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Adjudicació de la nova Llar d’infants
Ple 18 de març de 2010 

Després d’aprovar la urgència de la sessió, es va fer
l’aprovació provisional del contracte administratiu de
les obres del projecte de la nova Llar d’infants, amb la
presència de tots els regidors i amb el vot favorable 
de tot el consistori. Seguidament es va nomenar la re-
gidora d’ensenyament, Pepi Filella, representant de 
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall a la Comissió 
d’Escolarització.

Proposta de bandera
Ple 31 de març de 2010 

Amb la presència de tots els regidors, es va debatre la
proposta de bandera per al municipi de Sant Llorenç Sa-
vall. Veient que hi havia diferents possibilitats, tots els
grups del consistori van decidir deixar el punt sobre la
taula i convocar un referèndum perquè la gent del poble
voti quina opció li agrada més.

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).

Adjudicació Llar d’infants
Ple 8 d’abril de 2010 

Amb la presència de tots els regidors -excepte la Maite
Montfort, d’Esquerra, i el Francesc Montlló, de CiU- es va
aprovar per unanimitat l’adjudicació de les obres de la
nova Llar d’Infants a l’empresa Maheco. Seguidament, i
també per unanimitat, es va adjudicar el nou contracte
de la neteja a l’empresa Serveis JAF S.A.

Montserrat Díaz, nova portaveu de CIU
Ple 28 d’abril de 2010 

Amb la presència de tots els regidors -excepte en Fran-
cesc Montlló, de CiU, i en Juan Luis Serrano Toro, d’Es-
querra-, es va aprovar per unanimitat la renovació del
conveni entre l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajun-
tament per a la prestació de serveis de protecció de la
salut. Seguidament, i també per unanimitat, es aprovar
el suplement de crèdit degut a la reparació d’un fanal
que ens ha pagat l’assegurança. Per últim, es va infor-
mar del canvi de portaveu del grup municipal de CiU:
Montserrat Díaz substitueix Francesc Montlló.

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’A-
juntament).

Noves tarifes del servei d’aigües
Ple 26 de maig de 2010 

Amb la presència de tots els regidors -excepte en Fran-
cesc Montlló, de CiU- es van aprovar per unanimitat les
actes de les sessions anteriors. Seguidament, i per una-
nimitat, es van aprovar les noves tarifes del servei d’ai-
gües i una factura pendent de Sorea de l’any passat. Per
últim, i també per unanimitat, es va aprovar l’adjudica-
ció del contracte de neteja a l’empresa CLECE, SA, des-
prés de que l’empresa que va guanyar no presentés tota
la documentació necessària.

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’A-
juntament).
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Consell d’Infants
Ple 15 de juny de 2010 

El Consell d’Infants és un òrgan de consulta i partici-
pació infantil. És un espai per pensar, reflexionar i fer pro-
postes sobre aspectes del municipi que formen part de
la vida quotidiana dels nens i nenes. Està format per tres
alumnes de cada curs, de quart a sisè de primària, que
són escollits democràticament pels companys de classe
i representen tots els infants del poble. Les seves re-
unions són conduïdes per part de la dinamitzadora del
projecte i la regidora de Participació Ciutadana de l’A-
juntament. 

El Consell d’Infants acaba generant un Ple Municipal
on es recullen totes les peticions que han anat treba-
llant. Enguany, aquest Ple va tenir lloc el passat 15 de
juny, i es va ac3dar:

Primer. Aprovar la proposta del Consell d’Infants en re-
lació amb la millora de la seguretat dels vianants al
poble, que consisteix en les següents actuacions:

1. Posar els passos de vianants necessaris de l’escola
al pavelló, per a fer un camí segur.

2. Posar un pas de vianants al carrer Mossèn Miró, a
l’alçada de la passarel·la. 

3. Posar un pas de vianants a la carretera de Monis-
trol, a l’alçada del Passatge de la Font d’en Pere
 Miquel.

Segon. Aprovar la proposta del Consell d’Infants de mi-
llores a la zona esportiva de Ponsferrer, que consisteix en
les següents actuacions:

1. Posar una font per beure aigua a la pista vermella.
2. Posar uns aparca bicicletes a la pista vermella i a la

font de l’aixeta.
3. Posar papereres o contenidors de reciclatge a la

pista vermella.
Tercer. Aprovar la proposta del Consell d’Infants refe-

rent a l’organització del Quo Vadis infantil per a l’estiu
de 2010.

Quart. Acceptar la donació del quadre realitzat pels
alumnes de 5è i 6è del CEIP Josep Gras de Sant Llorenç
Savall en commemoració del Mil·lenari del poble.

El projecte del Consell d’Infants també inclou una
 visita al Parlament. Hi van anar tots els alumnes de sisè

acompanyats per la mestra, la directora de l’escola, l’al-
calde, la regidora de Participació Ciutadana i la dinamit-
zadora del projecte. L’activitat, guiada per la cap de la
Unitat d’extensió educativa del Parlament de Catalunya,
va començar a les 10 del matí i la jornada va estar divi-
dida en tres parts. En primer lloc es va escollir el presi-
dent i el vicepresident del Parlament, després es va si-
mular una sessió d’investidura i finalment es va realitzar
una sessió de control a un diputat del Parlament.

El personal de l’Ajuntament i l’alcalde 
es redueixen el sou un 5% de mitjana
Ple 15 de juny de 2010 

Un cop finalitzat el Consell d’Infants es va fer un ple
extraordinari en el que es van aprovar dos punts: d’una
banda, l’adjudicació definitiva del servei de neteja dels
edificis municipals; i de l’altra, l’aplicació de les mesures
de reducció de les retribucions del personal de l’Ajunta-
ment i de l’alcalde, d’acord amb el que preveu el reial De-
cret Llei 8/2010 de 20 de maig del govern de l’estat.

Moció en relació a la sentència del tribunal
constitucional sobre l’estatut de Catalunya
Ple 30 de juny de 2010 

Amb la presència de tots els regidors excepte en Fran-
cesc Montlló de CIU i en Pepi Filella d’esquerra que van
excusar la seva absència es va aprovar les actes de les
sessions anteriors. Seguidament es va aprovar la trans-
ferència de crèdit entre partides amb el vot favorable de
tots els assistents i també per unanimitat es van apro-
var les noves tarifes de la llar d’infants amb l’increment
del ipc interanual català. Per últim cada grup va presen-
tar la seva pròpia moció en relació a la sentència del tri-
bunal constitucional sobre l’estatut de Catalunya i totes
tres van ser aprovades ja que cada grup va votar a favor
la seva i es va abstenir en les dels demés.

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).
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PUJADA DEL PI

Dissabte 1 de Maig, com cada any, Sant Llorenç Savall va
celebrar la Festa de Pi.

Tot va començar a primera hora del matí, quan prop de
150 vilatans van arribar al Pla de la Vinya Vella, que es troba
entre el Dalmau i el Daví, per procedir a tallar el Pi.

Amb el pi ja tallat, es va esmorzar un bon pa amb tomà-
quet i embotit i porró de vi i refresc per als més petits, per tal
d’agafar forces per després.

Seguidament, es va carregar el pi al camió i es va trans-
portar fins a la plaça del poble.

Aturat davant del “Royal”, es va procedir a descarregar el
pi i transportar-lo fins a la plaça, tot per procediments ma-
nuals i amb grans dificultats a causa del pes de l’arbre. Cal
esmentar la col·laboració dels “pompeiros” portuguesos, que
eren a la vila amb motiu de la trobada de germanor amb
els bombers voluntaris del nostre Parc. Ja a plaça, es va pelar
el pi amb la col·laboració de diversos “amateurs”, que varen
exhibir prou traça. Finalment, una gran estrebada popular
va permetre plantar el pi del 2010.

Mentre a plaça es pelava el pi, a dos quarts de 12 a l’es-
glésia un concert de gospel a càrrec de la Bella Quirze Band
delitava les orelles del públic assistent.

Al voltant de les 2 del migdia, al Pavelló Municipal, es va
fer l’arrossada popular, amb l’assistència dels voluntaris de
la plantada, que varen recuperar forces, i públic en general.

A les 7 de la tarda hi va haver una ballada de sardanes
amb la Cobla Nova Vallès, que a causa de la pluja va tocar al
Pavelló Municipal.

Amb la ballada de sardanes, es va donar per acabada la
Festa de la pujada del pi.

Cal esmentar en especial la col·laboració de les entitats
del poble i sobretot la de tothom, petits i grans, per sortir al
carrer i fer que aquesta festa fos possible.

Sant Llorenç Savall vota “sí” en la consulta
popular per la independència de Catalunya

El passat 25 d’abril es va celebrar a Sant Llorenç la con-
sulta popular per la independència de Catalunya, en el marc

de la tercera onada de consultes que van tenir lloc el ma-
teix dia a uns 200 pobles i ciutats de tot el país. Al nostre
municipi van votar 497 persones, de manera que la partici-
pació en la consulta va ser del 24,09%. Un 95,37% dels vo-
tants va optar pel “sí”, mentre que un 4,43% va votar “no”.
Hi va haver un únic vot en blanc i cap de nul. Pel què fa als
col·lectius que, a diferència de les eleccions convencionals,
tenien dret a vot a la consulta, van votar 14 nois i noies entre
16 i 18 anys, així com 8 estrangers residents al municipi.

Després de tota la feina de preparació prèvia i d’haver re-
collit el vot anticipat, el 25 d’abril la consulta popular per la
independència va transcórrer a Sant Llorenç en una jornada
tranquil·la i sense cap incident remarcable. El col·legi elec-
toral, ubicat a la Casa de Cultura, va estar obert de les 9 del
matí fins a les 8 del vespre. Al llarg del dia hi va haver un de-
goteig constant de votants, però les hores de més afluèn-
cia van ser al migdia. En alguns moments es van formar llar-
gues cues de persones que volien exercir el seu dret a vot.
També vam rebre la visita del conseller de Cultura i Mitjans
de Comunicació, Joan Manuel Tresserras.

Durant tot el dia hi va haver activitats diverses que van
animar la jornada al pati de la Casa de Cultura, com l’ac-
tuació dels gegants i grallers de Sant Llorenç Savall. El Cen-
tre Excursionista Llorençà va situar a la Casa de Cultura el
punt d’arribada de la Caminada Familiar que organitzaven.
També hi va haver inflables per als més petits, tant al matí
com a la tarda.

Des de la plataforma “Sant Llorenç Savall decideix” consi-
derem que el poble de Sant Llorenç pot estar satisfet de la
participació registrada, de la implicació de diversos col·lec-
tius en la consulta i d’haver celebrat una jornada a favor de
la democràcia i del dret a decidir en un ambient de cordiali-
tat i compromís. Per aquest motiu volem expressar la nostra
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satisfacció pels resultats aconseguits i agrair la participació
de tots els llorençans i llorençanes que van venir a votar. 

També volem donar les gràcies a totes les persones i enti-
tats que van fer possible la consulta: els voluntaris que van
ser a la mesa el dia 25 (Jordi Siscart, Juani García, Maria
Olivé...), els qui ens van ajudar a transportar els inflables (Qui-
quet), els qui van fer possible els actes previs a la consulta
(la Penya Blaugrana i especialment el Joselín), els grups de
música que van tocar al concert (Antaviana i Tornaviss), els
voluntaris dels inflables (Roger Rios, Neus Roma) i tothom
qui va col·laborar-hi d’una manera o altra. També volem
donar les gràcies als comerços on es van posar les guardio-
les per recollir fons (Pizzeria Segona Copa, Farmàcia Joan
Josep Pagans, Cal Sala, Cal Carreras, Racó de la Plaça, Cal Blau). 

De manera especial volem agrair el suport de l’Ajunta-
ment de Sant Llorenç Savall, expressat en la moció aprovada
al ple. La cessió d’espais i material i el suport explícit de l’al-
calde animant a la participació van ser de gran ajuda per
aconseguir una participació elevada.

BAIXADA DEL PI

El passat diumenge, 30 de maig, es va celebrar la Baixada
del Pi, amb la qual es va marcar la cloenda de les festes del
Maig Cultural.

Als voltants de les 12 del migdia es va procedir a fer caure
el pi, que va anar a terra al lloc previst, guiat per una cor-
dada de voluntaris i amb l’habilitat d’un mestre forestal
local que el va tallar i trossejar.

Seguidament, les colles castelleres de Cerdanyola, Corne-
llà i Sabadell ens van oferir un lluït repertori dels seus mi-
llors castells, sempre acompanyats pels grallers, que anaven
il·lustrant musicalment la realització. Els anxanetes coro-
naven els castells i arrencaven forts i llargs aplaudiments al
nombrós públic present.

A les 6 de la tarda, també a la plaça, es va dur a terme la
mostra de balls populars, amb la participació llorençana del
ball de Gitanes i la Colla de Bastoners de Castellar del Vallès.

Amb això es va donar per acabada la Festa del Pi de maig
d’enguany. Ara, a esperar a agafar forces per aixecar el pi de
l’any vinent!

Fira de Sant Ponç 2010

Diumenge 9 de Maig es va dur a terme la Fira de Sant
Ponç. Diverses entitats, comerços i artesans locals van par-
ticipar a la fira posant les seves parades per oferir-nos una
mostra de les activitats i productes de les nostres contra-
des. Enguany, a més, el programa Viu el Parc ens va acom-
panyar amb una fira d’artesans. En total, doncs, una tren-
tena de parades omplien el passeig de la Rectoria. Entre els
productes que s’oferien es podia veure com es treballava el
fang, una activitat que va atraure molt a la canalla; joieria
feta amb CD’s reciclats; com es feien joies amb vidre; for-
matges, embotits, coques, vi, pa, confitures artesanals... Tot
això i molt més és el que ens va mostrar aquesta fira de Sant
Ponç, que va començar al voltant de les 10 del matí i es va
perllongar fins més enllà de les 2 del migdia.

L’esdeveniment va comptar amb tallers participatius per
la quitxalla i les rondalles de Lo Sacaire del Llobregat, que
va guarnir l’ambient amb les notes musicals del seu sac de
gemecs.

La nombrosa afluència de públic donava color i animació
a un matí en què fins i tot el temps i la temperatura eren
agradables i convidaven a passejar.

Resultats de la consulta popular 
a Sant Llorenç Savall
Cens estimat: 2063
Participació: 497 vots (24 ,09 %)
Menors d’edat: 14 vots
Estrangers: 6 vots
Sí: 474 vots (95,37 %)
No: 22 vots (4,43 %)
Blanc: 1vot (0,21 %)

Resultat econòmic de 
l’organització de la consulta

INGRESSOS DESPESES
motiu import motiu import
Aportació secció local ERC 300 ,00 Devolució secció local ERC 247,50
Venda xapes 403,00 Despeses difusió 210,00
Obertura guardioles 41,50 Compra de 300 xapes (a 0,48) 144,00
Botifarrada 411,00 Compra 10 guardioles ( a 0,80) 8,00

Begudes, pa i botifarra 272,00
Papereria Vallès 51,31
Pancartes (3 x 54) 162,00
Desplaçaments 60,69

TOTALS 1155,50 1155,50

Tots els imports són expressats en euros.
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Aplec de bombers

El diumenge 2 de maig es va celebrar el XII Aplec de Bom-
bers de Catalunya i la VI Trobada de bombers juvenils.
Aquest aplec se celebra cada any a una població diferent de
Catalunya, havent recorregut bona part de la geografia ca-
talana: des d’Almenar, Flix, Puigcerdà, Artesa de Segre, Agra-
munt... fins arribar al nostre poble.

Enguany la festa es va emmarcar dins els actes del Mil·le-
nari i va comptar, a més dels bombers del principat, amb un
bon nombre de “sapeurs-pompiers” de la Catalunya Nord i
una nodrida delegació dels “Bombeiros voluntarios” de Se-
túbal, encapçalada pel primer tinent d’alcalde de la ciutat
portuguesa. Així, l’aplec esdevingué internacional.

Durant el matí van acostar-se al Parc de Bombers tots els
participants a l’aplec. Allà van esmorzar un pa amb tomà-
quet i se’ls van entregar obsequis. Tot seguit van tenir lloc,
al passeig de la Rectoria, diverses exhibicions de maniobres
en què van participar-hi tots els bombers juvenils, sota l’a-
tenta mirada del públic que omplia el passeig. Entre els as-
sistents hi havia la directora general de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments de Catalunya, que va assistir-hi per
delegació del conseller d’Interior de la Generalitat.

Els diferents equips van efectuar maniobres d’estesa de
línia forestal, muntatge de motobomba i aspiració, socor-
risme, rescat en alçada... Convé esmentar que els bombers
de Setúbal, en finalitzar la seva maniobra, van obsequiar el
nostre parc amb una motobomba per a inundacions.

Finalitzades les maniobres, tots els assistents es van des-
plaçar a la Casa de Cultura, en formació i precedits per la
“fanfàrria” musical de Setúbal. Allà s’havia preparat un

 espectacle d’animació a càrrec de Rah-mon Roma i també es
va poder visitar l’exposició sobre l’incendi del 2003.

La festa va finalitzar amb un dinar de germanor per a 300
persones al pavelló municipal i entrega d’obsequis als parcs
de bombers participants a l’aplec.

Xerrada del professor Martí Boada

El passat 29 de maig va tenir lloc a la Casa de Cultura una
xerrada del professor Martí Boada, geògraf, naturalista i doc-
tor en Ciències Ambientals; sota el títol “Catalunya, país de
boscos. Una perspectiva històrica i actual”.

Durant una hora llarga, que es va fer molt curta, el pro-
fessor Boada va exposar de forma clara i planera que “Cata-
lunya, sense saber-ho, és un país de boscos, amb el 60 % del
territori de superfície forestal. Aquesta xifra ens situa per
damunt de les mitjanes d’Espanya (38 %), França (32 %) i els
Estats Units (34 %). El nombre d’espècies d’arbres silvestres
és d’un centenar, i els seus fruits, fustes i llenyes ens han
acompanyat al llarg de la nostra història com a poble. Els
canvis socioeconòmics i energètics de les darreres dècades,
així com ens han canviat la vida en molts aspectes de la
quotidianitat, també s’expressen en el territori, essent una
de les manifestacions més clares dels canvis en l’estat dels
boscos”.

El professor Boada se’ns va mostrar com un bon coneixe-
dor del nostre poble i entorns ja que, segons va explicar,
havia passat algunes temporades estiuenques a la Vall
d’Horta, a la masia de “Les Oliveres”, compartint bones es-
tones de conversa amb el Cisco i el Biel Dalmau.
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L’Obra Social “la Caixa” col·labora amb l’A-
juntament de Sant Llorenç Savall

Sant Llorenç Savall, 5 de juliol de 2010. El Sr. Ricard Tor-
ralba, alcalde de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall i el Sr.
Modesto Custodio de “la Caixa” han rubricat avui l’acord de
col·laboració per a un projecte socioeducatiu a la població. 

L’acte, que ha tingut lloc a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment, ha comptat amb la presència de la Sra. Marta Argemí
Raduà, regidora Benestar, la Sra. Gladys Farran Molins, tre-
balladora social, el Sr. David Gómez, Director de l’oficina de
“la Caixa” a Sant Llorenç Savall i el Sr. Albert Martí, coordi-
nador Obra Social DAN Vallès Occidental – Sabadell. 

L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, a través de la regi-
doria de Serveis Socials, ha creat un projecte per a infants del
municipi d’entre 6 i 12 anys, destinat a alumnes que pre-
senten mancances i problemàtiques relacionades tant amb
el seguiment del curs escolar, com relacionades amb adap-
tacions conductuals, amb l’objectiu de millorar el rendiment
escolar, la conducta, les relacions amb la família, l’autoes-
tima, etc... 

S’ha creat un espai de referència al CEIP Josep Gras que
serveix per a detectar aquestes necessitats i disminuir els
factors de risc observats des de l’escola i amb expedients
oberts des de serveis socials de l’ajuntament. El projecte,
que es duu a terme en horari extraescolar, ha començat l’1
de gener i finalitza el 21 de desembre. Les activitats que es
realitzaran, consisteixen en tallers, debats, jocs, sortides, etc...
Es compta amb el suport d’una Educadora Social que hi de-
dica 25 hores setmanals.

Abans d’iniciar el projecte es realitzen entrevistes amb la
família perquè aquesta assumeixi el seu rol, i també es fa

un seguiment mensual des de Serveis Socials, l’Escola i la
família.

El pressupost d’aquest projecte per a tot l’any, és de
16.000 euros, dels quals, la Diputació de Barcelona aporta
8.000 euros i l’Ajuntament 4.000 euros. L’Obra Social “la
Caixa” realitzarà una aportació de 4.000 euros. 

Pensant en les persones més que mai
”la Caixa” ha optat per reforçar, més que mai en aquests

moments, el seu compromís amb les persones. En aquest
sentit, l’Obra Social manté el 2010 un pressupost de 500 mi-
lions d’euros. El desenvolupament de programes de caràcter
social, adequats a les necessitats més emergents en l’actual
conjuntura, acapara la major part de la inversió. La supera-
ció de la pobresa infantil, el foment del treball entre col·lec-
tius amb dificultats, l’envelliment actiu i saludable de les
persones grans i l’atenció a les persones amb malalties
avançades són, en aquests moments, les quatres línies de
treball prioritàries. 

A més d’aquests, l’entitat impulsa altres projectes adre-
çats a cobrir diferents mancances socials: la prevenció del
consum de drogues, l’accés a la vivenda, la integració dels
immigrants, el foment del voluntariat, la concessió de mi-
crocrèdits o la Cooperació Internacional. El suport a l’edu-
cació i la investigació, la conservació del medi ambient i la
divulgació de la cultura completen els objectius essencials
de l’Obra Social ”la Caixa”.

I LLiga de Futbol Sala

El passat divendres 9 de juliol es va disputar la final de la
I lliga de futbol sala al poliesportiu, entre la Granja i l'Eco 3,
en que es va imposar l'Eco 3 per 6-4.

La classificació final va ser

1r: Eco 3
2n: Bar La Granja
3r: La Cope
4t: Grok
5è: Crack
6è: C.E. Llorençà
7è: Fets Caldo

Porter menys golejat: Ivan de l'Eco 3
Màxim Golejador: Albert Daví
Jugador més veterà: Joan Mirapeix
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Dies fa que estem celebrant el Mil·lenari del nom
del nostre poble.

El Mil·lenari no és només una celebració, una
data més per fer una festa, sinó la màxima ex-
pressió per demostrar que som un poble amb his-
tòria, amb llegenda. Això ens honora, i ens fa molt
feliços poder-hi ser per compartir-ho amb tots vos-
altres.

El nostre llegat històric queda reflectit per pri-
mera vegada en tot un any d’activitats preparades
expressament per aquest esdeveniment i, a més,
el podem explicar i reflectir en el llibre del Mil·le-
nari Sant Llorenç Savall, més de mil anys d’història.

No cal dir que estem molt contents de com tot-
hom s’ha involucrat en un fet com aquest, ja que
d’altra manera no en podríem gaudir. 

Només desitgem que aquesta gran festa del
Mil·lenari arribi a tothom, que tothom l’estimi i
l’expliqui perquè estem orgullosos de viure a Sant
Llorenç Savall.

Mil·lenari de Sant Llorenç Savall

Amb la presentació d’aquest cupó a 
l’Ajuntament, descompte de 12 € per la 
compra del llibre SANT LLORENÇ SAVALL
Més de mil anys d’història.



mil·lenari
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Temporada 2009/2010 del CE Llorençà

Aquesta temporada ha estat molt bona pel CE Llorençà,
tant a nivell competitiu com social.

Mai hi havia hagut tants equips competint com aquest
any; en concret, han competit 4 equips en les lligues de fut-
bol sala del Consell Esportiu de Sabadell; els juvenils han
participat en la lliga de futbol sala de la Federació, i l’equip
amateur va tenir opcions de pujar a Segona Territorial fins
a l’última jornada, amb un camp ple de gom a gom.

A part, també s’han començat a fer entrenaments de bàs-
quet per intentar fer algun equip l’any vinent i ha començat
a entrenar un equip de futbol sala femení.

Per celebrar la finalització de la temporada, el passat 5 de
juny es va fer un festa amb diferents partits, un dinar i in-
flables a la tarda.

Abans d’això, el passat dia 15 de maig es va viure un am-
bient increïble al camp municipal de Ponsferrer, amb ga-
irebé 500 persones que van anar a veure l’últim partit de la
temporada entre el CE Llorençà i el Balsareny, en què ens hi
jugàvem la promoció d’ascens o l’ascens depenent dels re-
sultats. Finalment no es va poder guanyar, però s’ha de fe-
licitar a tot l’equip per la magnífica temporada realitzada i
animar-los per l’any vinent.

Es pot comprar a Cal Blau, Frescuore, Els peus de plaça i
Regals Marfà.

EENNTTIITTAATTSS



savall
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I COMABELLA QUAN ???

A Sant Llorenç tenim llocs tan fantàstics com el Parc de
Comabella, i tant abandonats com el Parc de Comabella. Po-
dria ser un espai per fer-hi un munt d’activitats però actu-
alment és un lloc brut i insegur.

Cal destacar el tram de la riera, situat aigües avall des de
la paret de l’estany. La quantitat de malesa és tant gran que
un “nano” s’hi podria perdre, fer-se mal i la feina seria per
trobar-lo. A més a més, el camí que va en paral·lel a la riera,
des de la Masia, està sense il·luminar com quasi tot el parc,
cosa que fa que sigui poc aconsellable transitar-hi quan es
fa fosc. És realment incomprensible aquesta situació en un
parc urbà envoltat de veïns que han de patir aquesta inse-
guretat diàriament. 

Des de fa 4 anys l’Agrupació de Veïns ha anat presentant
a l’Ajuntament propostes per l’arranjament del Parc, que cre-
iem que contribueixen a la millora de tot Sant Llorenç, te-
nint com resposta el silenci o l’oblit. 

Aquest any hem presentat l’última proposta, realitzada
per arquitectes, que analitza el conjunt del Parc i dóna una
solució concreta per arranjar i il·luminar, en una primera
fase, la plaça principal, situada entre l’escenari i la piscina,
que és l’espai més utilitzat actualment. La seva transfor-
mació seria el primer pas per reduir la inseguretat. Entenem
que és l’hora d’obres i no de paraules i que tots ens hauríem
que preguntar: i Comabella quan?

L’Agrupació de Veïns del Barri de Comabella us invita a co-
nèixer el projecte visitant la pàgina web http://barricoma-
bella.entitatssavall.cat

Resposta a la carta de l’Agrupació de Veïns
del Barri de Comabella

Com a equip de govern ens ha sorprès aquesta carta de
l’Agrupació de Veïns de Comabella, quan fa més de tres anys
que estem parlant del tema amb ells, i més ara, que ja tenim
la subvenció concedida i aprovada i l’arquitecte municipal
està treballant en el projecte.

La veritat és que com a Ajuntament hem tingut Coma-
bella sempre dins de les nostres prioritats, com quan vam
destinar una part de la subvenció del FEIL I per fer voreres i
a millorar l’asfalt en alguns trams. Segur que mai podrem
fer tot el que els veïns voldrien, però portem molt de temps
treballant per aconseguir subvencions per poder remode-
lar tota la zona recreativa de Comabella i finalment hem

aconseguit 40.000 ¤, que ens permetran dissenyar tot el
projecte i executar la primera fase aquest any. Un fet que
demostra que creiem en Comabella i que hem treballat per
aconseguir aquesta subvenció.

El projecte tindrà un cost estimat al voltant dels 400.000
¤ i es dividirà en tres fases. La primera s’executarà abans que
acabi l’any, amb la construcció d’una plaça dura davant de
l’escenari. Pel què fa a les altres dues fases, el projecte que-
darà fet i aprovat aquest any, perquè la pròxima legislatura
el govern que hi hagi ho pugui tirar endavant.

Un cop tinguem el projecte fet us el farem arribar a tots
els veïns de Comabella perquè us el mireu i pugueu aportar
totes aquelles millores que creieu.

Entenem que l’Agrupació de Veïns ha de lluitar per de-
fensar a la gent que representa, però sincerament no hem
entès aquesta carta ara en aquest moment. Potser sí que
hauria estat més lògica fa dos anys, i no just en el moment
en què hem aconseguit 40.000 ¤ per fer el projecte i ex-
ecutar la primera fase.

Equip de govern municipal

Informació meteorològica

Mes d’ABRIL del 2010:
TEMPERATURA MÍNIMA -1 ºC, els dies 5 i 6.
TEMPERATURA MÀXIMA 25 ºC el dia 28.
La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes d’abril
del 2010 va ser de 24,25 l/m2. 
LA PRECIPITACIÓ va ser en forma de GRANÍS dèbil el dia 4.

Mes de MAIG del 2010:
TEMPERATURA MÍNIMA 2 ºC positius el dia 15.
TEMPERATURA MÀXIMA 27,5 ºC el dia 27.
La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes de
maig del 2010 va ser de 143 l/m2, essent els més plujosos els
dies 3 i 4 en què es van recollir 94 l/m2.
El VENT va ser molt suau.

Mes de JUNY del 2010:
TEMPERATURA MÍNIMA 6,5 ºC el dia 22.
TEMPERATURA MÀXIMA 30,5 ºC els dies 5, 29 i 30.
La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADAva ser de 86,5 l/m2, es-
sent els més plujosos els dies 9 i 15. El dia 18 va ploure amb
tormenta de trons i llampecs i el dia 28 va ploure amb
acompanyament de trons i lllampecs.
El VENT va ser en forma de ràfegues suaus els dies 5, 10 i 23.
Aquesta informació és subministrada per 
JOAN ANDREVÍ GARRIGA.
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Pisos de protecció oficial Les rendes mensuals oscil·len entre 186 i 285 euros. La
renda d’una plaça d’aparcament vinculada a un habitatge
és d’uns 56 euros. També s’hi ha d’afegir les despeses men-
suals de comunitat. 

Requisits:
· S’ha de ser major de 65 anys per als habitatges d’1 dormi-

tori i menor de 65 anys per als habitatges de 3 dormitoris.

· Es prioritzarà estar empadronat al municipi amb 3 anys
d’antiguitat continuada, a comptar des de la data d’inici
del termini de recollida de sol·licituds. També s’admetran
aquelles sol·licituds de persones que hagin estat empa-
dronades al municipi durant 3 anys de manera continuada
o discontínua en els darrers 5 anys.

· Les persones majors de 65 anys han de tenir uns ingressos
superiors a 4.500 euros en el còmput anual de l’any 2008.

· Per a menors de 65 anys, cal tenir uns ingressos nets su-
periors a 9.000 euros en el còmput anual de l’any 2008.  

· Els ingressos han de ser inferiors a 5,5 vegades l’IPREM en
el còmput anual de l’any 2008 (entre 46.825,06 euros i
56.415,73 euros, segons el nombre de membres de la uni-
tat familiar).

· En cas que no es cobreixin les sol·licituds per persones em-
padronades al municipi amb antiguitat de 3 anys, s’in-
clouran les persones que acreditin tenir el lloc de treball a
Sant Llorenç Savall amb una antiguitat d’un any ininter-
rompuda i també persones empadronades a la comarca
del Vallès Occidental. 

Per presentar la sol·licitud cal aportar la documentació a
l’Ajuntament en hores prèviament convingudes.

Des del 7 de juny fins al 20 de juliol de 2010 està oberta
la convocatòria per presentar les sol·licituds dels 21 habi-
tatges protegits de lloguer de Sant Llorenç Savall, promoció
“Josep Albagés”.

La promoció, situada al carrer Josep Albagés 31, consta de
garatge soterrani amb 18 places d’aparcament, planta baixa
i tres plantes pis.

Hi ha 8 habitatges de 3 dormitoris i 4 habitatges d’1 dor-
mitori i tots disposen de plaça d’aparcament vinculada, ex-
ceptuant 3 habitatges. 

L’altre promoció està situada al carrer Josep Albagés 29 i
consta de planta baixa i dues plantes pis. 

Hi ha 6 habitatges de 3 dormitoris i 3 habitatges d’1 dor-
mitori. Tots 9 habitatges tenen una plaça d’aparcament vin-
culada.



agendasavall
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Comunicat de l’Albert Mirapeix Janita 
i l’Oriol Trepat Modrego 

El nostre deure és informar que actualment existeixen
moltes estafes amb els serveis de Gas Butà, d’instal.ladors
i empreses no qualificades que es dediquen a fer manteni-
ments sens cap tipus de qualificació.

Referent a les altes del subministre de Repsol Butà , revi-
sions de subministrament i certificats de revisió de gas, els
informem que no és necessari que les facin les empreses de
distribució i venda de gas oficials, ja que les pot fer qualse-
vol empresa instal.ladora documentada.

Els hi comuniquem que nosaltres som instal.ladors ofi-
cials amb el carnet de Gas Model IG II, i si necessiten qual-
sevol tipus de servei esmentat quedem a la seva disposició.

Albert Mirapeix Janita
amirapeix@gmail.com
93 714 05 32

J.Oriol Trepat Modrego
www.instot.com
667 68 32 62

del 15 al 18 de juliol FESTA MAJOR DE COMABELLA
Organitza: Agrupació de Veïns del Barri de
Comabella
Amb el suport de: 
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Veure programa

17 de juliol
a les 22 h

Marquet de les
Roques

CICLE D’ESTIU AL MARQUET DE LES
ROQUES
NIT CLÀSSICA: música i literatura, audició a
càrrec del Quartet de Corda de l’Orquestra
Simfònica del Vallès.
Organitza: L’Obrador
Preu: 6 euros (menors de 14 anys gratuït)
Venda d’entrades: entre d’altres llocs, a 
l’ajuntament i al Marquet de les Roques
Amb el suport de: Ajuntament de Sant
Llorenç Savall, Diputació de Barcelona i
Caixa Sabadell

17 i 18 de juliol FESTIVAL DE TEATRE DE TITELLES SAVALL
Organitza: Trac-trac Centre de Titelles del
Vallès
Per més informació: http://centrede-
titelles.entitatssavall.cat
tractrac@telefònica.net 

24 de juliol ACTE CENTRAL DE COMMEMORACIÓ 
DEL MIL·LENARI DEL NOM DE 
SANT LLORENÇ SAVALL
Veure programa a part 
a les pàgines centrals

24 de juliol
a les 22 h

Marquet de les
Roques

CICLE D’ESTIU AL 
MARQUET DE LES ROQUES
NIT DE JAZZ: audició de jazz a càrrec de la
formació Jazz Spirit&Josep M. Farràs.
Organitza: L’Obrador
Preu: 6 euros (menors de 14 anys gratuït)
Venda d’entrades: Entre d’altres llocs, a 
l’ajuntament i al Marquet de les Roques
Amb el suport de: Ajuntament de Sant
Llorenç Savall, Diputació de Barcelona i
Caixa Sabadell

Passeig de la Rectoria Tots els divendres de juliol, sopars a la
fresca a les 21 h al Passeig de la Rectoria

10 d’agost
a les 19 h

Plaça

SARDANES PER SANT LLORENÇ
Amb la Cobla Nova Vallès
Organitza: 
Ajuntament de Sant Llorenç Savall

16 d’agost
a les 19 h

Marquet de les
Roques

SANT ROC
Missa a la capella de la casa del Marquet
de les Roques
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall i L’Obrador

del 26 al 29 d’agost FESTA MAJOR DE SANT LLORENÇ SAVALL
Veure programa 
Organitza: 
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
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Després de 14 anys hem decidit
que l’Ajuntament no doni més su-
port econòmic al Festival de Tite-
lles de Sant Llorenç Savall.

Nosaltres, conjuntament amb
el Centre de Titelles del Vallès,
vam ser els primers en apostar
per aquest festival, que va co-
mençar en un format petit. De se-
guida, però, vam creure que valia
la pena apostar-hi i així ho vam
fer, buscant aportacions externes
i incrementant l’aportació muni-
cipal. 

Després d’uns anys en què, se-
gons el nostre criteri, el Festival no
acabava de funcionar del tot,
quan vam tornar a entrar el 2003
a governar el municipi vam creure
que calia rellançar-lo. És per això
que, després d’unes reunions amb
la Generalitat i la Diputació de
Barcelona, vam aconseguir doblar
l’aportació de les administracions
i que l’Ajuntament no hi aportes
un cèntim. Creiem que era la via
per potenciar el festival, tenir més
pressupost però sense que li cos-
tés diners al poble, i així ho vam
fer.

El problema ha estat que, a
causa de la crisi econòmica, les
institucions han decidit abaixar
les subvencions i, per tant, encara

que hàgim rebaixat el pressupost,
l’Ajuntament hi havia d’aportar
diners, tal i com ha passat en
aquests últims anys.

Per tant, veient que l’Ajunta-
ment hi havia d’aportar diners,
que el Festival no acabava de rut-
llar com nosaltres esperàvem, que
la gent del poble no s’identificava
en aquest festival tant com en al-
tres esdeveniments que es fan en
el municipi, que no venia gaire
gent de fora i a causa de la situa-
ció econòmica del moment, hem
decidit no donar suport econòmic
al Festival per l’edició del 2010.

En principi el Centre de Titelles
vol seguir organitzant el Festival, i
com a qualsevol altra entitat els
donarem tot el suport que pu-
guem a través de material, cessió
dels edificis municipals, difusió... i
els hi desitgem molta sort.

Sabem que aquesta decisió és
un decisió impopular i que el més
fàcil per nosaltres hagués estat
continuar com fins ara, però cre-
iem que estem aquí per governar
i per prendre decisions i per tant
hem cregut que aquesta decisió
és la que més beneficia al poble.

Grup Municipal d’ERC

Vivim uns dies en què sovint
rebem notícies negatives, com
les conseqüències de la crisi, els
casos de descrèdits polítics, la
corrupció o la malversació.
Enmig d’aquest ambient hostil,
deixeu-nos compartir un bri
d’esperança i una pinzellada
d’optimisme.

El nostre objectiu ha de ser el
de fer unes administracions
que estiguin a l’alçada del que
ens demana la gent, eficàcia,
bon servei i transparència.

Volem una administració ca-
pacitada per donar servei a
aquesta societat tan exigent i
que pugui donar respostes.

Som molt conscients que

Festival de Titelles
Per una gestió p
eficient i transpa
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els grups municipals opinen

estem gestionant uns recursos
que són dels ciutadans i que
per tant hem de fer bé.

Hem de crear unes respostes
imprescindibles.

Treballar les relacions i la co-
municació amb els ciutadans.

La transparència financera, la
transparència en la contracta-
ció de serveis i la transparència
en Urbanisme i Obres Públi-
ques.

Solament treballant amb ex-
igència i fermesa podrem acon-
seguir més qualitat de vida per
al nostre municipi.

Grup Municipal de CIU

L’equip de govern ha presen-
tat una proposta per a realitzar
una consulta popular sobre la
ubicació d’un repetidor a la zona
alta de la urbanització de Les
Marines. L’objectiu és millorar la
cobertura de telefonia mòbil al
municipi.

Al Ple Extraordinari del Con-
sell d’Alcaldes de la Comarca, ce-
lebrat al Consell Comarcal el 24
de setembre de 2003 (després
de l’incendi del 2003), un dels
acords fou iniciar un estudi
sobre les mancances de comu-
nicació i telefonia mòbil que
existien a la comarca i que, com
tots sabem, es van posar de ma-
nifest desgraciadament en
aquell maleït incendi.

Sempre hem pensat que és
molt important poder estar ben
comunicat i acabar amb les
zones sense cobertura ( ja sigui
a la Vall d’Horta, a les Marines o

a la carretera B-124 de Prats de
Lluçanès a Sabadell que passa
per Sant Llorenç).

Nosaltres no sabem si per
qüestions tècniques i pràcti-
ques el lloc adequat ha de ser
Les Marines, Baiarols o un altre
indret similar; és per això que
s’han fet uns estudis i s’ha arri-
bat a la conclusió que la millor
localització és Les Marines. Si
 l’equip de govern decideix fer
una consulta popular per
aquest tema, nosaltres creiem
que ha de ser oberta a tot el
municipi de Sant Llorenç, que
no es limiti només a la zona de
les Marines.

Per últim, us volem explicar
que considerem molt important
la ubicació del repetidor per tal
de minimitzar al màxim les con-
seqüències d’un possible acci-
dent o catàstrofe.

Grup Municipal del PSC

ública,
arent

Sí al repetidor 
de telefonia mòbil
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DISSABTE, 24 de juliol de 2010
a les 22,30 h 
AL PAVELLÓ MUNICIPAL

Venda d’entrades a: 
Cal Blau - La Cope - El Racó de la Plaça - Cal Carreras - Ajuntament
15 € anticipades, 18 € el mateix dia


