble mil·lenari, amb
ganes de tirar endavant. Cal 
no defallir, tampoc varen defallir
els que ens van precedir i ells
també van enfrontar-se a greus
situacions.

Prenguem doncs l’espurna d’a-
quest esperit i fem-la nostra, així
com ho han de fer les institu-
cions, els partits i tot els agents
socials.

Aquest esforç per part de tots
haurà de donar, a poc a poc, els
seus bons resultats. 

Grup Municipal de CIU

Són moltes les accions reivindi-
catives dutes a terme al llarg de
l’història que han donat lloc al
moviment de dones i que les ge-
neracions presents desconeixem. 

És per això que des de la Joven-
tut Socialista de Catalunya, volem
aprofitar la celebració del 8 de
Març dia de la Dona Treballadora,
per recordar, que tot i les contra-
diccions i manipulacions exis-
tents en relació als esde ve -
niments històrics referents a la
festivitat abans esmentada, no
s’ha d’oblidar que aquesta té com
a origen indiscutible el moviment
internacional de dones socialistes
de finals del s. XIX, el qual tenia
com a finalitat, promoure la lluita
pel dret al vot femení, sense cap
tipus de restricció basada en el ni-
vell de riquesa, propietats o edu-
cació. Aquesta és la principal
causa de que sigui una data que
ha arribat fins els nostres temps
com el Dia Internacional de la  
rei vin  dicació de les conquestes

 femenines i de demanda de nous
drets. 

Des de la JSC volem reivindicar
la necessitat de continuar lluitant
dia a dia per una societat iguali-
tària entre homes i dones, perquè
encara és llarg el camí a recórrer
en matèria d’igualtat tenint en
compte que vivim en un món dis-
senyat pel triomf i la realització
personal d’únicament la meitat
de la població on les opcions per
fer-ho queden reduïdes, sinó es-
gotades, en cas de néixer dona i
perquè creiem que la igualtat de
drets i deures per tots i totes, és
una condició ineludible per acon-
seguir un món més just en el que
poder conviure. 

Ara més que mai necessitem
que el somni pel que han lluitat i
mort tantes dones es faci realitat,
ara més que mai reclamem una
societat amb una veritable igual-
tat d’oportunitats.

Grup Municipal del PSC

8 de març,
Dia de la Dona Treballadora
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