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ELECCIONS MUNICIPALS 2011

El passat 22 de maig es van celebrar les eleccions muni -
cipals a Sant Llorenç Savall, en les quals hi van participar cinc

formacions polítiques. Hi van votar 1116 persones, que repre -
senten un 59,3 % del cens. Els resultats foren els següents:

Aquets vots han significat que Esquerra segueixi al
capdavant de l’ajuntament, però amb 6 regidors, CiU es
manté a l’oposició amb 4 regidors i el PSC s’ha mantingut

amb un regidor. La resta de partits no han obtingut
representació. A continuació s’adjunta una taula amb les
dades de les eleccions municipals dels últims anys:

Cens electoral: 1.880 Vots en blanc: 55 ERC: 556 PSC: 93 PxC: 30

Nombre votants: 1.116 Vots nuls: 19 CiU: 327 PP: 36

nombre de vots 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011

Cens 1.282 1. 439 1. 482 1.506 1.682 1.713 1.804 1.847 1.880

Participació 881 1.071 1.122 1.031 1.215 1.196 1.359 1.152 1.116

Participació (%) 68,7 74,4 75,7 68,5 72,2 69,8 75,3 62,4 59,3

Esquerra 636 681 525 523 651 556

CiU 404 621 331 471 462 561 260 327

PSC 45 40 121 124 93

PP 160 83 71 36

ICV-EUiA 44

CAV 579 632 471

UVELL 280

PxC 30

En blanc 7 17 15 9 22 22 16 33 55

Nuls 15 18 15 10 1 27 11 13 19

nombre regidors 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011

Esquerra 6 7 5 5 7 6

CIU 3 5 3 4 5 5 3 4

PSC 0 0 1 1 1

PP 1 0 0 0

CAV 6 6 4

UVELL 3

ESPECIAL
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Presentació Pressupost 2011
Ple 29 de desembre de 2010

Amb la presència de tots els regidors, es va aprovar per
unanimitat el Pla econòmic i financer pels pròxims tres anys
realitzat per la Diputació de Barcelona i es van resoldre les
al·legacions i aprovació definitiva dels plans d’emergència
municipals. Per unanimitat també, es va encomanar la gestió a
favor del Departament de Governació i Administracions
Públiques per a l’adquisició d’una màquina escombradora
subvencionada des d’aquest departament. També amb el vot
favorable dels onze regidors es va crear el fitxer de proteccions
de dades del Mapa del Patrimoni Cultural de Sant Llorenç Savall
i també la creació del fitxer d’entrada i sortida de documents
de l’ajuntament.  Seguidament es va aprovar el conveni de
col·laboració per a la realització de prestació de serveis de
protecció de la salut entre  l’Agència de Protecció de la Salut i
l’ajuntament per l’exercici 2011. S’aprovà també un document
per poder comptabilitzar factures del 2010 fins el 15 de gener
de 2011 i un informe  d’intervenció dient les factures que no
s’havien pagat a 55 dies (que eren molt poques). Per últim es va

presentar el pressupost municipal pel 2011 amb el vot favorable
d’esquerra i el PSC i l’abstenció de CIU. Aquest és un pressupost
auster que segueix la tònica d’aquests últims anys de no gastar
més del que tenim i sense demanar ni un sol crèdit per no
incrementar l’endeutament del consistori.

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).

Conveni per al riu Ripoll
Ple 26 de gener de 2011

Amb la presència de tots els regidors es va aprovar l’acte del ple
anterior i per unanimitat es va aprovar el conveni de col·laboració
marc entre l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, de Castellar del
Vallès, de Sabadell, de Barberà del Vallès, de Ripollet i de Montcada
i Reixac per a potenciar la governança ambiental, la comunicació
administrativa i la custòdia del territori en l’àmbit del riu Ripoll,
que no implica cap despesa econòmica per l’ajuntament. I sense
més punts, es va retre compte dels decrets d’alcaldia, de les
informacions de les regidories i es van fer els precs i preguntes. 

Olga Olivé Dubois (CIU): Oposició

Montserrat  Díaz Mallofré (CIU): Oposició

Xavi Catalán González (CIU): Oposició

Gemma Morató Tobal (CIU): Oposició

Jaume Valls Vila (PSC): Oposició 

La configuració del cartipàs municipal ha quedat de la
següent manera:

Ricard Torralba Llauradó (ERC)
Alcaldia, projectes i serveis, protecció civil, 
activitats i residus 

Joan Solà Herms (ERC)
Atenció ciutadana, hisenda i tresoreria, esports i
llicències d’obres.

Pepi Filella del Hoyo (ERC)
Seguretat, via pública i benestar social

Josep Mª Noguer Palmieri (ERC)
Cultura, ensenyament i règim interior

Juan Luís Serrano Toro (ERC)
Medi Ambient, planificació i joventut

Maite Montfort  Pérez (ERC)
Comunicació, ocupació i promoció de la vila

CARTIPÀS 
MUNICIPAL
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Conveni de col·laboració
Ple 23 de febrer de 2011

Amb la presència de tots els regidors es van aprovar les actes
de les sessions anteriors. Després i per unanimitat es va aprovar
el conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Admi -
nistració Tributaria i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies en matèria de subministrament d’informació de
caràcter tributaria a les entitats locals.

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).

Actes
Ple 30 de març de 2011

Amb la presència de tots els regidors es van aprovar les actes
de les sessions anteriors. I sense haver-hi més temes per aprovar,
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).

Creació meses electorals
Ple 27 d’abril de 2011

Amb la presència de deu regidors, el Joan Solà Herms excusa
la seva presència, es realitza el sorteig públic per a la designació
dels Presidents i vocals titulars i suplents, que han de constituir
les Meses Electorals de les Eleccions locals per al 22 de maig de
2011. Per unanimitat es va aprovar la creació del nou sistema de
gestió del Registre d’Interessos i els models de declaració.
Finalment es va retre compte dels decrets d’alcaldia, de les
informacions de les regidories i es van fer els precs i preguntes
(aquesta informació es pot consultar a l’Ajuntament).

Ple 9 de juny de 2011

Amb l’aprovació dels 11 vots favorables, es van aprovar les
actes passades. I sense haver-hi assumptes a tractar, 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).

Festes locals
Ple 27 de juliol de 2011

Comença el ple amb l’absència del regidor del PSC, que
compareix amb l’exposició de les urgències. Per al primer punt,
s’aproven per unanimitat totes les actes passades. Es proposa
l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança que
regula la taxa de la llar d’infants “El Patinet” per al curs 2011-
2012 a la qual CIU s’hi absté. S’aproven per unanimitat les Festes
locals per al 2012 les quals són els dies 28 de maig i 24 d’agost.
Es passa informe del 2n trimestre 2011 sobre la Llei de morositat,
amb el qual CIU també s’absté. Amb el vot favorable de tots els
presents, s’aprova la nova retribució a percebre per l’empresa
arrendatària SOREA S.A per a les tarifes de la gestió del servei
d’aigua potable i per l’actualització de les inversions realitzades.
I també per unanimitat s’aprova el nomenament als membres
que formaran part de la Comissió de Delimitació de l’Ajunta -
ment de Sant Llorenç Savall amb els municipis de Gallifa i
Granera. Es dóna pas a les urgències on es presenta una moció
en contra del tancament del CAP de Castellar del Vallès a la nit
i de la reestructuració del servei d’ambulàncies a la qual ERC i
PSC hi voten a favor i CIU s’absté. També es presenta una moció
proposada per PSC sobre els atemptats a Noruega la qual rep el
vot favorable per unanimitat. I sense haver-hi més assumptes
a tractar, es lliure a compte els decrets d’alcaldia, les informa -
cions de les regidories i es fan els precs i preguntes (aquesta
informació es pot consultar a l’Ajuntament).
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Planta de Biometanització de Can Barba a la Deixalleria
municipal en sacs d’1m3.

Aquesta iniciativa es farà efectiva després de l’estiu. Se us
informarà del seu inici als panells informatius de l’ajunta -
ment i a la deixalleria municipal.

XIFRES DEL PADRÓ D’HABITANTS

Segons la revisió del Padró Municipal d’Habitants referit
a l’1 de gener de 2011, la població de Sant Llorenç Savall
compta amb 2.413 habitants, 10 habitants més respecte
l’any passat.

MÉS CIVISME, MÉS QUALITAT 
DE VIDA PER TOTHOM

Darrerament s’ha observat una sèrie d’actes i comporta -
ments al poble que no s’ajusten amb la idea d’una població
a la qual ens agrada viure. Actes que es podrien apel·lar
d’incívics tals com el descuit dels nostres animals de
companyia a l’hora de passejar-los sense la corresponent
corretja o no netejant les “caques” que deixen al mig del
carrer, actes com el fet d’aparcar el cotxe o la moto en llocs
destinats per als vianants com al mig de plaça o en carrers on
està prohibit aparcar, destrosses del mobiliari urbà, pintades
a les parets dels edificis, la brutícia de papers, bosses, llaunes
als carrers o camins per on a tots ens agrada passejar.

Des de l’ajuntament volem fer una crida per tal que entre
tots procurem cuidar el nostre poble i denunciar aquests
tipus de comportament que no beneficien a ningú.

Com a mesura, seran sancionats tots aquests comporta -
ments incívics que embruten la imatge del nostre poble.

VOLS SER VOLUNTARI?

Des de l’Ajuntament, engeguem una borsa de voluntariat
per donar suport a gent gran del poble. La persona
voluntària formarà part de l’equip de voluntaris de la Creu
Roja. 

Si estàs interessat/da en formar part d’aquest grup de
voluntariat o si en vols més informació, pots trucar a
l’Ajuntament i posar-te en contacte amb Serveis Socials.

LL’’AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  IINNFFOORRMMAA
Una comissió formada pels municipis de
Castellar, Sentmenat i Sant Llorenç estudia
la possibilitat de compartir serveis

El passat dilluns, 25 de juliol els alcaldes de Castellar del
Vallès, Ignasi Giménez, Sentmenat, Núria Colomé, i Sant
Llorenç Savall, Ricard Torralba, es van reunir en el marc de la
primera reunió de la comissió creada recentment pels tres
municipis vallesans amb l’objectiu d’estudiar la possibilitat
de compartir serveis entre els respectius ajuntaments, i
d’aquesta manera, reduir costos econòmics.

La trobada va tenir lloc a l’Ajuntament de Sentmenat i va
servir per posar damunt la taula diverses propostes per
mancomunar serveis. Entre d’altres aspectes, es van acordar
la creació d’un grup de treball amb l’objectiu que els tres
municipis puguin licitar conjuntament durant la tardor el
manteniment de clavegueram i la compra de material
d’oficina. La intenció és que l’adjudicació d’aquests dos
serveis sigui operativa a partir de l’1 de gener de 2012.

Els tres municipis també cercaran fórmules de col·labo ració
en el Servei d’assessorament psicològic i jurídic de la dona,
que es presta des de l’Ajuntament de Castellar. En el cas de
Sant Llorenç Savall, també s’estudiarà la possibilitat que pugui
compartir amb el de Castellar el Servei d’Atenció Domiciliària
que es presta des de l’Obra Social Benèfica. Els alcaldes
d’aquests municipis creuen que,  davant el context de crisi, els
municipis han de buscar fórmules per ser més eficients i
establir mesures que suposin un estalvi econòmic.

Les tres poblacions conformen una àrea d’influència que
supera els 34.000 habitants (23.250 de Castellar, 8.500 de
Sentmenat i 2.400 de Sant Llorenç Savall).

CAMPANYA DE DISTRIBUCIÓ DE COMPOST

L’ajuntament de Sant Llorenç Savall enguany participa en
la Campanya de distribució de compost del Consorci de
residus. Aquesta iniciativa pretén conscienciar la ciutadania
sobre la importància de recollir separadament els residus
orgànics generats a casa dels quals el compost resultant es
converteix en adob per la terra. Per a aquesta campanya, es
farà entrega d’aquest compost de qualitat obtingut a la
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PER UN MÓN MILLOR, EL BOC’N ROLL 
ÉS LA SOLUCIÓ!

El passat dijous 17 de febrer al matí,
l’alcalde del nostre municipi, en

companyia de la regidora
d’ensenyament, van fer entrega
als alumnes del consell de
delegats de l’Escola CEIP Josep
Gras, de les bosses pels
esmorzars “Boc’n Roll”.

Tots els alumnes de cinquè de
l’Escola Josep Gras van estar
investigant el problema del

canvi climàtic coincidint amb la
cimera a Copenhaguen. Sabien que

es reunirien tots els caps d’estats de cada
país per arribar a un acord i frenar les

emissions de CO2 a l’atmosfera. Van estar pensant en com
podrien col·laborar, i una de les coses va ser la de reduir el
consum de bosses de plàstic de l’esmorzar, portant-lo en
bosses de roba per fora i plàstic per dins, podent-la netejar
a la rentadora o simplement passant-li un drap humit.

La Masoveria del Marquet de les Roques

La Masoveria del Marquet de les Roques, on es cultiva
mongeta del ganxet i es recupera el tradicional cultiu de la
vinya a la Vall d’horta en ecològic, i on a més, es  realitzen
cursos i tallers per a grups d’adults i escoles entorn
l’agricultura biològica, ha creat per enguany dos cursos
anuals, l’un d’horta ecològica i l’altre de vinya.

TALLER D’HORT ECOLÒGIC ANUAL A LA TERRA
DEL MARQUET (2 abril 2011 - 2 abril 2012)
És un taller d’iniciació a l’horticultura ecològica amb

sessions d’aula un cop al mes, en què el participant
disposarà d’un hort de pràctiques d’uns 40m2.

- L’accés a l’hort serà lliure, respectant la normativa que
s’estableixi: cultivar en ecològic únicament plantes
hortícoles i aromàtiques i utilitzant obligatòriament
sistemes de reg de baix consum d’aigua. La durada del
taller serà dissabtes del 2 d’abril de 2011 al 2 d’abril de 2012.
L’ l’horari de les sessions formatives serà d’ 11 a 13h a la
Masoveria del Marquet de les Roques.

A cada sessió es dedicarà una atenció especial a
assessorar i resoldre dubtes sobre el cultiu de l’hort de
pràctiques. 

Formador: Adrià Garriga Fonolleda (Pagès i educador)

CULTIVA, TASTA I ELABORA UN VI BLANC 
(3 abril - 4 desembre 2011)
És un taller d’iniciació a la viticultura ecològica, al tast i

l’elaboració d’un vi. 

El taller es realitzarà en deu sessions i cada sessió
s’estructurarà en tres temps:

- Observació, aprenentatge i cultiu de la vinya de pràctiques
de Picapoll blanc plantada al febrer del 2009 (d’uns 0.7
Ha). 

- Taller a l’aula de formació on s’explicaran i es concretaran
aquells aspectes del cultiu de la vinya i de l’elaboració del
vi que calgui. 

- Al celler didàctic on farem el tast de vins i on el participant
podrà elaborar el seu  propi vi blanc

DDIIVVEERRSSOOSS
Programa:
Part  1 : Viticultura ecològica (del 3 d’abril al 19 de juny)

Part  2 : Enologia i elaboració del vi blanc 
(de l’1 d’octubre al 4 de desembre)

Els dies es podran modificar en funció de la maduresa del
raïm i, per tant, del moment òptim per fer la verema.

Formadors:
Adrià Garriga (pagès i educador) i Jordi Sanvicens (enòleg)

Organitza: La Terra del Marquet. Adrià Garriga.

Pots rebre’n més informació a:
laterradelmarquet@gmail.com

al tel. 937141053 o bé al blog: 
www.laterradelmarquet.blogspot.com
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PLANTADA POPULAR
Els veïns reforesten un bosc 
devastat l’estiu del 2003

El passat diumenge dia 20 de març de 2011, unes 90
persones van participar en la plantada popular organitzada
per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall conjuntament amb
la participació i col·laboració de l’associació esportiva AEMAT,
la fundació Bureau Veritas, el CEIP Josep Gras, el Centre
Excursionista, l’Associació de Bombers Voluntaris de Sant
Llorenç Savall, els voluntaris de l’ADF el Pinyó, l’Associació de
Propietaris Bages-Vallès, l’Oficina Tècnica de Prevenció
d’Incendis de la Diputació de Barcelona, entre altres. 

Aquest projecte de reforestació del bosc en una zona
d’aproximadament dues hectàrees a les Basses de Cal
Llogari, d’entre les 4.633 hectàrees cremades en l’incendi
forestal de 2003, ha estat possible gràcies al projecte

solidari “Regala un bosque” promogut per l’associació
esportiva AEMAT i la Fundació Esport Jove del Consejo
Superior de Deportes, que va tenir lloc el 6 de juny de l’any
passat, que va consistir en una cursa de muntanya de 10km
per la zona cremada del Parc Natural, dins el terme de Sant
Llorenç Savall. Amb els diners que es van recaptar s’han
pogut comprar 200 pins blancs, 200 pins pinyers i 50 alzines
i dur a terme aquesta jornada popular de reforestació.

La sortida va ser a les 9h del matí des de la plaça del poble.
El camí va estar ple d’anècdotes, ja que unes 70 persones
van arribar-hi caminant, la majoria famílies amb nens. El
passeig a peu va durar gairebé una hora i va ser molt amè,
en plena naturalesa i sense cap incidència important,
excepte algú que va ficar el peu dins el riu i a part de la
plantada, es va emportar una remullada!

Un cop arribats a les Basses de Cal Llogari, el personal
tècnic que ja havia preparat el terreny, els arbres i les eines,
va fer una petita explicació dels passos a seguir per fer una
correcta plantació i es van repartir samarretes als
participants amb l’eslògan de “Regala un bosque” per anar
ben uniformats i començar a treballar per grups en
diferents punts de la zona. Per cert, amb un èxit rotund.

I per últim, després de tant esforç, vàrem tenir la nostra
recompensa: esmorzar de coca de sucre per tothom amb
aigua i mistela.

La tornada, amb la gran satisfacció d’haver col·laborat en
una iniciativa que ajudarà a la regeneració dels nostres
boscos, va ser cap al migdia, “xino xano” i amb els peus plens
de fang per les últimes pluges que hi ha hagut.

Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies a TOTS els
participants per la vostra col·laboració tant ben rebuda!

Amb aquest interès pels temes mediambientals que ens
han demostrat, l’ajuntament va decidir prendre part en
aquesta proposta. 

Els 196 alumnes de l’escola van participar en el disseny i
l’eslògan. D’aquesta manera es van implicar 100% en la seva
petició. 

És molt important la feina que fan a l’escola, estudiar i
aprendre el màxim de coses de l’entorn natural on viuen, ja
que només així, coneixent i entenent el que
passa al seu voltant, podran estimar i
protegir el medi ambient.

Des d’aquí, donar-vos les gràcies a tots i
animar-vos a que seguiu amb aquests
tipus d’iniciatives.



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

número 120 - agost de 2011

Festa de l’Esport

El passat 4 de juny d'enguany
es va realitzar al pavelló
municipal la ja tradicional Festa
de l’esport en què hi van
participar tots els nens i nenes
que han fet activitats de futbol
sala i bàsquet durant aquest
any. Durant el matí es van
celebrar diferents partits, des -
prés es va fer un dinar amb els
pares i els nens i nenes i més
tard tothom qui va voler va
poder disfrutar dels inflables
que hi havia al poliesportiu
oberts a tot el poble.

NNOOTTÍÍCCIIEESS
El CE Llorençà puja de categoria

Després d’una molt bona temporada, el CE LLorençà ha
aconseguit pujar de categoria com a millor tercer de tota la
categoria. Des d’aquí volem felicitar als jugadors, tècnics, junta

directiva i aficionats per la bona feina i animar-los a seguir
treballant com fins ara.

Després de la reestructuració de categories que hi ha hagut
aquest any, el CE Llorençà jugarà a tercera territorial. Cal dir que
si no hagués pujat, li hauria tocat jugar a quarta territorial.

1r campionat de falta, penal i entrada

El passat divendres 1 de juliol es va celebrar el 1r
campionat de falta, penal, entrada al Pavelló
municipal en el qual en Josep Mª Mirapeix va quedar
en primera posició i en Francesc Agell en segona. 

III Lliga Futbol Sala

A finals de juny es va acabar la tercera lliga de Futbol sala organitzada
al poliesportiu municipal, aquest any el guanyador va ser l’equip Toca
Fusta, seguits del Crack, Grok, La Cope i Fets Caldo. El porter menys golejat
va ser el del Grok i el màxim golejador va ser en Francesc Agell.

Felicitem doncs, als integrants de l’equip: Oriol Roa, Pere Rifà, Alex Puig,
Laura Casanoves, Miquel Mesegué, Rabah Derfoufi, Joseph Derfoufi, Pere
Oliveras, Marcelo Trujillo, Roger Daví, Pere Daví, Xavi Vila, Oriol Berch.
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NOTÍCIES CORRELLENGUA

El passat dissabte 2 de juliol, Sant Llorenç
Savall va acollir l’inici del Correllengua 2011
organitzat conjuntament pel la Coordinadora
d’Associacions per la llengua Catalana CAL i

l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, amb un
conjunt d’actes dedicats a recordar la figura del
poeta i escriptor Joan Oliver “Per Quart”, autor

homenatjat enguany en commemoració del 25è aniversari de la
seva mort.

Després d’una cercavila organitzada per la Colla del Joan
Muntada que recorregué els carrers del Sant Llorenç, els actes
es desenvoluparen a la plaça Major, iniciant-se amb un resum
de l’obra de l’autor homenatjat “Allò que tal vegada
s’esdevingué” que el grup 7 de teatre en va fer una lectura
dramatitzada. Després de les benvingudes protocol·làries dels
organitzadors de l’acte es va donar pas a una glosa de la figura
de Joan Oliver, a càrrec de l’escriptor Ignasi Riera, nebot d’Oliver.

Acte seguit, el Secretariat dels Premis Amadeu Oller va lliurar
un recordatori a Sílvia Oliver, filla del poeta. Posteriorment, la
música va prendre el relleu a la paraula, amb l’actuació de les
corals de “Sant Medir” i “Els Emprius”, per donar pas a
l’espectacle poètico-musical “Joan Oliver, l’home / Pere Quart,
el poeta” a càrrec de Jaume Calatayud i Vicente Monera.

La jornada va continuar amb un dinar de tots els assistents
convocats per la CAL a la Fonda Rius i Cal Ramon, per acabar

amb una visita guiada al Marquet de la Roques de la Vall
d’Horta, casa construïda per la família de Joan Oliver i lloc
d’estiueig de joventut del poeta i de gran activitat de la “Colla de
Sabadell” del mateix Pere Quart, Francesc Trabal i Armand
Obiols, entre d’altres.

Des de l’ajuntament volem donar les gràcies a la CAL per
brindar-nos aquesta oportunitat de promoció cultural i a les
més de 170 persones entre assistents i participants que feren
cap a la trobada. També volem agrair la dedicació i el compromís
de les associacions culturals llorençanes que van participar en
els actes esmentats.

SOPARS A LA FRESCA

Un any més, els veïns del poble hem pogut disfrutar d’un
sopar a la fresca tots els divendres de juliol als Horts del Rector

(passeig de la Rectoria). Estem contents per la bona resposta
que ha tingut aquesta iniciativa malgrat la “fresca” que ha fet.
Esperem que l’any vinent puguem seguir gaudint d’aquests
sopars. Des d’aquí dir-vos que esteu tots convidats l’any que vé! 
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LA FLAMA DEL CANIGÓ

El passat 22 de juny, uns quants membres del centre
excursionista llorençà ens vam trobar a la font de l’aixeta
per iniciar el que ja forma part del nostre calendari
d’excursions i, alhora, tradició cultural del nostre país: la
flama del Canigó. Vam agafar els cotxes direcció Vilafranca
del conflent, on vam aprofitar per fer-hi un bon pícnic i
agafar forces per fer el cim. Després de dinar, sense deixar de
fer el cafè i fent el grup una mica més gran, vam agafar la
pista forestal que ens portaria al refugi de Cortalets.
Sorpresa!! La “gendarmerie” estava controlant els cotxes que
pujaven per la pista forestal!! No portàvem autorització.
Vam dividir la comitiva en tres grups. Grup 1: cotxe baixa a
la vila de Prades a recollir autorització ( just abans que
tanquessin la comissaria); grup 2: s’espera a la pista forestal
i grup 3: començava a pujar pista amunt amb motxilles a
l’esquena. Al cap d’una estona i tenint a les nostres mans
les autoritzacions dels vehicles vam poder iniciar la pista
(d’una hora de durada) fins al refugi de Cortalets. El temps
no pintava gaire bé: boira, boira i més boira. No vam perdre
l’esperança. Arribem a Cortalets i muntem tendes. Ves per
on, portàvem tantes tendes com persones! 

S’acostava el vespre i el temps pintava igual: boira i núvols
amunt i avall. Finalment a quarts de 8 del vespre agafem
roba d’abric, aigua, gorros, pica-pica i decidim fer la primera
passa. De mica en mica i a mesura que el sol s‘anava ponent,
vam anar agafant alçada. Al cap de 2 hores vam arribar al
cim! vam esperar que fossin les 12 del vespre i així encendre

la flama de la llengua!! Amb el quinqué encès amb la flama
renovada vam iniciar el descens. Ja arribats a la tenda vàrem
treure la mistela i el vi bo de la Marta i ens vam refer una
miqueta. Però... ves per on, la tempesta prevista per les 5 de
la tarda, va arribar a les 2 de la matinada! Així que... tots a la
tenda a dormir enmig d’un concert de llamps i trons.

23 de juny. De bon matí vam plegar tendes, vam esmorzar
i vam agafar els cotxes per baixar cap a Sant Llorenç. Vam
dinar a mig camí i a mitja tarda arribàvem al poble. Encesa
de la flama, lectura de manifest i bona revetlla!

Centre Excursionista Llorençà

Francesc Rubio i Palau (1955-2011)

El propassat dia 4 de febrer de 2011 en Francesc ens va
deixar després d’una llarga
malaltia. Des d’aquestes pàgines
li volem retre un homenatge
perquè ell ens va ensenyar i va
guiar les nostres passes en el que
era la seva gran passió, la sardana.
Vam tenir el goig de ballar amb ell
a Sant Llorenç Savall i a d’altres
indrets de Catalunya, tot gaudint
del seu caràcter afable i emprenedor.

Francesc, et trobarem a faltar, però la teva empenta i
ganes de fer coses ens acompanyaran sempre, sobretot
quan ballem sardanes.

Moció en contra del tancament del CAP a la
nit i de la reestructuració del servei 
d’ambulàncies presentada al Ple 
municipal del mes de juliol de 2011

El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Castellar del Vallès
deixarà de prestar a partir del dia 1 d’agost de 2011 el servei
d’atenció continuada com a conseqüència del pla d’estalvi
que ha impulsat el Servei Català de la Salut de la Generalitat
de Catalunya.

Les urgències entre les 00 i les 08 hores s’atendran a
partir d’aquesta data en els centres sanitaris de Sabadell

(Hospital Parc Taulí i CUAP Sant Fèlix) o bé a través del servei
d’urgències domiciliàries del 061. Després de més de 20
anys, desapareix el servei d’urgències en el CAP de Castellar
dins d’aquesta franja horària. Aquest fet contribuirà a
saturar els serveis dels centres sanitaris de Sabadell,
rebaixant els estàndards de qualitat assistencial que tant
ha costat assolir al llarg del temps.

D’altra banda, la Generalitat ha anunciat que es
reestructurarà el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) 061,
de manera que les dues ambulàncies que donen servei a
Castellar només coincidiran durant quatre hores al dia. El
motiu és que l’ambulància que fins al moment prestava un
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servei de 24 hores, passarà a cobrir solament 16 hores diàries
(de 17 a 9h) mentre que l’altra ambulància mantindrà el seu
horari de 7 a 19h.

Els municipis de Castellar del Vallès i i Sant Llorenç Savall,
que integren una àrea de població de més de 25.000
habitants, van fer públic el passat 5 de juliol una declaració
en què es manifestava el rebuig a aquest conjunt de
mesures que atempten contra la qualitat de la sanitat
pública. Així mateix, es va fer una crida a la ciutadania
perquè s’adherís a la campanya de recollida de signatures
per tal que no es retallin els serveis sanitaris i, alhora, donés
suport a les mobilitzacions en defensa dels serveis públics.

Per tot això exposat, es proposa al Ple Municipal l’adopció
del següent acord:

Primer: demanar al Departament de Salut de la Genera -
litat de Catalunya que reconsideri el pla d’estalvi que ha

Carta de Mònica Terribas
Directora de Televisió de Catalunya

En resposta a una carta que va presentar el nostre alcalde
Ricard Torralba a la directora de Televisió de Catalunya
manifestant una queixa sobre la poca cobertura televisiva
que obtenim al nostre poble, rebem aquesta carta amb data
de 5 de juliol de 2011:

Benvolgut,

Em poso en contacte amb vostè en relació amb la
cobertura del canal esportiu de Televisió de Catalunya,
Esport3. En aquest sentit, deixi’m, en primer terme,
demanar-li disculpes pel temps que hem trigat per posar-
nos en contacte amb vostè en relació amb aquest afer.

Des de l’inici de les emissions d’Esport3 fins al dia d’avui
ha passat el temps imprescindible per conèixer la previsió
pressupostària amb què comptarem aquest any i calcular
així el desplegament que podem dur a terme. A principis
d’aquest 2011, la cobertura d’Esport3 ja assolia un 90,8% de
la població catalana. Des de mitjans de juny i abans del 12
d’agost, Televisió de Catalunya posarà en marxa fins al 59
repetidors nous que augmentaran la cobertura del senyal

Esport3. Amb el projecte actual, calculem que en un procés
continu de desplegament arribarem al 97,3% de la població
a finals d’any. Malgrat això, segons les dades de què
disposem, la zona de cobertura d’aquests nous repetidors
no inclou encara la seva població.

Hem cregut oportú informar-li d’aquesta operació,
malgrat que la cobertura del canal Esport3 no arriba
satisfactòriament al seu municipi, perquè entengui els
condicionants econòmics i tècnics que ho dificulten. Ens
aproximem a la cobertura universal, però l’especial orografia
del territori complica l’augment de l’abast de les nostres
emissions -més del que ho era amb la televisió analògica-.
La voluntat de fer-ho existeix, tal com acabem de demostrar.
Amb constància, tenacitat i, òbviament, també amb la
comprensió de la població assolirem aquest objectiu.

Tot confiant en seguir comptant amb la complicitat i
col·laboració del municipi que representa, rebi una
afectuosa salutació.

Ben cordialment,

Mònica Terribas

Directora.

impulsat i que estudiï alternatives d’ajust pressupostari que
en cap cas signifiquin l’eliminació del servei d’atenció
continuada de 24 hores a l’Àrea Bàsica de Salut de Castellar
del Vallès.

Segon: demanar al Departament de Salut de la Gene -
ralitat de Catalunya que reconsideri també la mesura de
reestructurar el Servei d’Emergències Mèdiques del
municipi, de manera que es reestableixin els horaris de les
dues ambulàncies del municipi, de 24 hores i 12 hores
respectivament.

Tercer: donar suport a la tasca que porten a terme les
plantilles de l’Àrea Bàsica de Salut i del SEM de Castellar del
Vallès.

Quart: traslladar el contingut d’aquesta moció a l’Hble.
Sr. Boi Ruiz i Garcia, Conseller de Salut de la Generalitat de
Catalunya.



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

número 120 - agost de 2011

RESUM DE l’ANY 2010:
TEMPERATURA MÍNIMA de l’any: -9,5 ºC el dia 10 de març i
la MÀXIMA de 36 ºC, el dia 27 d’agost.
PRECIPITACIÓ total acumulada: 839 l/m2.
HUMITAT: MÍNIMA del 21% el dia 27 d’agost i la MÀXIMA
del 97 %, el 3 de març.
PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA: 986,5 hPa el 9 de
novembre i la MÀXIMA de 1031,8 hPa el 5 de novembre.

GENER de 2011:
TEMPERATURA MÍNIMA de -10 ºC el dia 24, i la MÀXIMA de
18 ºC el dia 16.
PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA: 35 l/m2 recollida del 28
al 30, amb trons i llampecs el dia 28.
HUMITAT: entre la MÍNIMA del 24 %, mesurada els dies 21
i 23, i la MÀXIMA del 76 % els dies 6 i 7.
PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA: 1005,2 hPa els dies 27 i 28,
i la MÀXIMA de 1026,5 hPa el dia 16.
VENT en forma de ràfegues suaus el dia 28.

FEBRER de 2011:
La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de -4 ºC el dia
8 i la MÀXIMA més alta va ser de 19,5 ºC el dia 6.
PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA: 8,75 l/m2 recollida els
dies 14, 17 i 20. 
La HUMITAT va oscil·lar entre la MÍNIMA del 27 %,
mesurada el dia 3, i la MÀXIMA del 73 % els dies 14, 20 i 26.
PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA: 997,2 hPa el dia 17, i la
MÀXIMA de 1029,2 hPa els dies 5 i 6.
VENT en forma de ràfegues suaus els dies 16, 21 i 22.

MARÇ de 2011:
La TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de –3,5 ºC el
dia 1 i la MÀXIMA més alta va ser de 21 ºC el dia 31.
PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA: 211,25 l/m2 recollida en
8 dies, essent el més plujós el dia 12 amb 103 l/m2, i la pluja
del dia 15 va estar acompanyada amb trons i llampecs.
Va haver-hi una NEVADA CONSIDERABLE el dia 3, amb un
gruix de 2,5 cm.
HUMITAT: entre la MÍNIMA del 30 %, mesurada el dia 1, i la
MÀXIMA del 87 % els dies 12 i 15.
La PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA va ser de 1001,2 hPa els
dies 13 i 16, i la MÀXIMA de 1029,5 hPa el dia 24.
VENT en forma de ràfegues suaus els dies 12, 14, 21 i 23.

ABRIL de 2011:
TEMPERATURA MÍNIMA més baixa: 0,5 ºC el dia 19,
TEMPERATURA MÀXIMA més alta: 30 ºC el dia 8.
PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA: 32 l/m2 recollida en 8
dies, essent el més plujós el dia 28 amb 14 l/m2, que va ser
una pluja acompanyada amb trons i llampecs i que va ser
molt irregular amb variacions de 10 a 20 l/m2, sobre el valor
indicat, entre llocs a 2 km de distància.
HUMITAT: va oscil·lar entre la MÍNIMA del 20 %, mesurada
el dia 7, i la MÀXIMA del 80 % el dia 29.
PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA: 1003,8 hPa el dia 30, i la
MÀXIMA de 1026,5 hPa el dia 7.
VENT en forma de ràfegues suaus els dies 2, 10, 11, 17, 18, 20,
21, 22 i 28.

MAIG de 2011:
TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de 5 ºC el dia 2 i la
TEMPERATURA MÀXIMA més alta va ser de 30,5 ºC el dia 24.
PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA: 61 l/m2 recollida en 5
dies, essent el més plujós el dia 31 amb 22 l/m2. La pluja dels
dies 3, 7 i 14 va estar acompanyada amb trons i llampecs.
HUMITAT: va oscil·lar entre la MÍNIMA del 20 %, el dia 24, i
la MÀXIMA del 76 % el dia 8.
PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA: 1006,5 hPa el dia 1, i la
MÀXIMA de 1025,2 hPa els dies 11 i 16.
VENT en forma de ràfegues suaus els dies 7 i 10, i el dia 14
va haver-hi vent fort.

JUNY de 2011:
TEMPERATURA MÍNIMA més baixa va ser de 7 ºC el dia 4 i
la TEMPERATURA MÀXIMA més alta va ser de 32,5 ºC el 
dia 28.
PRECIPITACIÓ TOTAL ACUMULADA: 88,5 l/m2 recollida en 9
dies, i la pluja dels dies 4 i 7 va estar acompanyada amb
trons i llampecs.
HUMITAT: entre la MÍNIMA del 35 %, mesurada el dia 28, i
la MÀXIMA del 87 % el dia 4.
PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA: 1010,5 hPa els dies 6 i 8, i
la MÀXIMA de 1023,8 hPa els dies 25 i 26.

Aquesta informació és subministrada per 
Joan   Andreví Garriga.

Informació meteorològica
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10 d’agost
a les 19 h

A 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
Veure programa
Organitza: Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall i L’Obador

11 de setembre
a les 12 h

a les 20 h

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Recepció oficial a l’ajuntament
Sardanes amb la COBLA LLUÏSOS DE
TARADAELL
Organitza: 
Ajuntament de Sant Llorenç Savall

30 de setembre
de les 12:30 
a les 13:30 h

A Plaça i a la 
Font de l’Aixeta

CAMPANYA DE RESIDUS
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall

4 de novembre
de les 12:30 
a les 13:30 h

A Plaça i a la 
Font de l’Aixeta

CAMPANYA DE RESIDUS
Organitza: 
Ajuntament de Sant Llorenç Savall

del 25 al 28 d’agost FESTA MAJOR DE SANT LLORENÇ SAVALL
Veure programa 
Organitza: 
Ajuntament de Sant Llorenç Savall

30 d’octubre 1a MARATÓ DE MUNTANYA 
DE SANT LLORENÇ SAVALL

16 d’octubre MARXA D’OR I TROBADA 
DE BICICLETES DE MUNTANYA
organitza: Club Ciclista Savall

26 d’agost
A Plaça i a la piscina

CAMPANYA DE RESIDUS
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall
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Des del grup municipal d’ERC vol-
dríem agrair en aquestes línies la
confiança que ens heu dipositat
una vegada més a les eleccions del
passat maig.

Gràcies a vosaltres hem trencat
les estadístiques i amb aquesta
legislatura ja seran 12 anys seguits
del govern d’ERC al capdavant de
l’ajuntament de Sant Llorenç Savall.

En aquestes eleccions, concreta -
ment 556 persones, dels 1116
votants van confiar en nosaltres i
aquesta és una de les raons per les
quals mantenim les forces per
seguir treballant pel poble com ho
hem fet fins ara. Ho volem fer
millor, però. Estem treballant amb
la il·lusió renovada, sabent que
aquesta oportunitat que ens heu
donat no la podem menysprear i no
us podem decebre, ni a les persones
que ens heu votat com als que no
ho heu fet. La il·lusió la posem en

allò que fem, i allò que fem està
relacionat directament amb el
poble i tota la seva gent.

Som conscients de la feina que
hem engegat aquests darrers anys
i que ara tenim l’oportunitat d’aca-
bar-la, tenim projectes en ment
que podrem desenvolupar i d’altres
que possiblement es quedaran
sobre la taula esperant que vinguin
temps millors. La nostra filosofia no
és la d’estirar més el braç que la
màniga, no ho ha estat mai, i ara
menys encara. La nostra voluntat és
la de ser més propers al poble i la
seva gent. Ser més conscients de
com batega, de com respira el poble
i actuar de la manera més ade-
quada. Aquesta volem que sigui la
nostra raó de ser i ens agradaria
que tots vosaltres ens ajudeu a
 aconseguir-ho.

Gràcies,

Grup municipal d’ERC

Els regidors de CiU volem donar
l’enhorabona a l’Alcalde i al seu
equip. Des del nostre grup i des de
l’oposició, ens oferim a col·laborar i
a treballar plegats pel bon funcio -
nament de l’Ajuntament i del
poble. Ens comprometem a fer una
oposició respectuosa i constructiva
recolzant totes les propostes que
beneficiïn Sant Llorenç i els seus
 vilatans.

Ara bé, volem manifestar també
la nostra intenció d’estar alerta.
 Durant el procés electoral vam
escoltar les propostes dels lloren-
çans i durant aquests 4 anys volem
continuar amb aquesta tasca per

Un equip amb noves il·lusions
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els grups municipals opinen

tal de traslladar a l’equip de govern
les inquietuds i suggerències del
 poble. Cal dir, també,  que ens man-
tindrem a l’aguait i no permetrem
cap mena de relaxament per part
de l’Administració. Denunciarem
tot allò que no es dugui a terme
com cal i reclamarem tot el que faci
falta per mantenir els interessos
dels nostres veïns i veïnes, per tal
que el poble gaudeixi d’una bona
informació i transparència.

Moltes gràcies.

Informació i Contacte:

www.ciu.cat/santllorencsavall

correu: santllorencsavall@ciu.info

facebook: CiU Sant Llorenç Savall

Veïnes i veïns,

Les eleccions municipals de maig
em van situar com a únic regidor
socialista electe. Com que l’ERC va
obtenir majoria absoluta i no van
necessitar-me, em vaig abstenir en l’e-
lecció de l’Alcalde i m’he situat a
l’oposició.

Una oposició que vol ser construc-
tiva partint de dues idees bàsiques:
que totes les persones empadronades
a Sant Llorenç Savall mereixen el
millor tracte amb igualtat de drets i
deures; i que les residents al barri de
Comabella i al caseriu de Les Marines
fem part d’aquest poble i, per tant, rei-
vindiquem les mateixes atencions.

En un món de canvis accelerats
patim una greu crisi econòmica i
social, que afecta especialment les
persones més vulnerables, amb mol-
tes famílies que ho passen malament
per arribar a final de mes. És per això
que la meva veu defensarà les cotes
de l’estat del benestar assolides i
denunciarà, com ara ho faig, les reta-
llades del govern de la Generalitat a
prestacions socials com són l’ajuda
per fills, la supressió de la sisena hora
a les escoles, o el tancament de 8 del
vespre a 8 del matí  de l’atenció d’ur-
gències al CAP de Castellar, amb lo
qual, si estem malalts de nit o en cap
de setmana ens haurem de desplaçar
a Sabadell.

Aquesta crisi no l’hem provocada
els treballadors i treballadores i les
classes populars, sinó que ha estat

creada per la cobdícia desmesurada i
l’especulació dels poders econòmics,
amb la banca al capdavant. Els
governs elegits per nosaltres no hi
han pogut fer res. Manen els mercats.
Per tant, com que la crisi no l’hem pro-
vocada nosaltres, no hem de pagar-la,
i hem de lluitar plegats pel benestar
social, evitant que els governs de
dreta retallin les despeses socials que,
ara més que mai, necessitem.

Com a regidor electe he participat
en dos únics plens municipals de pur
tràmit: el de constitució de l’Ajunta-
ment i el d’establiment dels òrgans de
govern i el calendari de reunions. Per
tant, poca informació puc aportar.
Només dir-vos que pel meu càrrec de
regidor i portaveu del grup municipal
socialista percebré la quantitat de
67,68¤ mensuals nets per cada mes
que se celebri Ple Municipal. Ho
explico perquè con trària ment al que
algunes persones sense massa conei-
xement puguin opinar, fer de regidor
té les seves compensacions –repre-
sentar i  treba llar pel poble- però no
son pre ci sa ment econòmiques.

Fins al proper Savall que, espero, es
publiqui amb més periodicitat, atès
que la transparència i la informació
son a la base de la confiança i la par-
ticipació polítiques.

Cordialment i al vostre servei,

Jaume Valls i Vila
President del Grup 
Municipal Socialista.

A treballar pel poble
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Amb la presentació d’aquest cupó a 
l’Ajuntament, obsequi del DVD del 
Mil·lenari de Sant Llorenç Savall

Felicitem el CE Llorençà, 
que enguany puja de categoria!


