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L’alcalde, els regidors i regidores i tot el personal 
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FUTUR CAMP DE GESPA
JA TENIM EL PROJECTE



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

número 119 - desembre de 2010

Projecte del Camp de Gespa Artificial

Fa uns mesos vam aconseguir una subvenció de
10.000 € de la Diputació de Barcelona per fer el projecte
per instal·lar gespa artificial al camp de futbol. Un cop
fet el projecte, ara cal treballar per trobar finançament
per poder realitzar l’obra.

El projecte preveu instal·lar gespa artificial al camp mu-
nicipal de Ponsferrer, allargar un parell de metres més el
camp, arreglar els accessos a la zona de les grades i del
bar i fer-hi una rampa d’accés per a persones amb mobi-
litat reduïda. Tot aquest projecte té un cost de 450.000 €.

Festes locals 2011
Ple 28 de juliol de 2010 

Amb la presència de tots els regidors i un cop apro-
vada l’acte de la sessió anterior, es va aprovar, amb el vot
favorable de tots els assistents, la sol·licitud de crèdit per
valor de 282.605 € per realitzar les següents inversions:
· Via pública: 30.000 €
· Llar d’infants: 74.452 €
· Marquet de l’Era: 97.671 €
· Arranjament exteriors zona esportiva: 23.674 €
· Substitució clavegueram del Burc: 56.808 €

Total: 282.605 €
Amb aquests imports totes aquestes inversions ja

estan finançades al 100%.
Seguidament i per unanimitat es va aprovar la recep-

ció i liquidació del contracte de les obres del pavelló mu-
nicipal. A continuació, i també per unanimitat, es va
aprovar el plec de clàusules per poder adjudicar les obres
corresponents a les reformes de l’interior del Marquet
de l’Era i l’inici del procediment d’adjudicació de l’obra.

Per últim, es van aprovar les festes locals per l’any 2011,
que seran el 7 de març i el 26 d’agost (divendres de Festa
Major).

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 de la reforma 
del Marquet de l’Era
Ple 10 de setembre de 2010 

Amb la presència de tots els regidors, excepte en Joan
Solà i en Francesc Montlló, que van excusar la seva
 presència, es va aprovar la urgència del ple amb el vot
favorable de tot el consistori excepte el regidor del PSC
Daniel Pérez. Seguidament, i també amb el vot favora-
ble de CIU i ERC i el vot en contra del PSC, es van adjudi-
car provisionalment les obres de la reforma interior del
Marquet de l’Era a l’empresa Maheco. Per últim, i amb el
mateix sentit del vot que les altres dues votacions,
 s’aprovà la modificació de crèdit expedient núm. 9/2010
en què es demana una part dels crèdits subvencionats.

Som 2.403 habitants
Ple 29 de setembre de 2010 

Amb la presència de tots els regidors i un cop aprova-
des les actes de les sessions anteriors, es va aprovar per
unanimitat l’acceptació del crèdit subvencionat en part
per la Diputació de Barcelona. També es va aprovar la
xifra actualitzada del padró d’habitants a 1 de gener de
2010, que és de 2.403 habitants. En el quart punt, que
també va rebre el vot favorable de tots els regidors i
 regidores, es va acceptar la bonificació de l’impost de la
llicència d’obres de l’edifici del Marquet de les Roques,
propietat de la Diputació de Barcelona. Seguidament,
també es van aprovar inicialment els Plans d’Emergèn-
cia i d’Actuació municipals. I per últim, es va adjudicar
definitivament a l’empresa Maheco l’obra de la reforma
de l’interior del Marquet de l’Era.

DIVERSOS
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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 ordenances fiscals
Ple 27 d’octubre de 2010 

Amb la presència de tots els regidors, excepte la
Montse Díaz i en Joan Solà, es va adjudicar el contracte
de crèdit privat per valor de 115.605 € per fer l’escomesa
de la nova llar d’infants, millores a la via pública i part de
la reforma del Marquet de l’Era. Aquest punt va rebre els
vots favorables d’ERC i l’abstenció de CiU i PSC. Seguida-
ment es va aprovar la modificació pressupostària amb
els vots favorables d’ERC i l’abstenció de CiU i PSC. També
amb el mateix signe que les dues anteriors votacions es
van aprovar els estats comptables anuals corresponents
a l’exercici 2009. Per últim, i per unanimitat, es van apro-
var les noves ordenances fiscals per l’any 2011, que
 preveuen un increment de l’IPC (2,2 %).

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).

Retorn de crèdits
Ple 24 de novembre de 2010 

Amb la presència de tots els regidors, excepte en Juan
Luis Serrano Toro, que va excusar la seva absència, es van
aprovar les actes de les sessions anteriors. A continua-
ció, i també per unanimitat, es va aprovar la modificació
de crèdit per valor de 40.000 € de la reducció de sou
 aplicada als funcionaris per aquest any 2010, uns diners
que s’han destinat a amortitzar part del deute de l’a-
juntament. Per últim es va aprovar, amb el vot favorable
de tots els assistents, la modificació del contracte admi-
nistratiu de la neteja viària de Sant Llorenç per incloure-
hi una màquina escombradora (subvencionada per la
Generalitat de Catalunya en un 70% del seu cost).

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).

DDIIVVEERRSSOOSS
Mapa del patrimoni cultural 
de Sant Llorenç Savall 

La Diputació de Barcelona va iniciar, arran d’una sol·licitud de
l’Ajuntament, un estudi del patrimoni cultural de Sant Llorenç,
que permetrà tenir inventariats tots aquells elements d’especial
rellevància dins del municipi. Aquest estudi, en què s’ha comptat
amb la col·laboració de l’entitat Lacera i de diversos particulars,
permetrà presentar properament un Mapa del Patrimoni  Cultural
de Sant Llorenç Savall, que conté 177 elements inventariats.

En què consisteix un mapa 
de patrimoni cultural?

El Mapa del Patrimoni Cultural té per objecte recollir de
 manera exhaustiva dades sobre el patrimoni cultural i natural
d’un municipi concret i valorar-lo, per tal de poder establir
 mesures per a protegir i conservar aquest patrimoni i planifi-
car com rendibilitzar-lo socialment. 

Els Mapes del Patrimoni Cultural Local inclouen: 
• L’enumeració exhaustiva dels elements de patrimoni cultural

i natural del municipi. 

• La valoració dels elements reconeguts. 

• Propostes per a la gestió i l’adopció de mesures per a la seva
protecció i conservació. 

• Suggeriments per a la planificació de les accions de rendibi-
lització social i cultural, tot incloent la presa de decisions en el
planejament urbanístic, l’establiment de diferents modalitats
de rutes didàctiques i turístiques, la senyalització d’elements
patrimonials, etc.

Els mapes inclouen les fitxes dels elements patrimonials in-
ventariats, fotografies i la seva ubicació mitjançant cartografia
digital. 
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Les obres a la Llar d’infants 
avancen a bon ritme

Les obres de la Llar d’infants avancen a bon ritme, dins del
termini previst, com es pot observar en aquesta fotografia. Si
no hi ha cap inconvenient d’última hora, està previst que les
obres finalitzin el pròxim mes de febrer.

Contingut dels Mapes:
Els Mapes del Patrimoni Cultural recullen els béns culturals

des d’una perspectiva integral, incloent dins aquest concepte: 

· Patrimoni immoble 
· Edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics,

 jaciments arqueològics i obra civil 
· Patrimoni moble 
· Elements urbans, objectes i col•leccions. 
· Patrimoni documental 
· Fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfics 
· Patrimoni immaterial 
· Manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral,

música i dansa i costumari. 
· Patrimoni natural 
· Zones d’interès natural i espècimens botànics singulars 

La presentació del Mapa de Patrimoni Cultural de Sant
 Llorenç Savall tindrà lloc el proper divendres 17 de desembre de
2010 a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura. Anirà a càrrec del
Sr. Pere Barbado Mariscal, tècnic de l’Oficina Tècnica de
 Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i la Sra. Rosa
Serra Rotés, directora de Transversal Produccions Culturals.

Si teniu curiositat per saber quins elements de Sant Llorenç
Savall estan inventariats, podeu consultar la següent pàgina
web:

http://patrimonicultural.diba.cat/index.php?codi_ine=08223

Millores al cementiri Municipal

Just abans de Tot Sants es van fer algunes millores a les es-
cales del cementiri i a l’esplanada de davant, i es va pintar l’en-
trada al recinte.

Ja han començat les obres 
al Marquet de l’Era

Dins dels objectius marcats en aquesta legislatura pel que
fa a equipaments, només quedava començar les obres del
 Marquet de l’Era per traslladar-hi el nou Ajuntament. Aquestes
obres van començar a principis de novembre i es preveu que es
finalitzin passat l’estiu de l’any vinent.
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XXI edició de les 12 hores Futbol Sala

El passat 11 de setembre es va realitzar la XXI edició de les 12
hores de Futbol Sala. La classificació final va ser:

Eco 3 - Grok - La Granja - Crack - Savall - Fets Caldo
Premi a la correcció: Fets Caldo
Porter menys golejat: Raül Mora
Màxim golejador: Pau Sagués

Imatges d’un poble, imatges d’una gent 

Amb aquest títol, l’entitat Graella d’Art, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, va convocar un Concurs de fotografia popular
en commemoració de l’any del Mil·lenari de Sant Llorenç Savall.
La convocatòria es va fer el mes de març i el termini es va tan-
car a primers de novembre. Podia participar-hi tothom en qual-
sevol de les següents categories o temes: arquitectura urbana,
paisatge i entorn natural o àmbit social. Es van rebre un total de
cent fotografies. El dia 19 de novembre a la tarda, es va fer la in-
auguració, amb assistència de l’alcalde, i van quedar exposades
les obres a la Casa de Cultura. El cap de setmana següent, la
coincidència amb la jornada electoral va afavorir que poguessin
contemplar l’exposició un nombre molt elevat de persones i, al
ser totes les fotografies sobre temes llorençans, va fer més in-
teressant i elevada la seva contemplació. Així ho van confessar
molts d’ells. El diumenge 21, es va fer entrega dels premis als se-
güents guanyadors segons les diferents categories: 

Categoria Arquitectura urbana: Joan Rosell, Ricard Serra i
 Teresa Munné.

Categoria Paisatge i entorn natural: Albert Viñas, Joan Bosch
i Pau Rosell. 

Categoria Àmbit social: Oriol Civil, Jaume Carreras i David
 Rocavert.

XX Trobada de bicicletes de muntanya

El passat 17 d’octubre es va celebrar la XX edició de la Trobada
de bicicletes de muntanya (13a edició de la Marxa d’Or) amb
més de 600 inscrits. Com cada any, tota la jornada va anar molt
bé gràcies a l’esforç fet pel Club Ciclista Savall i tots els volun-
taris que la fan possible

XVI edició Primera Marató de Muntanya de
Catalunya

El passat 31 d’octubre es va celebrar la XVI edició de la  Primera
Marató de Muntanya de Catalunya  - Gran Premi Diputació de
Barcelona. Amb més de 900 inscrits en les quatres curses, ha
estat l’any que hi ha hagut més inscrits de la història de la
 Marató.

Des de l’Ajuntament i el Centre Excursionista volem donar
les gràcies als més de 250 voluntaris que any rere any fan
possible aquesta competició.
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Impuls del sector serveis d’atenció a les 
persones al municipi de Sant Llorenç Savall 

L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall desenvolupa diferents
accions per impulsar el l’ocupació en el sector de serveis
 d’atenció a les persones entre els desocupats i descoupades del
municipi que estiguin interessats en aquest àmbit. Amb
 l’objectiu de millorar les possibilitats d’inserció laboral dels seus
habitants, el consistori ha organitzat i col·labora en la realitza-
ció d’accions formatives relacionades amb perfils professionals
del sector i disposa d’un servei d’orientació especialitzat.

A finals de l’any 2009 es va dur a terme a Sant Llorenç el curs
“Introducció al sector de serveis a les persones”, amb un total
de 25 hores formatives distribuïdes en cinc sessions. Hi van
 participar 10 persones, totes elles dones, i la docència la va
 impartir l’empresa GERVAL. 

Posteriorment, a principis de 2010, es va organitzar un curs de
formació professionalitzadora mitjançant el treball en xarxa
que es potencia des del Consorci per l’Ocupació i Promoció
 Econòmica del Vallès Occidental. El curs, “Atenció sociosanitària
a persones dependents al domicili”, de 500 hores, es va realit-
zar a Sant Cugat del Vallès amb la participació de 4 alumnes
del municipi que havien realitzat l’anterior curs introductori.

Cal destacar que alguna de les pràctiques en empresa del
curs es van realitzar a la residència de Sant Llorenç Savall, i que
al finalitzar el curs al mes de juny, les quatre alumnes del
 municipi van obtenir el certificat corresponent de la formació
que les habilita per treballar. Totes van trobar una primera feina
temporal mitjançant suplències i/o substitucions en diferents
municipis de la comarca.

Actualment, amb el Projecte ILOQUID (Iniciatives Locals d’O-
cu  pació per a la Qualitat i la Dinamització del Serveis d’Atenció
a les Persones), l’Ajuntament dóna continuïtat als treballs
 mitjançant l’oferiment de diferents serveis als ciutadans/es.

Els àmbits dels serveis d’atenció a les persones són la infàn-
cia, adolescència i joves, persones amb discapacitats i malalties
mentals, gent gran i promoció de l’autonomia personal. 

El projecte treballa, principalment, amb la realització d’itine-
raris d’inserció i millora de l’ocupabilitat de les persones
 participants, amb les següents accions:

1. Motivació/orientació laboral, inserció socio-laboral i recerca
activa de feina

2. Formació

a) Transversal: tecnologies de la informació i la comunicació,
eines per a la recerca de feina, igualtat d’oportunitats,  visites
a empreses del sector…

b) Professionalitzadora, amb els següents cursos:

· Auxiliar de gerontologia i d’atenció personal a persones
amb discapacitat (535h): de setembre 2010 a març 2011 al
municipi de Badia del Vallès. En curs.

· Monitor/a de lleure infantil/juvenil amb mòdul  d’espe -
cia lit zació d’integració en el lleure de persones amb
 discapacitat (378h): de febrer 2011 a  maig 2011 al municipi
de Polinyà. Inscripcions obertes.

· Assistent/a domiciliària (608 h): de maig 2011 a desembre
2011 al municipi de Montcada i Reixac. Inscripcions obertes.

3. Pràctiques laborals

4. Creació d’empresa/autoocupació (possibilitat de rebre for-
mació, assessorament i ajut per elaborar el pla d’empresa) 

Els destinataris/àries són persones en situació d’atur  inscrites
com a demandants de treball en el Servei d’Ocupació de
 Catalunya.

Al nostre municipi, des del mes de juny, s’han realitzat
 diferents accions del projecte: presentació dels serveis i accions
amb un total de nou participants provinents de la Servei
 d’Ocupació Municipal i la realització d’entrevistes d’acollida i
orientació a cinc persones.

Les persones interessades poden demanar més informació
adreçant-se directament a l’Ajuntament.

El procés de selecció pels 2 altres cursos segueix obert i en
breu s’organitzaran més sessions informatives per tal de captar
més persones interessades.

El projecte ILOQUID és cofinançat per la Diputació de
 Barcelona, el Fons Social Europeu i les entitats locals de la
 província. Així mateix, el Vallès Occidental compta amb la
 col·laboració de l’Obra Social Unnim per al lliurament de  beques
de formació als beneficiaris del projecte que s’hagin de
 desplaçar als centres formatius.

L’edifici de la nova llar d’infants 
serà molt sostenible

L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall ha entrat a formar part
del Programa Green Building gràcies a la nova llar d’infants El
Patinet que s’està construint amb criteris d’eficiència i estalvi
energètic. 

GREENBUILDING, és un programa iniciat per la Comissió Eu-
ropea, que complementa la Directiva 2002/91/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2002 relativa a la
 eficiència energètica en edificis, amb l’objectiu de fomentar
 l’estalvi energètic de forma voluntària.
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Aquest programa es centra en fomentar la millora de
 l’eficiència energètica en edificis no residencials a través
 d’inversions econòmicament viables en mesures d’estalvi
 d’energia i/o energies renovables. No és un procés de certifica-
ció, sinó un reconeixement voluntari.

Durant els mesos de juliol i agost es va realitzar l’estudi de
demanda i certificació energètica de l’edifici de la nova escola
bressol, i el 7 de setembre es va presentar a l’ICAEN la Inscripció
per aquest edifici al registre de certificats d’eficiència energètica
d’edificis de Catalunya, amb la qualificació energètica
 obtinguda: lletra A.

L’objectiu de participació en el projecte és aconseguir un
 estalvi d’energia primària d’un 25% respecte edificis nous apli-
cant mesures d’estalvi energètic recollides en un Pla d’Acció. 

L’estalvi d’energia primària objecte d’aquest programa es
 pretén aconseguir aplicant com a mesures d’estalvi energètic la
utilització d’una energia renovable mitjançant una caldera de
biomassa per a la calefacció i l’ACS, i les mesures següents que
milloren el projecte inicial de la nova llar d’infants:

Reducció de la demanda energètica gràcies a uns tanca-
ments que ofereixen una transmitància tèrmica molt petita, en
cap cas superior als 0,38 W/m2K.

Aïllament perimetral de la solera.

Tancaments envidrats 4+4+10+4+4 i marcs metàl·lics amb
ruptura de pont tèrmic.

Instal·lació de lames de protecció solar en finestres orienta-
des a oest.

L’edifici no presenta necessitats de refrigeració significatives.

Sistema centralitzat de calefacció
i ACS.

Sistemes de regulació i control.

La participació en aquest projecte
no implica cap despesa econòmica
addicional per l’ajuntament ja que les
mesures proposades s’han incorpo-
rat dins el projecte d’execució de la
nova llar d’infants.

Turisme i conservació al parc natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac

Procés d’implantació de la Carta Europea de Tu-
risme Sostenible a Sant Llorenç del Munt i l’Obac

La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una
 iniciativa promoguda per la Federació Europarc, organització

que agrupa les àrees protegides d’Europa, els parcs nacionals,
naturals, regionals i reserves de la Biosfera de 38 països
 europeus amb l’objectiu comú de protegir la varietat única de
fauna, hàbitats i paisatges d’Europa. La conservació dels valors
patrimonials del parc és un dels objectius bàsics de gestió del
parc; per altra banda, l’activitat turística afavoreix el desen -
volupament econòmic de la població local. Així doncs, el turisme
sostenible pretén fer compatible aquests dos objectius, i aquest
és un dels reptes que proposa la CETS.

El darrer pas en el procés d’implantació de la CETS va tenir
lloc el passat 18 de novembre de 2010 a Sant Llorenç Savall amb
l’acte de presentació del conveni de col·laboració entre les
 administracions turístiques del territori. Entre altres, van
 assistir-hi representants de l’ajuntament de Terrassa, el  Consorci
de Promoció Turística de les Valls del Montcau, el Consorci de
Turisme del Vallès Occidental, el Consorci per a la promoció dels
municipis del Moianès i la Diputació de Barcelona. 

Els 10 principis de la CETS:
· Treballar en cooperació. Implicar a totes les parts relaciona-

des amb el turisme de l’espai protegit en el desenvolupament
i gestió de l’espai.

· Elaborar i aplicar una estratègia de turisme sostenible i un
pla d’acció a 5 anys

· Protegir i promocionar el patrimoni natural i cultural del
 territori per al turisme i amb el turisme, evitant un desen -
volupament turístic excessiu que en posés en perill la
 conservació. 

· Oferir una experiència de qualitat als visitants en tots els
 aspectes

· Proporcionar informació adequada als visitants sobre els
 valors especials i singulars del territori.

· Promocionar productes turístics genuïns que permetin als
visitants descobrir, comprendre i establir una relació amb el
territori.

· Ampliar els coneixements sobre l’espai protegit i els temes de
la sostenibilitat entre els actors relacionats amb el turisme.

· Garantir la millora de l’activitat turística sense que per això
es redueixi la qualitat de vida de la població local.

· Augmentar els beneficis del turisme per a l’economia local.

· Controlar i canalitzar els fluxos turístics per reduir els
 impactes negatius que puguin generar

Més informació a l’adreça:

http://www.diba.es/parcsn/parcs/cets.asp?parc=4
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Pla estratègic per a la millora de la qualitat
del servei educatiu 2010 -2014 

La Llei d’Educació de Catalunya i el Decret d’Autonomia de
Centres Educatius preveuen la realització de Plans Estratègics
de Millora de la Qualitat del Servei Educatiu que concreten
 l’autonomia dels centres educatius.

El passat 15 de juliol, la direcció de l’escola Josep Gras va  signar
amb el Departament d’Educació, representat pel director dels SS
TT d’Educació al Vallès Occidental, Sr. Josep Lluís Domeyó

Festival al Biciparc La Clau 

Els dies 20 i 21 de novembre es va celebrar a La Clau un  festival
de salts i curses en bicis de BMX i Mountain Bike del més alt
 nivell. Les prediccions meteorològiques no eren bones, i a més
dissabte al matí va ploure; això va provocar que la gran
 assistència prevista per al concurs de salts en bici de la tarda
disminuís força. Però el temps ens va donar treva i la tarda de
dissabte la vam gaudir primer amb el concurs de salts dels
 amateurs, on el millor dels petits va ser en Saül Conde, de Sant
Llorenç Savall. Entre els grans, el guanyador va ser en Santi Saya,
de Lloret de Mar, seguit d’en Cristian Torres, que va venir
 d’Eivissa. Després vam tenir els bons, la categoria Pro, en dues
competicions. Una, en un salt de motocross Freestyle muntat
per la ocasió: una rampa artificial enorme de més de quatre me-
tres d’alçada i 7 de llargada que exigia molt de valor per a  saltar-
hi. L’austríac Daniel Madzía se la va saltar de backflip (tomba-
rella endarrere) i va ser segon, ja que la rèplica d’en Xavi
Pasamonte de frontflip (tombarella endavant) va donar-li la
 victòria. Després vam tenir la competició de dirt als salts grans
de La Clau, on durant 40 minuts de competició oberta els salts
se succeïen mentre sonaven en directe els concerts dels grups
locals Standby i The Old Trip. Aquest campionat el va guanyar el
rider castellarenc Jaume Ardèbol, seguit del llorençà Sergi
 Ibáñez en BMX, mentre en BTT dominava el rider de l’equip
Scott, Xavi Pasamonte, de Cerdanyola del Vallès, seguit d’en Joan
Molas, de Maçanet de Cabrenys. Alt nivell de participants amb
els millors catalans, competidors d’Euskadi, Madrid i Saragossa,
andorrans, francesos i un rider austríac que porta un mes
 instal·lat a Barcelona. En total, una seixantena de participants
que ens van meravellar amb els seus salts i rotacions aèries de
bogeria, amb alguna caiguda sense conseqüències. Vam  gaudir
d’un bon ambient, això sí, amb força fred.

Diumenge teníem curses de Dual Slalom i de BMXRace, unes
curses dominades per corredors locals en la màxima categoria,
ja que en Carles Torralba va guanyar el BMX i en Manel Ibars el
Dual. Però la participació més elevada va ser en les categories
amateurs i infantils, amb més d’un centenar de corredors
 vinguts de tota Catalunya, alguns indrets de l’estat espanyol i
cinc corredors de Cannes (França) i d’Andorra. En fèmines va
guanyar la Carla Adalid, de Vilassar de Dalt, mentre la nostra
 estrella local, Bea Ibáñez, s’ho mirava convalescent encara d’una
lesió al dit provocada per una caiguda tres setmanes abans.
Moltíssims premis enguany per als més petits i les dues

 categories locals, on els del poble es van oposar colze a colze en
una competició vibrant i d’ambient familiar. Entre els més petits,
l’Oriol Olivera va guanyar la divertida cursa local. Un cap de
 setmana fantàstic ple d’activitats a La Clau, on a més de les
competicions vam poder gaudir d’un matalàs inflable gegant
per a saltar en bici, de la projecció en primicia dels últims  vídeos
de BMX, de concerts de música en directe i d’una exposició de
fotografies, bicis i material gràfic dels orígens del BMX  Freestyle
a Catalunya als anys 80. Un cap de setmana complet de bici
amb força fred, molta gent vinguda de lluny que valoren els
 circuits cuidats de La Clau, grans sponsors, molts premis per a
la promoció i els més petits, victòries locals i un gran  bici-festival
d’alt nivell en família a Sant Llorenç Savall.

Cursa BMX Categoria local “Els del poble - grans”

1-Manel Ibars, 2-Carles Torralba, 3-Jordi Daví, 4-Saül Conde,  
5-Oriol Macías, 6-Jan Orriols, 7-David Otero

Cursa BMX Categoria local “Els del poble - petits”

1-Oriol Olivera, 2-Manel Ruiz, 3-Marc Pérez, 4-Alejandro  García,
5-Roger Daví, 6-Jose Egeda, 7-Jan Sans

EENNTTIITTAATTSS
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I Comabella, quan? - Segona part

Que el Parc de Comabella requereix un arranjament està
molt clar i per agilitzar-lo l’Agrupació de Veïns va presentar una
proposta d’actuació general al Parc que incloïa un  projecte per
arreglar la seva plaça principal, situada entre l’escenari i la
 piscina.

Però el fet que actualment aquesta zona verda per falta
 d’inversions sigui un descampat no justifica que s’autoritzin
 activitats que requereixin fer acampada lliure o soroll durant
les 24 hores del dia.

El Parc de Comabella, com qualsevol zona verda, no és un lloc
per acampar, i donat que està envoltada de veïns cal que es
 tingui cura de programar les activitats sorolloses imprescindi-
bles, especialment per la nit. 

Els veïns de Comabella han pogut observar una vegada més
la falta de sensibilitat envers el seu barri. Malgrat que els veïns
i la nostra entitat van demanar un canvi de lloc o una reducció
a 12 hores, per evitar molèsties a la nit, finalment es va realitzar
sense cap modificació. No es va tenir en compte que l’interès
particular no ha d’estar mai per sobre del general i que els  límits
legals acaben on comencen els drets d’aquelles persones a les
qui afecta.

Entenem que per les activitats molestes com les 24 hores de
bitlles cal trobar un indret mes adient com La Muntada, El
 Marquet de les Roques o La Clau on es pugui acampar i fer  soroll
sense molestar a ningú.

Ara bé, l’Agrupació de Veïns vol deixar clar que esta a favor
de l’organització d’activitats culturals i esportives al Parc de
 Comabella sempre que es respecti el descans dels veïns que
viuen al voltant, ja que la seva realització no fa més que
 reconèixer la seva utilitat, i pot contribuir al seu arranjament
tal com s’ha demanat reiteradament. 

Els veïns de Comabella, com els de qualsevol altre barri del
poble, volen tranquil·litat, però també inversions pel manteni-
ment i millora del barri. De ben segur que el soroll de les
 màquines arreglant els carrers o el Parc no molestarà ningú,
quan es dugui a terme.

Agrupació de Veïns del Barri de Comabella

Sant Llorenç Savall

Setembre del 2010

 Lacorte, el Pla Estratègic per a la Millora de la Qualitat del  Servei
Educatiu 2010-2014.

Aquest Pla s’ha elaborat durant el curs 2009-2010 amb la
 participació de tota la comunitat escolar. El Pla concreta els
 objectius de millora del centre per aquest període de quatre anys
dins dels objectius educatius prioritaris del Departament de
 millora de resultats educatius i increment de la cohesió social. La
signatura del Pla representa l’adquisició del compromís del
 centre a desenvolupar el Pla i a fer-ne el seguiment i la rendició
de comptes i el compromís del Departament a respectar les sin-
gularitats i els marges d’autonomia del centre així com les clàu-
sules de finançament que s’especifiquen en el document del Pla.

Aquest curs 2010-2011 comencem el Pla Estratègic uns 50
centres de la comarca, la majoria dels quals són centres d’acció
especial o de discriminació positiva. La nostra escola hi ha  entrat
com a centre convidat perquè reunia unes característiques
 d’organització i planificació interna i d’innovació educativa que
ho feien possible.

La comunitat escolar de l’escola Josep Gras valorem molt
 positivament aquesta oportunitat de millora i esperem poder
comptar amb la col·laboració de l’ajuntament i de les entitats
del poble per a poder tirar endavant el nostre Pla i avançar en la
qualitat del servei educatiu que portem a terme.
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Des del mes de Juliol fins al mes de Desembre s’està
portant a terme a Sant Llorenç Savall la campanya Savall
Sostenible, la qual te com a principal objectiu la  d’informar
i conscienciar de la importància de Reciclar, Reutilitzar i
Reduir els residus que generem. Aquesta campanya s’està
fent possible gràcies a una subvenció del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya mitjançant els Plans extraordinaris
 d’ocupació locals (Projecte Impuls-Treball), per la que s’han
pogut contractar i formar a tres informadors ambientals
per a dur a terme la campanya. Aquesta s’ha plantejat a
tres nivells: domicilis particulars, comerços i indústries.

Durant les visites s’ha detectat que encara tenim
 alguns hàbits, vicis o conductes que no ens ajuden a fer
millor el reciclatge i la gestió dels residus al nostre
 municipi. És per això que a continuació us fem un
 recordatori d’alguns punts clau en relació amb la gestió
dels residus a Sant Llorenç Savall.

Resultats de la recollida Selectiva:
Segons les dades obtingudes, Sant Llorenç té un alt grau

d’assoliment dels seus residus, per sobre de molts altres
municipis del Vallès, i compleix amb els seus objectius a
 nivell comarcal. Aleshores quin és el problema? El  pro  -
blema és la fracció Rebuig.

Clausura de l’abocador de Coll Cardús i ober-
tura del nou Centre de Tractament de Resi-
dus al Vallès:

El Rebuig és la fracció en la que s’haurien de recollir
menys quilos, ja que gairebé tots els residus que generem
a diari són reciclables, ja sigui en els contenidors del  carrer,
o en la deixalleria, per això aquesta és la fracció en la que
s’haurien de recollir menys quilos.

En canvi, el Rebuig és la fracció que li surt més cara de

recollir al nostre municipi. El cost actual de l’entrada d’una tona
de rebuig a l’abocador és de 39,83 €/tn. Aquesta xifra pujarà
considerablement a partir de Gener de 2011 ja que l’abocador
de Coll Cardús, serà clausurat el 31/12/2010. A partir de
l’01/01/2011 el rebuig es tractarà al CTR (Centre de Tractament
de Residus) del Vallès, situat també al municipi de Vacarisses.
Al CTR l’import a pagar per tona tractada serà de 58,09 €/tn
l’any 2011, de 66,87 €/tn l’any 2012, i de 78,42 €/tn a partir del
2013. En dos anys, el cost de tractar els residus que dipositem al
contenidor de REBUIG s’haurà duplicat!!! Com es tradueix això
en números reals?

- Al 2010 hem generat 833 tones de rebuig i ens ha costat
33.200 euros dipositar-les al dipòsit controlat de Coll Cardús. 

- Si al 2012 encara generem les mateixes tones de rebuig que
al 2010 ens costarà 65.400 euros dipositar-les al CTR – Vallès.
Per a reduir aquest cost, la única manera és reciclar més per tal
de reduir les tones de rebuig.

Encara llencem al contenidor de REBUIG molts residus que
son reciclables o reutilitzables. Però si aconseguim entre tots
separar els residus des de casa i llençar al REBUIG només allò
que realment no és reciclable, podrem reduir les tones que
vagin al CTR i reduir així en molt el cost de tractament del
 rebuig.

Balanç econòmic de la recollida dels residus mu-
nicipals:

L’any 2010 el cost aproximat de les despeses ocasionades per
la recollida i gestió dels residus municipals de Sant Llorenç
 Savall, ascendeix a uns 205.000 euros. Ens hem referit només a
despeses fixes de la gestió dels residus. No hem de contat els
imprevistos que sempre n’hi ha a conseqüència d’incidents o
actes incívics, com per exemple: l’adquisició de nous conteni-
dors, la recollida de residus abandonats en la via pública o en el
bosc,... etc. 

Rebuig Orgànica Paper i Cartró Envasos lleugers Vidre

Tones de residu 776,36 202,14 67,92 37,89 54,26
Percentatge 68,19% 17,75% 5,97% 3,33% 4,77%

Tones de deixalles recollides a Sant Llorenç Savall durant el 2010, separades correctament en les 5 fraccions.

RESULTATS DE LA CAMPANYA SAVALL SOST
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D’altra banda, el càlcul aproximat dels ingressos obtinguts
mitjançant la recaptació d’impostos (taxa de recollida
 d’escombraries) i subvencions per a sufragar els costos de la
 r ecollida i gestió dels residus municipals de Sant Llorenç Savall,
durant l’any 2010 ascendeix a uns 145.000 euros

Si fem el balanç veiem que tenim més despeses que
 ingressos; la conclusió és que el servei de recollida i gestió dels
residus municipals és un servei deficitari. 

Ens queda doncs molt camí per recórrer encara. Cal reciclar
molt més i reduir la quantitat de REBUIG que generem. I per
això és molt important la col·laboració i implicació de tots els
 vilatans i vilatanes en millorar aquests resultats i poder reduir
així la despesa que suposa el servei de recollida i gestió dels
 residus al municipi de Sant Llorenç Savall.

Altres aspectes importants a recordar en tema de residus:

Cendres de la llar de foc:
Un cop més, us recordem que hem d’anar amb molta cura a

l’hora de desfer-nos de la cendra de la llar de foc, ja que encara
que no ens ho sembli poden trigar dies en apagar-se del tot.
Quan s’encén un contenidor, el foc passa d’un contenidor a
 l’altre, a banda de l’alt risc d’incendi que comporta per les cases
o bosc del voltant, aquestes negligències signifiquen per
 l’ajuntament, i en definitiva, pel poble una despesa força
 important. 

Contenidor de REBUIG 300 €/ut
Contenidor de ORGÀNICA 180 €/ut
Contenidor de VIDRE 600 €/ut
Contenidor de PAPER I CARTRÓ 600 €/ut
Contenidor de ENVASOS 600 €/ut

Sabies que les cendres NO són material compostable? Per
tant no van al contenidor d’orgànica, sinó al rebuig. La
 deixalleria també és un lloc segur per dur-les. Per a retirar-les de
la llar de foc, si encara estan calentes, la millor manera és
 utilitzar un cubell de ferro, i un cop fredes dur-les a la  deixalleria
o dipositar-les al contenidor de rebuig, dins d’una bossa.

Deixalleria:

· A Sant Llorenç NO EXISTEIX CAP SERVEI DE RECOLLIDA
DE VOLUMINOSOS. 

· ESTA TOTALMENT PROHIBIT ABANDONAR RESIDUS AL
CARRER, inclús al costat dels contenidors.

· L’usuari a de portar els residus a la deixalleria, c/ Vapor
s/n (PI Les Conques), DINS DE L’HORARI ESTABLERT: De
dilluns a divendres de 15 a 18h i dissabtes de 9 a 14h.
 Festius Tancat. 

L’horari durant les festes de Nadal (del 20 de Desembre
de 2010, al 09 de Gener de 2011):De dilluns a divendres de
10 a 13h i dissabtes de 9 a 14h.

Poda:

El 62,6 % dels enquestats/des llença la poda en els con-
tenidors de l’orgànica. Recordem que LA PODA NO ES POT
DIPOSITAR AL CONTENIDOR MARRÓ. Només s’hi poden
posar restes vegetals de mida petita (fulles, herbes, petites
branquetes,...). Per a poder-hi dipositar la poda hauria d’es-
tar tallada o triturada (longitud inferior als 10 cm aprox).

Us recordem que hi ha d’altres maneres de gestionar la
poda:

1 COMPOSTAR-LES, Pots sol·licitar a l’ajuntament el teu
compostador per a realitzar compostatge a casa (fins a
finals d’existències).

2 TRITURAR-LES, Pots sol·licitar la cessió de l’ús esporàdic
d’ una biotrituradora de restes vegetals a l’ajuntament. 

3 CREMAR-LES, Durant l’època d’alt risc d’incendi forestal
(entre el 15 de març i el 15 d’octubre) cal demanar una
autorització de crema a l’ajuntament. 

4 PORTAR-LES A LA DEIXALLERIA, Sempre que sigui en
poca quantitat: 0,5m3 com a màxim per persona a la
setmana.

Si voleu més informació respecte com gestionar els vos-
tres residus podeu demanar cita amb els informadors am-
bientals trucant al ajuntament Tel. 93 714 00 18

ENIBLE
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Resum de la meteorologia 
del mes de juliol de 2010:
La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de 13,5 ºC
 positius els dies 3 i 26, mentre que la TEMPERATURA
 MÀXIMA més alta va ser de 35 ºC  el dia 12.

La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes de
juny del 2010 va ser de 27,5 l/m2, essent els més plujosos
els dies 29 i 30. El dia 29 va ploure amb tempesta de trons
i llampecs.

La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 35%,
 mesurada els dies 26 i 27, i la MÀXIMA del 69% el dia 15.

La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 1015,8 hPa el
dia 14, i la MÀXIMA de 1023,8  hPa el dia 18.

El VENT va ser en forma de ràfegues fortes el dia 29.

Resum de la meteorologia 
del mes d’agost de 2010:
La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de 10 ºC
 positius el dia 16, mentre que la TEMPERATURA MÀXIMA
més alta va ser de 36 ºC  el dia 27.

La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes
 d’agost del 2010 va ser de 58,25 l/m2,  essent el més  plujós
el dia 19 amb 37 l/m2 en tan sols 25 minuts.

La pluja del dia 2 va estar acompanyada de ràfagues de
vent fort, amb trons i llampecs durant 10 minuts al final
de la tarda, mentre que la pluja del dia 19 va ser en forma
de forta tempesta de trons, llampecs, ràfagues i remolins
de vent fort durant 25 minuts al final de la tarda.

La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 21%,
 mesurada el dia 27, i la MÀXIMA del 69% el dia 10.

La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 1015,8 hPa
els dies 5, 6 i 24, i la MÀXIMA de 1025,2  hPa el dia 21.

A més dels dies 2 i 19 esmentats, també els dies 1 i 12 la
pluja va estar acompanyada de ràfagues de vent, trons i
llampecs.

Resum de la meteorologia 
del mes de setembre de 2010:
La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de 5,5 ºC
 positius el dia 29, mentre que la TEMPERATURA MÀXIMA
més alta va ser de 30,5 ºC  els dies 4 i 15.

La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes de
setembre del 2010 va ser de 101,5 l/m2,  essent el més
 plujós el dia 17 amb 79 l/m2 acompanyat amb trons i
llampecs. La pluja del dia 7 va estar acompanyada de
 ràfegues de vent fort, amb trons i llampecs.

La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 38%,
 mesurada el dia 15, i la MÀXIMA del 89% el dia 18.

La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 1010,5 hPa
els dies 7, 8, 24, 25 i 26, i la MÀXIMA de 1023,8  hPa el dia
14.

Resum de la meteorologia 
del mes d’octubre de 2010:
La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de sota zero
–0,5 ºC el dia 27, mentre que la TEMPERATURA MÀXIMA
més alta va ser de 24,5 ºC  el dia 6.

La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes
 d’octubre de 2010 va ser de 120,5 l/m2 recollida en 7 dies,
essent el més plujós el dia 10 amb 73,5 l/m2  recollits tots
de matinada en forma de tempesta amb trons i llampecs. 

La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 39%,
 mesurada el dia 26, i la MÀXIMA del 82% el dia 3.

La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 1001,2 hPa
el dia 31, i la MÀXIMA de 1023,8  hPa els dies 27 i 28.

Resum de la meteorologia 
del mes de novembre de 2010:
La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de -5,5 ºC
 negatius el dia 29, mentre que la TEMPERATURA MÀXIMA
més alta va ser de 21,5 ºC  el dia 4.

La PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA durant el mes de
novembre del 2010 va ser de 19,5 l/m2.  

La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 47%,
 mesurada els dies 11 i 16, i la MÀXIMA del 85% el dia 30.

La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 986,5 hPa el
dia 9, i la MÀXIMA de 1031,8  hPa el dia 5.

El VENT va ser en forma de ràfegues fortes els dies 8 i 9 i
de ràfegues suaus el dia 10.

Aquesta informació és subministrada per Joan 
 Andreví Garriga.

Informació meteorològica
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5 de gener
d’11 a 13 h

Casa de Cultura

TALLER DE FANALETS
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura
Col·labora: Agrupament Escolta Set i
Comissió de Reis AMPA CEIP Josep Gras

Exposició
Casa de Cultura

Fins al 31 de desembre exposició 
“El Mil·lenari de Sant Llorenç Savall” 
a la Casa de Cultura, es pot visitar de dil-
luns a divendres de 16 a 20h.

Exposició
Marquet de les

Roques

Exposició 
“A vol d’ocell” 
un viatge de negocis de Verdaguer i el
Compte de Güell al centre i nord d’Europa.
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14h
al Marquet de les Roques.

La Casa de Cultura romandrà oberta per les
festes de Nadal de dilluns a divendres de
16 a 20h.

Exposició
Marquet de les

Roques

Fins el 30 de gener exposició 
“Sinuositats” 
escultures de fusta de Josep Llinares dins
del cicle ART I PARC al Marquet de les
Roques. Dissabtes, diumenges i festius de
10 a 14h.

5 de gener
A les 18 h

veure cartell a part

CAVALCADA DE SES MAJESTATS ELS REIS
D’ORIENT
Organitza: Comissió de Reis AMPA CEIP
Josep Gras i Aj. de Sant Llorenç Savall
Col·labora: Banc de Sabadell, Caixa
d’Estalvis de Sabadell, La Caixa, Bombers de
Sant Llorenç Savall, Agrupament Escolta
Set, Transports Germans Olivé, Transports
Casamada

15 de gener
A les 16 h

Camp de futbol

FUTBOL
Llorençà FC CE – Oló FC
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

22 de gener
A les 16 h

Cap de futbol

FUTBOL
Llorençà FC CE – Puigreig CE
Organitza: Centre d’Esports Llorençà
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Una de les coses de què ens
vam queixar quan vam tornar a
governar fa gairebé vuit anys era
que ens vam trobar un ajunta-
ment sense projectes, cosa que
 dificultava molt engegar tota la
maquinària, i que nosaltres ens
comprometíem a fer tot just el
contrari.

Com hem explicat en altres
 articles, durant aquest any hem
fet moltes obres, totes subvencio-
nades en la seva majoria, com han
estat el pavelló, els exteriors de la
Casa de Cultura, la nova Llar
 d’infants, la reforma del Marquet
com a ajuntament, el nou clave-
gueram del Torrent Micó, la pista
exterior de la Zona Esportiva....
però la veritat és que engegar-les
no va ser fàcil, sobretot pel fet que
no hi havia cap projecte preparat.

Per tant, el que volem remarcar
avui, ara que falta poc per acabar
la legislatura, és que entri qui
entri al nou ajuntament, que
 esperem que hi tornem a ser
 nosaltres, deixarem projectes fets
i a punt perquè es pugui comen-
çar a buscar el finançament i
 executar-los.

Un projecte que ja tenim fet ha
estat el camp de gespa artificial.

Tot i que ens hi vam comprome-
tre al programa electoral, com
que vam haver de destinar els
 recursos al pavelló no l’hem
pogut executar, però sí que hem
aconseguit una subvenció per a
realitzar el projecte i esperem
poder-lo executar un cop passa-
des les pròximes eleccions.

Un altre projecte en què estem
treballant i en breu tindrem és el
de la remodelació de tot el Parc de
Comabella.

Altres projectes que també
tenim son el Pla Director de les
Valls d’Horta i de Mur, amb
 projectes per valor de més de
500.000 €, el Pla Director del pai-
sat ge del riu Ripoll, amb projectes
per a arranjar el riu al pas pel casc
urbà i el Pla Marc de Recuperació
dels boscos afectats per l’incendi.

Des d’aqui volem felicitar el
nostre company, en Marc Sanglas,
per la seva elecció com a Diputat
al Parlament de Catalunya en les
darreres eleccions autonòmiques,
i li desitgem una bona feina.

Aprofitem per desitjar-vos unes
bones festes i una bona entrada
d’any!

Grup Municipal d’ERC

El resultat de CIU a Sant
 Llorenç Savall en les passades
eleccions del 28 de novembre, ha
estat -com arreu- molt bo.

L'esplendit resultat no s'entén
sense la vostra contribució.

Ara hem de saber-ho adminis-
trar i fer-ho bé amb generositat i
amb mentalitat oberta,
 treballant seriosament i amb
 responsabilitat, per tal que en les
properes eleccions municipals

Un ajuntament amb feina feta,
però també amb projecrtes Entre tots
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els grups municipals opinen

també poguem fer un important
salt endavant.

Repetim moltes i moltes grà -
cies pel vostre suport que ha fet
possible el canvi a Catalunya.

Sapigueu que estem a la vostra
disposició i oberts per a tot allò
que estimeu oportú.

Us desitgem molt bones festes
i millor any nou.

Grup Municipal de CIU

El fort retrocés socialista en les
eleccions catalanes no respon a
una única causa, tot i que la més
important és la crisi econòmica i
el seu efecte d’erosió sobre els
 governs. Exemples n’hem tingut
fa ben poc a d’altres països
 europeus o als Estats Units.

Els efectes electorals es deuen
entre altres motius, al desconten-
tament de l’electorat progressista,
que veu com els governs
 d’esquerres es veuen obligats a
practicar polítiques d’ajustament
econòmic i són incapaços de
 dominar els mercats. En plena
crisi econòmica causada pel
 neoliberalisme i la desregulació,
l’esquerra europea fins ara ha
semblat incapaç de combinar
creixement econòmic amb
 j   ustícia social.

Però cal esmentar també errors
propis, errors del govern i dels par-
tits que l’integren: manca de relat
polític conjunt; manca d’autoritat
per resoldre conflictes interns i
per sancionar errors de gestió en
moments crítics; insatisfacció
sobre el nivell d’autogovern, tant

per la percepció de la seva insufi-
ciència, com per la sentència del
Tribunal Constitucional, que posa
en qüestió els plantejaments
 autonomistes i federalistes.

A partir d’ara al PSC li correspon
exercir amb responsabilitat la
tasca d’oposició i de construcció
de l’alternativa al nacionalisme
conservador.

El PSC ha de renovar i ampliar el
seu projecte polític d’unitat civil i
cohesió social, un projecte
 socialista, catalanista i federalista,
capaç d’impulsar reformes en
profunditat per assegurar el
 progrés econòmic, la justícia
 social, la llibertat i la responsabili-
tat individual, la paritat i la
 sostenibilitat. Un projecte capaç
d’aglutinar majories i de guanyar
la batalla de les idees, amb una
organització més oberta, més
acollidora, més transparent, més
participativa, més moderna i més
eficaç. Aquest és el nostre repte.

Bones Festes.
Agrupació local del PSC 

de Sant Llorenç Savall

Renovar i ampliar 
el projecte socialista: MIQUEL ICETA
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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.

MORTS DE FAMA

de Miquel Fañanàs
Gratuïtament amb el Savall 
gràcies a la col·laboració 
amb 


