
El passat 19 de febrer, festa de Car-
naval, es va portar a terme el nostre 
Ball de Gitanes. Seguint el costum de 
les dues edicions anteriors, enguany 
també s’ha optat per recuperar les 
dates tradicionals de la ballada: el 
dia de Carnaval. Donat que aquesta 
festivitat normalment s’escau en 
dates més aviat fredes, per aquesta 
edició es va escollir el pavelló com a 
marc apropiat de la ballada.

A banda de presumir de la partici-
pació de 110 balladors repartits en 6 
colles amb edats que van dels 4 als 
60 anys, que ja de per sí és un gran 
èxit, també hem de destacar que 
estrenàvem cobla nova, impulsada 
des de l’ajuntament i liderada pel 
Jordi Meda (L’Anònima dels Valle-
sos), amb partitures i arranjaments 
fets expressament per les caracte-
rístiques dels balls que són tradició 
al nostre poble i amb una la partici-
pació de 5 músics llorençans dels 13 
que la formaven en total.

Tampoc volem oblidar-nos de des-
tacar la implicació i l’esforç de les 

mestres de colla, la Marta Argemí, la 
Rosa Jo, la Roser Calvet i la Maribel 
Muñoz, sense la seva dedicació la 
festa no seria possible.

També és molt destacable i d’agrair 
la gran afluència de públic (unes 350 
persones) aprofitant la major capaci-
tat que ens brinda fer-ho al pavelló.
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Gitanes

El passat 15 de gener s’esdevin-
gué el bateig de Guida de sa Vall, 
nova geganta de La Quadrilla d’en 
Joan Muntada. En el seu bateig hi 
foren presents els gegants de Sant 
Feliu de Codines i Castellcir, amb-
dós padrins de la nova geganta. 
També hi assistiren La Faràndula 
de Badalona, convidats d’honor per 
a l’ocasió.

L’acte començà cap a les 12:00h a 
la Plaça. Se celebrà el bateig i a con-
tinuació s’inicià una cercavila pels 
carrers del poble que acabà a les 
rodalies del Pavelló Municipal. Final-
ment les colles convidades, així com 
l’amfitriona, duren a terme un dinar 
de celebració en el qual se’ls va fer 
possessió d’un obsequi en motiu de 
la diada gentilesa de l’Ajuntament i 
de la Quadrilla. 

Cal dir, que a l’entitat gegantera, 
no ens ha estat gens fàcil aconse-
guir els recursos econòmics per a 
poder donar al Joan Muntada una 
companya de ball. Ens ha calgut 
reunir les subvencions que l’Ajunta-
ment atorga a les entitats dels anys 
2010 i 11 i també ens han ajudat els 
beneficis extrets de la llumineta de 
Nadal i la Fira de Santa Llúcia. Des 
d’aquestes ratlles donem les gràcies 
a tots els qui heu fet possible que 
Sant Llorenç tingués una parella de 
gegants ben plantats!

Agraïm també al Pepe Roa, a la 
Mònica Cenardo i al Lluis Quiñones 
per donar-li cos a la geganta Guida 
de sa Vall.

Felicitats! 

La quadrilla de  
Joan Muntada  
presenta al poble  
la nova geganta:  
Guida de Savall

Benvinguda!
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Ple 28 de setembre de 2011
Compte general exercici 2010

Amb la presència de tots els regidors, s’aprova 
per unanimitat primer, el projecte executiu 
d’obres municipal anomenat: “Projecte executiu 
de camp de futbol i projecte de gestió de la zona 
esportiva” i segon, el projecte d’obres municipal 
anomenat: “Projecte d’urbanització del Parc de 
Comabella” amb caràcter d’avantprojecte.

Amb el vot favorable dels onze regidors, 
s’aprova definitivament els estats i comptes anu-
als corresponents a l’exercici pressupostari 2010 
integrats pels següents estats bàsics:

a) El Balanç.
b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial.
c) L’Estat de Liquidació del Pressupost.
d) La Memòria.
Seguidament es presenta una moció en suport 

a l’escola Catalana en la qual s’aprova per una-
nimitat manifestar el rebuig a les sentències del 
Tribunal Suprem espanyol i la interlocutòria del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
posen en perill el sistema d’immersió lingüística 
als centres educatius de Catalunya. Finalment, es 
sotmet a compte els decrets d’alcaldia, les infor-
macions de les regidories i es fan els precs i pre-
guntes (aquesta informació es pot consultar a 
l’Ajuntament).

Ple 28 d’octubre de 2011
Sorteig meses  
Eleccions Generals 2011

Excusa la seva assistència la regidora Maite 
Montfort i amb el quòrum necessari per iniciar la 
sessió, se sotmet per unanimitat el sorteig públic 
per a la designació dels Presidents i vocals titu-
lars i suplents, que han de constituir les Meses 
Electorals de les Eleccions convocades per Reial 
decret 1329/2011 de 28 de setembre, pel qual es 
convoquen eleccions a les Corts Generals per al 
20 de novembre de 2011.

També s’aprova per unanimitat el cessament i 
nomenament de representants de la corporació 
en la societat privada municipal per a la urbanit-
zació de les Marines, S.A. i per unanimitat també 
s’aproven les noves tarifes presentades per l’em-
presa SOREA S.A. arrendatària del servei d’abas-
tament d’aigua potable de Sant Llorenç Savall, 
per a la instal·lació d’escomeses individuals i de 
comptadors damunt de bateria o escomesa, i la 
relació de preus d’equips de comptatge per a la 
telelectura, per a donar compliment a allò refe-
rent al codi tècnic de l’edificació, de març de 2006 
i per la seva aplicació a partir de l’1 de gener de 
2012. S’aprovà també amb el vot favorable dels 
10 regidors, i amb efectes del dia 1 de juliol de 
2011, la nova retribució a percebre per l’empresa 

 arrendatària del Servei d’abastament d’aigua 
potable de Sant Llorenç Savall, SOREA S.A., per 
a les tarifes de la gestió del servei d’aigua potabl 
e i per l’actualització de les inversions realitzades, 
amb els següents imports: 

Retribució de la gestió 0,7469 €/m3. 
Retribució de l’inversió 0,0751 €/m3.
Retribució total  0,8220 €/m3.
Per a l’informe de morositat del 3r trimestre en 

el qual es demana l’aprovació i publicació en el 
tauló d’anuncis de l’Ajuntament de l’annex d’In-
tervenció de la relació acumulada de factures del 
període que va entre l’1/04/2011 al 30/06/2011 res-
pectivament, per tal d’establir mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, 
hi ha 6 vots a favor d’ERC i PSC i 4 abstencions de 
CIU. Per unanimitat se sotmet a l’aprovació provi-
sional de la modificació de l’Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals que haurà de regir per 
a l’exercici 2012 i següents. Es vota favorable-
ment i per unanimitat la relació d’activitats con-
siderades com a innòcues i models d’informació, 
tramitació i d’instàncies d’activitats segons Llei 
20/2009 de Prevenció i Control Ambiental d’Acti-
vitats. I finalment, es sotmet a compte els decrets 
d’alcaldia, les informacions de les regidories i es 
fan els precs i preguntes (aquesta informació es 
pot consultar a l’Ajuntament).  

PLENS MUNICIPALS

El Savall estrena nou format

L’Ajuntament informa 

Enguany us presentem un nou i reformat Savall, que pretén ser més funcional, 
amb una lectura més àgil, visualment més atractiu i amb més color.
En aquest Savall hi trobareu espais amb les noticies de l’ajuntament, de les 
entitats i també vosaltres hi podeu dir la vostra. 
Cal dir que l’avantatge és que hem aconseguit un format més gran, tipus diari, 
sense que aquest generi una despesa econòmica superior a l’anterior format.
També us avancem que en breu es publicarà butlletí digital periòdic amb 
les notícies mes rellevants del nostre poble i que el podreu veure entrant al 
nostre web savall.cat
Esperem que us agradi i que el disfruteu!

Futur amb il·lusió
Estem contents per haver presentat elspressupostos en el primer ple de l’anydesprés d’anys de presentar-se moltmés tard, això ens permetrà actuar d’unaforma més acurada en la gestió munici-pal i saber el que realment ens podemgastar des d’un bon principi i així seràmolt difícil trobar-nos amb despesessuperiors als ingressos.

Com ja vàrem dir en el Cercavila preferimparlar de futur i no de passat, però el queno acceptem és que des de la revista561 es continuïn dient mentides. Quanparlem de que hem hagut d’augmentarla pòlissa de crèdit per poder pagar lesfactures pendents que ens hem trobat nonomés ens referim a l’import que s’hahagut de pagar per la nau que es vaensorrar (recordem que quan es vaensorrar feia un any que governàvemamb coalició amb CIU i veníem de ungovern de CIU que tampoc havia fetl’assegurança), sinó dels més de 27 mil-ions de pessetes pendents de pagar dela potabilitzadora, dels més de 14 mil-ions de pessetes d’excessos d’obres,dels gairebé 5.000 € que hem deretornar a la Generalitat per no haver jus-tificat una subvenció quan tocava, de lesquotes del Pacte Industrial de la RegióMetroplitana de Barcelona que s’hi vanadherir (2001) però que no es pagavades del mateix dia en que s’hi vanadherir, i un llarg etcètera... per tant quanes referim a factures pendents ens re-ferim a aquestes.
I la veritat, ens fa molta més il·lusió pen-sar en projectes de futur com pot ser larehabilitació del marquet de l’Era com aequipament per al poble o el trasllat de laLlar d’Infants al recinte de l’escola quepensar en els pisos de la Font de l’aixetaque es van vendre els anys 90...Grup municipal d’ERC

La coherència

Un dels termes lingüístics més utilitzatspels nostres polítics en els darrers anys,és el de la coherència. La coherència lapodríem definir, d’una manera casolana,com la virtut de fer coincidir el que algúdiu amb el que algú fa. A la gent del car-rer sens fa estrany que s’hagi de ferservir un terme nou, quan ja n’existeix unde molt antic per expressar el mateix,que en diem serietat.
El costum dels nostres polítics profes-sionals de prometre molt i d’oblidar elpromès al cap de poc temps, s’ha con-vertit en un costum molt lleig que els faperdre la credibilitat fins i tot dels seuspropis votants. Allò tant denigrant depredicar i no creure, s’ha estès com unamalaltia epidèmica admesa a les altesesferes, però que a nivell de carrer endiem una presa de pèl.

Felicitats a tots aquells senyors políticsque fan de la falsedat una religió i quetenen l’habilitat d’aconseguir explicar lesseves incoherències de manera forçacoherent, sense saber, pobrets, que jano se’ls creu ningú.
Frase del mes: Recorda-te’n de conser-var la ment serena en els esdevenimentsgreus. Horaci, filòsof grec.Grup Municipal de CIU

Els grups municipals
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Aprovació de les 
ordenances fiscals
Ple 29 de desembre de 2003
Hi assistiren tots els regidors excepte elregidor de CIU Francesc Montlló ques’excusà. Després d’aprovar les actes deles sessions anteriors, es procedí adebatre l’informe presentat per ERCsobre les al·legacions presentades a lesordenances fiscals, que afectaven a laordenança d’ocupació de via pública pelmercat de plaça. S’aprovà amb els votsdel PSC i d’ERC mentre que CIU es vaabstenir.

El Grup d’ERC presentà dues mocions,una a favor de les llibertats democràtiquesi contra la reforma del Codi Penal, i unaaltra en relació a la denegació dels ajutsdels fons de solidaritat de la Unió Europeaper l’incendi del mes d’agost. Tots elsregidors hi van votar favorablement.Finalment es donà compte dels decretsd’alcaldia i de les informacions de lesregidories, i es van fer els precs i pre-guntes (aquesta informació és pot con-sultar a l’Ajuntament). 

Presentació dels 
pressupostos de 2004Ple 29 de gener de 2004

Previament a l’inici de la sessió, a la quehi van assisstir tots els regidors, l’Alcaldelliurà uns pins de bronze als regidorscessants de l’anterior legislatura.Després d’aprovar les actes de la sessióanterior, es procedí a l’aprovació inicialdel pressupost del 2004, un pressupostque puja un total de 1.800.000 (uns tres-cents milions de les antigues pessetes)on el grup de CIU s’hi va abstenir i elPSC i ERC hi van votar favorablement. El tercer punt, l’aprovació definitiva delROMPC (Reglament Orgànic Municipal ide Participació Ciutadana), es deixà asobre la taula a petició de CIU perquèCIU vol demanar un informe jurídic sobreaquest tema. Amb la unanimitat delsassistents s’adjudicà l’obra de consoli-dació del Marquet de l’Era a l’únicaempresa que s’hi va presentar per unimport de 180.000 euros . 

Millores sanitàries
En referència a l’escrit rebut a l’Ajun-tament de Sant Llorenç Savall firmat per

més de 300 persones demanant unseguit de millores sanitàries es decidíaprovar per ple, amb el vot favorable detots els regidors, una moció similar pertal de donar-ne coneixement al departa-ment de Sanitat de la Generalitat deCatalunya, que és qui té les compe-tències pel que fa a l’àmbit sanitari iintentar que a través de la gestió políticai de les firmes, es puguin aconseguirnous serveis per al poble, com el que hihagi servei d’ un metge i una administra-tiva pel torn de tarda; servei d’ambulàn-cia les 24 hores i servei de pediatria totsels dies de la setmana. 
Finalment es donà compte dels decretsd’alcaldia, de les informacions de lesregidories i els precs i preguntes (aques-ta informació és pot consultar al’Ajuntament). 

Un pressupost auster
S’han presentat els pressupostos del 2004, uns pressupostos austers i en els quals es

pretén anar eixugant el dèficit de tresoreria acumulat al 2003. Son uns pressupostos en els

quals s’ha intentat primar les necessitats bàsiques i més importants de les persones,

suprimint contractes (com per exemple el de la organització de l’escalada que costava

2.200 € i ara no costarà res, però es seguirà organitzant), hem eliminat la publicitat al “7

dies Vallès” ja que cada pàgina costava més de 100 euros,… També hem canviat algunes

inversions (com destinar els 60.000 € previstos per arreglar la Casa de la Vila a arreglar la

via pública), i intentarem optimitzar el màxim els nostres recursos, com pot ser un pla per

intentar incrementar la recollida selectiva i, sobretot, farem un control exhaustiu de les

despeses. En definitiva fem un pressupost pensat en aconseguir el màxim per Sant Llorenç,

però tenint en compte que s’ha d’anar eixugant el dèficit heretat.

SAVALL. Butlletí d’informació de l’Ajuntament de
Sant Llorenç Savall.
Dipòsit Legal: B-10.990-96
Edita: Ajuntament de Sant Llorenç Savall.Redacció: Consell redactor.

Ajuntament
937 140 018

Fax 937 141 007e-mail: st.llorenss@diba.esVigilants 
686 928 540CAP (Sant Llorenç) 937 140 238CAP (Castellar)
937 471 111Bombers Sant Llorenç 937 141 115

Guardia Civil Urgències
062Guàrdia Civil Castellar 937 145 196CEIP Josep Gras 

937 140 234Llar d’Infants El Patinet 937 140 575Casa de Cultura
937 141 223Casal Segona Joventut 937 140 531Servei d’aigües SOREA 937 144 243

Servei públic de taxiJaume Codina i Olivé 937 140 140 
609 321 841David Sancho i Caba 610 905 767Estació de Bus Sabadell 937 279 292Emergències i Bombers

112

Telèfons d'interès

Ni cinc de calaix

Aquests dies l’equip de govern del’Ajuntament de Sant Llorenç està ulti-mant el pressupost municipal. Serà moltauster, per sota de les necessitats realsdel poble. El fet preocupant és que lesarques municipals estaven eixutes peròno només això , si no que, per la "alegre"gestió de l’anterior equip de govern, s’haheretat un notable endeutament. Malgrat el context econòmic poc afala-gador, la tasca del nostre regidor DanielPérez Zamora es fa patent dia rera dia enel treball comú de l’equip de governmunicipal. Des de la regidoria de culturaestà aportant il·lusió i seny en fomentarl’activitat cultural del poble. Atesa lamigradesa de recursos disponibles cal-drà fer mans i mànigues per impulsar elsprogrames i activitats culturals. La futuracreació del Consell Municipal de Cultura,per fomentar el debat i la participació realdels agents culturals, servirà per estimu-lar la imaginació i assolir nous objectius.Cap projecte quedarà sense l’ajutimprescindible per tirar endavant, i lesentitats tindran aquest any subvenciómunicipal. Els petits municipis tenim elproblema endèmic d’un finançamentescàs. El govern del PP eliminant l’im-post d’activitats econòmiques (IAE), hacontribuit a agreujar aquesta manca derecursos, que s’ha vist també afectadaper la negligència del Govern del PP endemanar a la Unió Europea una quan-tiosa aportació per pal.liar l’estrall de l’in-cendi de Sant Llorenç Savall d’aquestestiu, feta malament i fóra de termini. Pertant els llorençans tenim clar a qui nohem de votar a les properes eleccions.Les dretes catalana i espanyola ensadministren malament i ens neguenrecursos, ens volen en la misèria. Grup Municipal Socialista

PRIMERA PRESENTACIÓ PÚBLICA DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALSDivendres 13 de febrer - 8 de la tarda - al Patronat
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HC Ingeniería - KWB 
i l’Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall 
entrevistats a la TV 
Canal Terrassa Vallès.

L’alcalde de l’Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall, el Sr. Ricard Torralba 
i la responsable de comunicació 
d’HC Ingenieria-KWB, la Sra. Marta 
Hernández, van participar el passat 
31 de gener en una entrevista a la 
televisió Canal Terrassa Vallès. L’en-
trevista va girar al voltant del dis-
tintiu GreenBuilding rebut per una 
instal·lació del municipi català amb 
caldera de biomassa KWB i sobre 
el projecte de biomassa que té el 
municipi i en el qual aposta per l’ús 
de les calderes austríaques KWB.

L’entrevista va tenir lloc durant el 
programa “Sóm aquí” del Canal Ter-
rassa Vallès, que s’emet a diari i en 
el qual se segueix l’actualitat de la 
comarca i les zones més properes.

El distintiu GreenBuilding rebut 
per la Llar d’infants “El Patinet” de 
Sant Llorenç Savall i que atorga la 
Comissió Europea amb l’objectiu de 
fomentar l’estalvi energètic de forma 
voluntària dóna un impuls extraordi-
nari al projecte de biomassa en el 
qual treballa l’Ajuntament amb l’ob-
jectiu de fer arribar aquesta energia 
renovable a tots els usuaris, tant en 
edificis públics com per a l’ús privat.

El Sr. Ricard Torralba, Alcalde de 
Sant Llorenç Savall, va explicar ahir 
en directe, durant l’entrevista, que 
el seu municipi és el primer de Cata-
lunya i el segon d’Espanya en rebre 
aquest distintiu, però que aquest 
és només un pas per a llarg camí 
que es preveu realitzar en temes 
de biomassa i de sostenibilitat en 

general, ja que s’està treballant en 
un projecte d’auto abastament de 
biomassa a partir de la neteja dels 
boscos de la zona.

En aquest projecte, les calderes de 
biomassa KWB juguen un paper molt 
important, ja que les tres calderes 
instal·lades fins al moment, perta-
nyen al fabricant austríac. La respon-
sable de comunicació d’HC Ingenie-
ria, empresa distribuïdora de KWB a 
Espanya, Marta Hernández, va expli-
car que “és molt important per nos-
altres que un municipi utilitzi les nos-
tres calderes de manera reiterada, ja 
que demostra tant la satisfacció dels 
clients amb el producte, com que són 
eficients i fem les coses bé”.

Durant l’entrevista, es va par-
lar dels avantatges de la biomassa 
davant d’altres fonts d’energia i es 
van mostrar gràfiques comparati-
ves entre la inversió que suposa l’ús 
d’una caldera de biomassa respecta 
una caldera convencional. Torralba 
no va dubtar en apuntar que la major 
inversió inicial en el cas d’una cal-
dera de biomassa no és tant real 
com mostren les xifres, ja que “una 
instal·lació convencional (de gasoil 
per exemple) està obligada per nor-
mativa autilitzar una font energètica 
complementària com la solar, el que, 
sens dubte, iguala o inclús encareix la 
citada inversió inicial”, va manifestar.

“En qualsevol cas, el que hauríem 
d’aconseguir és canviar la nostra 
visió de les xifres. Nosaltres ens cen-
trem en mirar la inversió inicial, men-
tre que a Europa es fixen en els resul-
tats globals al llarg de tota la vida útil 
de la inversió. I és aquí on les xifres 
no fallen”, va afirmar Hernández.

Podreu trobar més informa-
ció sobre la Biomassa a Sant Llo-
renç Savall a la pàgina web de 
l’Ajuntament.

Inauguració  
Curs Escolar

El dijous dia 8 de setembre a les 
12 del migdia, es realitzà l’acte d’in-
auguració del curs escolar 2011-
2012 de la zona del Servei Educatiu 
del Vallès Occidental VIII a la Llar 
d’Infants “El Patinet” de Sant Llorenç 
Savall. L’acte fou presidit pel nostre 
alcalde el Sr. Ricard Torralba i el 
director dels Serveis Territorials al 
Vallès Occidental del Departament 
d’Ensenyament el Sr. Lluís Baulenas.

L’acte va comptar amb una gran 
participació d’equips directius dels 
centres adscrits a la zona, perso-
nal del Servei Educatiu del Vallès 
Occi dental VII, mestres i, a banda de 
com plir amb l’objectiu d’inauguració 
oficial del curs escolar, ha servit per 
donar a conèixer entre la comunitat 
educativa de la zona i els responsa-

bles del Departament l’equipament 
recent inaugurat de la Llar d’Infants 
Municipal de “El Patinet”. Aquest edi-
fici amb capacitat per uns 60 infants 
compleix amb tota la normativa 
d’ús d’un equipament modern dedi-
cat a l’escolarització d’infants de 0 
a 3 anys, amb el valor afegit d’estar 
catalogat pel segell europeu “Green 
Building” que l’acredita com a equi-
pament plenament sostenible alhora 
que integrat amb el seu entorn urbà 
i paisatgístic.

Des de l’ajuntament de Sant Llo-
renç Savall volem agrair l’alta assis-
tència i la participació de totes i tots 
per l’impuls que representa a les 
polítiques locals de suport a l’educa-
ció i per una escolarització de quali-
tat, en les quals creiem fermament i 
volem seguir treballant des d’aquest 
municipi.

Regidoria d’educació 
Josep Mª Noguer

Compostatge
Es pot recollir compost a la deixalleria (horari de dilluns a divendres de 15 a 

18h i dissabte de 9 a 14h). Cadascú s’ha de portar el seu recipient per endur-se 
el compost, i us podeu endur fins a 50L de compost per persona i dia.

Regidoría de Medi Ambient 
Juan Luis Serrano Toro

Agraïment als veïns i veïnes que  
col·laboren de manera voluntària  
a mantenir el poble més net

Un grup de veïns del poble han estat dies treballant, de manera totalment 
voluntària i per iniciativa pròpia, en la neteja d’un tram de la llera del riu Ripoll 
i en el condicionament de la zona de darrera dels pisos del carrer Mossèn 
Miró. Des de la regidoria de via pública volem agrair i donar reconeixement 
a aquests veïns del carrer Mossèn Miró la tasca realitzada tant important.

Sant Llorenç Savall és un poble petit, que té recursos escassos amb els 
quals des de l’Ajuntament procurem donar el màxim de serveis possibles a 
la població. Cada vegada el nivell d’exigència als ajuntaments és més gran, 
però els recursos que tenim són els mateixos i sovint els serveis muni-
cipals no poden arribar a tot arreu. Per això, actituds com aquestes, de 
cooperació i compromís amb el poble per part de veïns i veïnes, són molt 
positives i benvingudes.

Fem extensible aquesta felicitació a tots aquells veïns i veïnes que també 
col·laboren dia a dia amb el poble, ja sigui escombrant el seu tram de vorera, 
realitzant el correcte reciclatge dels residus, fent un correcte ús de la deixa-
lleria, recollint les deposicions del seu gos,...etc.

A tots vosaltres: gràcies per ajudar-nos a mantenir el poble més net i 
endreçat!

I com diuen, que cal predicar amb l’exemple, us animem a mantenir 
aquesta actitud positiva de col·laboració i compromís amb el poble. Aquesta 
complicitat és imprescindible.

Regidoria de via pública 
Pepi Filella del Hoyo,
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Cal comprovar que les cendres estan ben 
apagades abans de llençar-les al contenidor

Cada any, al llarg de l’hivern s’en-
cenen contenidors de residus en 
diversos punts del poble i la causa 
és que s’hi llencen les cendres de la 
llar de foc quan encara estan calen-
tes. Abans de llençar les cendres, 
comproveu si us plau que estiguin 
ben apagades i refredades. Les bra-
ses poden trigar dies en refredar-se!

Quan s’encén un contenidor, el 
foc passa d’un contenidor al que té 
al costat i al final s’acaben cremant 
tots si no s’apaguen a temps.

Aquestes incidències represen-
ten una despesa força important 
per l’Ajuntament, i en definitiva, pel 
poble. Al següent requadre podeu 
veure els preus que valen els conte-
nidors perquè us feu una idea de la 
despesa que aquestes negligències 
signifiquen a banda del risc d’in-
cendi que comporta pels edificis o 
instal·lacions properes:

Recordeu que les cendres també 
les podeu dur a la deixalleria.

Gràcies per la vostra col·laboració!

Contenidor de REBUIG (verd) 300 €/ut
Contenidor de ORGÀNICA (marró) 180 €/ut
Contenidor de VIDRE (verd) 600 €/ut
Contenidor de PAPER I CARTRÓ (blau) 600 €/ut
Contenidor de ENVASOS LLEUGERS (groc) 600 €/ut

Més civisme, més qualitat  
de vida per tothom

Últimament a l’Ajuntament estem 
rebent queixes dels veïns del poble 
sobre comportaments incívics de 
persones que tenint al seu càrrec 
mascotes, no recullen del carrer 
els seus excrements. Des del servei 
de neteja de l’ajuntament s’hi fa una 
especial atenció en mantenir els 
carrers nets cada dia, però tenint 
en compte que la millora del servei 
no es la única solució a aquest pro-
blema, demanem als propietaris 
de les mascotes, que facin servir 
els mitjans que tinguin al seu abast 
perquè deixin el carrer tal i com els 
agrada trobar-lo, net, recollint els 
excrements del seu animal. I és que 
a ningú li agrada trobar sorpreses 
a la vorera.

Des de l’ajuntament de Sant Llo-
renç sóm conscients que moltes 
vegades paguen justos per peca-
dors, i d’altra banda volem agrair 
aquells propietaris que ja tenen 
especial cura amb el comporta-
ment del seu animal.

Des de l’ajuntament volem fer 
una crida per tal que entre tots 
procurem cuidar el nostre poble i 
denunciar aquests tipus de com-
portament que no beneficien a 
ningú. Perquè la convivència al 
nostre municipi entre les persones 
i els animals comença per respon-
sabilitzar-nos de les conseqüències 
que tenen les nostres conductes 
incíviques o la tinença irresponsa-
ble d’animals de companyia.

Casa de Cultura

Què hi podem trobar?
A la Casa de Cultura trobem bàsica-

ment dos serveis públics on podem 
accedir a tot tipus d’informació:

EL BIBLIOBÚS
Els bibliobusos són biblioteques 

mòbils que donen servei als muni-
cipis de menys de 3.000 habitants i 
que ofereixen serveis d’informació i 
préstec amb la mateixa qualitat que 
una biblioteca estable, accés públic 
a Internet, activitats culturals i de 
foment de la lectura. Apropen més de 
3.500 documents entre llibres, audi-
ovisuals, revistes i diaris als munici-
pis on donen servei i permeten l’ac-
cés al catàleg col·lectiu de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals, amb més 
de 8 milions de documents. Compten 
amb un bibliotecari i un xofer-tècnic 
auxiliar. El Bibliobús La Mola, el que 
visita el notre municipi, arriba a 
prop d’una desena de municipis del 
Vallès Occidental i Oriental, el Bages i 
el Baix Llobregat amb el suport de la 
Biblioteca Central de Terrassa. L’any 
2010 el bibliobús va comptabilitzar 
31.000 préstecs. El trobareu cada 

dilluns de 16 a 19h al pati de la Casa 
de Cultura.

EL BIBLIOACCÉS
És un espai d’accés a la informa-

ció a la Casa de Cultura, hi trobem:

•	 Informació i obres de referència, 
llibres de consulta, enciclopèdies, 
diccionaris…

•	 Accés públic a Internet amb servei 
WiFi en l’horari de Biblioaccés.

•	 Ús dels ordinadors, possibilitat de 
realitzar impressions en blanc i 
negre.

•	 Accés al Catàleg Col·lectiu de la 
Xarxa de biblioteques i préstec de 
fons del bibliobús.

•	 Premsa, revistes i un fons biblio-
gràfic local propi.

•	 Punt d’intercanvi de llibres usats
A la Casa de Cultura també hi tro-

bem una sala per a les entitats, una 
sala d’estudi, una sala d’actes i una 
sala polivalent. A més de ser punt 
informatiu amb tríptics i fulletons.

Recordem que qualsevol entitat o 
persona que desitgi utilitzar aques-
tes instal·lacions fora del seu horari 
d’obertura (de 16 a 20h), cal que es 
dirigeixi a l’Ajuntament per escriure 
una instància i recollir la clau que 
s’haurà de retornar el mateix dia o 
l’endemà al mateix ajuntament.

ACTIVITATS QUE JA FUNCIONEN
•	 Club de la lectura.
•	 Curs d’informàtica.
•	 Alfabetització en català a dones 

immigrants.

Agraïment
Gràcies a la feina feta d’un grup de persones que posant-hi 

il·lusió i hores de feina de manera desinteressada per al Mil-
lenari van col·laborar en recollir imatges de tots els actes que 
se celebraven, el resultat ha estat un DVD del poble que la 
majoria de nosaltres hem pogut gaudir.

Des de l’ajuntament volem agrair a aquests col·laboradors 
per la seva gran aportació a l’arxiu històric i documental del 
nostre poble. I una vegada més, agrair-vos de manera molt 
sentida la vostra feina. 

Diversos

Un Ajuntament sense deutes
Tenint en compte la situació economica actual, l’Estat va prendre mesures per tal que 

els ajuntaments paguessin als seus proveidors totes les factures pendents de l’any 2011.
L’Ajuntament de Sant Llorenç  Savall ha estat treballant en aquest sentit i podem cons-

tatar que a principis de març ja no teniem factures pendents a cap proveidor amb data 
anterior al 31/12/2011. Veient com estan la majoria de les administracions actualment, 
felicitem la bona tasca que hem dut a terme i agraïm a totes les persones que ho han 
fet possible, ja que és degut a la implicació de tots que hagim pogut aconseguir aquest 
objectiu. Això no implica que abaixem els braços i seguirem treballant pel bé del nostre 
ajuntament per mantenir una bona salut econòmica.
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Molta cara!
El passat 14 de novembre va ser 

un dia festiu a l’escola Josep Gras.
Pares, mares, mestres, infants, 

el Quelot i alguns representants de 
l’Ajuntament ens vam reunir al ves-
tíbul del centre per inaugurar el que 
nosaltres considerem una gran obra 
d’art, una obra d’art col·lectiva que 
es titula “Molta cara!”

El mes de juny del curs passat els 
nens i nenes del parvulari van realit-
zar un treball relacionat amb l’obra 
del QUELOT, un artista del nostre 
poble.

Entre les diferents propostes hi va 
haver un taller durant el qual cada 
infant va fer una composició amb 
pals, pedres i trossets de runa. Del 
conjunt de totes les composicions en 
va resultar un gran quadre que ara 
hem penjat a l’entrada de l’escola.

Durant l’acte es va valorar molt 
positivament tant la riquesa del pro-
cés de treball que van seguir els i 
les alumnes, com el fet de poder 
obrir les portes de l’escola al nostre 
entorn més immediat, i poder apro-
fitar el gran potencial que té Sant 
Llorenç a nivell artístic. Un potencial 
que a vegades oblidem o no tenim 
en compte. L’èxit del procés va ser 
possible gràcies a la participació i a 
la implicació de tothom: l’escola, les 
famílies, el Quelot i l’ajuntament.

Per acabar, només dir que per 
a nosaltres (claustre de mestres i 
alumnes) va ser un privilegi comptar 
amb la participació i la col·laboració 
del Quelot i que us convidem a venir 
a l’escola a gaudir d’aquesta gran 
obra.

CEIP Josep Gras

Entitats
14a Marxa d’Or i 21a Trobada de bicicletes de Muntanya

El passat 16 d’octubre, després 
de tot un any de preparatius, Sant 
Llorenç Savall va rebre un any més 
la 14a edició de la Marxa d’Or i 21a 
edició de la Trobada de bicicletes de 
Muntanya. Aquestes dues curses, 
que ja són un clàssic dins del món 
de la bicicleta, van acollir un total 
de 627 participants, dels quals 336 
corrien a la Marxa d’Or, 205 partici-
pants a la Trobada de 30Km i 86 a la 
trobada de 15Km.

Tres curses diferents que fan que 
siguin aptes per a tots els públics, 

des dels més iniciàtics, als més 
preparats i competitius.

Esperant que l’any que ve puguem 
seguir gaudint d’aquest esdeveni-
ment, agraïm des d’aquestes línies 
a tots els participants i molt espe-
cialment a tots els socis i voluntaris 
que han fet possible l’organització i 
realització de la cursa.

Per a saber més detalls sobre 
les curses i sobre la nostra entitat, 
a www.ciclistasavall.org trobareu 
l’enllaç a fotografies, classificacions 
i diplomes. Club Ciclista Savall

La Marató de Muntanya de Sant Llorenç Savall, una clàssica del fons català 
El passat 30 d’octubre Sant Llorenç Savall 

tornà a acollir un dels esdeveniments esportius 
amb més trajectòria i acceptació de la comarca. 
La Primera Marató de Muntanya de Catalunya 
que arribà enguany a la 17a edició, i és puntuable 
per al Circuit Català de Curses de Muntanya. Va 
ser una jornada caracteritzada pel bon temps i 
també pel bon ambient, ja que a més d’aquesta 
cursa se n’organitzaven tres més el mateix dia: 
la Mitja Marató, la cursa de Sant Jaume (10Km) 
i el Canicross.

La cursa com en els darrers 3 anys s’endinsà al 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt amb pujada 
a La Mola (1104m). Els corredors de la Marató i 
la Mitja Marató han de suportar un fort desnivell, 
mentre contemplen les vistes sobre un dels paisat-
ges més bonics de les comarques barcelonines.

La Marató va comptar amb 13 controls estra-
tègicament col·locats que alhora eren tots avitu-
allament líquid i alguns d’ells avituallament sòlid 
i que van ser més que suficients per a les neces-
sitats dels corredors. Això si, a l’arribada a meta, 
un altre avituallament en tota regla:  cervesa, 

 entrepans, fruita, etc. I també un massatge! Tot 
un luxe i una merescuda recompensa.

En les disset edicions celebrades, la Primera 
Marató de Muntanya de Catalunya ha assolit un 
reconegut prestigi entre els fondistes del nostre 
país. La cursa que se celebra el mes d’octubre, 
és una de les competicions atlètiques amb més 
caràcter de Catalunya, puix que uneix la més 
dura de les competicions atlètiques del programa 
olímpic, la marató, de 42,195 km de distància, 
amb el desnivell que cal superar en un circuit 
muntanyenc i que assoleix els 3.449m acumulats 
de pujada i baixada.

El guanyador d’aquesta 17a Marató ha fet un 
temps de 3h, 35 minuts i 19 segons. En la mitja 
Marató el guanyador ha fet un temps d’1h, 33 
minuts i 22 segons. En la Cursa popular de Sant 
Jaume el guanyador va invertir un temps de 44 
minuts, 07 segons, i en la canicross el temps del 
guanyador ha estat de 22 minuts i 22 segons. 

Malgrat la seva extraordinària duresa, la 
Marató de Muntanya -pionera al nostre país- ha 
aplegat any rere any un notable i selecte grup de 

 participants que saben que es trobaran recolzats 
per una excel·lent organització a càrrec del CE 
Llorençà i de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall 
amb el control tècnic de la FEEC.

Un cop més tot aquest esdeveniment es va 
poder organitzar gràcies a l’esforç i dedicació 
dels més de 250 voluntaris que fa ja 17 anys 
donen el seu suport a la Cursa.

Centre Excursionista Llorençà 
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
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Sant Llorenç Savall,  
solidari amb la Marató de TV3

El passat diumenge 18 de desem-
bre els catalans i catalanes vam 
unir-nos per La Marató de TV3; 
aquest any destinada a la recerca 
per la regeneració i el transplanta-
ment d’òrgans i teixits.

Es va organitzar a col·laboradors, 
empreses, comerciants i gent cone-
guda i anònima. La participació, com 
sempre, va ser molt bona; amb el 
mateix esperit solidari, el que cada 
any es demostra i any rere any creix.

Al nostre poble, el tret de sortida 
va ser el dimarts 6 al GEDS (bar 
musical), amb l’exitosa actuació 
d’artistes del monòleg. La participa-
ció va ser molt bona, amb una recap-
tació important i amb la totalitat del 
públic satisfet.

El diumenge següent, el dia 11, els 
del GEDS es van llevar ben d’hora 
per a muntar un servei de bar al Parc 
de Comabella. I no van ser els únics 
que van matinar; a les 8h ja hi havia 

moltíssim moviment per a muntar 
les carpes d’exposició de vehicles 
de ralli antics, de venta de souvenirs 
de Trial 4x4 i donar els últims retocs 
als circuits de Tot-Terreny i Pit bike. 
Va ser un diumenge de xivarri; a par-
tir de les 10 ja hi havia la música i 
els motors a tot gas. Les dues veus 
cantants de l’activitat van ser sens 
dubte el Biel Valls, que gràcies al seu 
esforç i als seus contactes va acon-
seguir posar el parc de revés (i des-
prés posar-lo del dret en acabar...) i 
l’Albert Maudos, que va amenitzar el 
dia com a comentarista i al càrrec de 
la música. Cotxes destrossats, der-
rapades, salts, virolles...radicalitat i 
adrenalina en estat pur!

A l’altra banda del poble, els 
Gegants es despertaven a ritme de 
gralla, fent un cercavila que va mobi-
litzar un munt de mares, pares, nens 
i nenes pels carrers del nostre poble, 
i que finalitzava al pavelló. Allà es va 

fer un dinar que va congregar unes 
200 persones. Ben dinat, va haver-hi 
un espectacle de dansa del ventre i, 
per la tarda, el Cau va donar suport 
entretenint als més menuts mentre 
els grans jugaven al Quinto. 

La setmana següent, el dia de La 
Marató, pel matí els del Casal van 
organitzar una xocolatada a la plaça 
i llavors per la tarda van realitzar 
diferents activitats al propi casal: cal 
destacar que van fer una recaptació 
considerable! Els del centre excursi-
onista, per altra banda, van entregar 
el premis del sorteig de les butlle-
tes que feia dies que venien: la xifra 
d’aportació va superar les especta-
tives i els premis van ser articles de 
muntanya. Els del Cau també es van 
mobilitzar fent un esmorzar solidari 
al cim del Montcau.

El grup de teatre també va col-
laborar amb un import que van 
recaptar amb l’obra dels pastorets, 

i els comerciants van patrocinar el 
sorteig d’una panera per tal de desti-
nar els diners dels tiquets a la causa.

A tot això s’ha de sumar els diners 
de les vendes de la Fira de Santa 
Llúcia i les guardioles solidàries 
decorades pels nens i nenes de l’es-
cola Josep Gras.

Així que cal agrair a tothom, abso-
lutament tothom qui va participar 
d’una manera o altra a les activi-
tats de La Marató del nostre poble, 
o simplement cal agrair a qui va 
col·laborar ja fos aportant calers de 
qualsevol manera (que al final és 
el que compta) o ajudant a organit-
zar actes per aconseguir-los: altra 
vegada hem d’estar orgullosos, com 
a poble i com a país, d’haver sigut 
solidaris per recaptar una xifra tant 
gran (i mai massa gran) per la inves-
tigació de malalties a les quals tots 
hi som exposats: i més, en els temps 
que corren...

Finalment la xifra total de la par-
ticipació llorençana a la Marató de 
TV3 va superar els 2500 €.

Els Reis 2012
L’edició d’enguany de la tradicional cavalcada de 

Reis va tenir com a novetats un canvi de recorregut 
respecte a edicions anteriors, amb la inclusió d’un 
tram a peu (Carrer Nou) i el retorn a la Plaça per la 
recepció que SSMM els Reis d’Orient fan als nens i 
nenes del poble.

Podem dir que la festa va ser un èxit de participa-
ció i d’implicació d’entitats i persones a títol individual. 
Amb més de 250 tiquets venuts i amb molta expec-

tació repartida per un bon tram de la rua i a la Plaça, 
podem dir que es va assolir l’objectiu d’il·lusionar als 
infants en aquesta data tan assenyalada per ells. No 
oblidem també la bona resposta donada als actes ja 
consolidats del taller i concurs de fanalets portats a 
terme al  migdia.

Des d’aquest escrit volem donar el nostre més sin-
cer agraïment a la gran feina que l’AMPA de l’Escola 
com a entitat organitzadora així com a tota la resta 
d’entitats i persones implicades van portar a terme.

Futbol sala
La IV lliga de futbol sala se la va 

endur l’ECO 3, quedant en segona posi-
ció el Toca Fusta, seguits de La Cope, 
Grok, Pizzeria La Segona Copa, Fets 
Caldo i Bob Marley.

El màxim golejador va ser l’Albert 
Daví, el porter menys golejat va ser el 
Fabián i La Cope se’n va endur el premi 
de la correcció.

agendasavall

➜ 19 d’abril  XERRADA: L’AUTOESTIMA A L’ADOLESCÈNCIA
   A les 18:30h. A la Casa de Cultura.

➜ 1 de Maig FESTA DEL PI DE MAIG 
   Matí: tallada i pujada del Pi. Esmorzar. 
   Animació de carrer.
   A la Plaça Major.
   Tarda: sardanes amb la Cobla Nova Vallès
   A les 19h a Plaça

➜ 13 de Maig SANT LLORENÇ SAVALL VIU EL PARC
   Fira de Sant Ponç . Al centre.

➜ 27 de Maig FESTA DEL PI DE MAIG.
   Baixada del pi de maig
   Al migdia. A Plaça.

➜ 23 de Juny REVETLLA DE SANT JOAN
   Tarda: arribada de la Flama del Canigó a plaça
   Encesa de la foguera de Sant Joan i sopar popular 
   Al Passeig de la Rectoria

informaciómeteorològica

Mes
Temperatura 
mínima (ºC)

Temperatura 
màxima (ºC)

Precipitació 
(mm)

Humitat
mínima 

(%) 

Humitat 
màxima 

(%)

Pressió Atm. 
mínima 

(hPa)

Pressió Atm.
màxima  

 (hPa)

Agost 2011 10,5 36,5 7 39 78 1013,2 1023,8

Setembre 2011 6,5 32,5 5,5 30 72 1014,5 1026,5

Octubre 2011 3 33 78,5 25 89 1005,2 1025,2

Novembre 2011 -1 20,5 192 53 89 998,5 1027,8

Desembre 2011 -6 16 0 35 75 1013,2 1029,2

Gener 2012 -7,5 14,5 2,5 40 65 1013,2 1030,5

Febrer 2012 -11 22,5 11 
6,5 (neu)

15 78 1009,2 1025,2

 Resum meteorològic de l’any 2011

Temperatura 
mínima (ºC)

Temperatura 
màxima (ºC)

Precipitació 
(mm)

Humitat
mínima 

(%) 

Humitat 
màxima 

(%)

Pressió Atm. 
mínima 

(hPa)

Pressió Atm.
màxima  

 (hPa)

Resum 2011 -10 36,5 744 20 89 997,2 1029,2
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0

192,00

78,50

5,507,0024,50

88,50
61,00

32,00

211,25

8,75
35,00

Gràfic de pluviometria mensual de l’any 2011 (l/m2)

Aquesta informació és subministrada per Joan Andreví Garriga.
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“El Patinet” rep  
el distintiu GreenBuilding

Des de l’ajuntament de Sant Llorenç ens plau 
informar-vos que el nou edifici de la Llar d’in-
fants “El Patinet” és el primer Ajuntament de Ca-
talunya en rebre el distintiu GreenBuilding.

Aquest distintiu ens premia amb aspectes tant 
importants com la sostenibilitat, l’estalvi energè-
tic, l’aprofitament de la biomassa i l’aprofitament 
de la llum solar, entre d’altres. Això demostra que 
la feina realitzada per l’equip de govern i tots els 
agents implicats en la creació d’aquest equipa-
ment posant l’accent en la modernitat i en l’apro-
fitament dels nostres recursos, ens reporta ser un 
exemple a seguir per una bona part dels ajunta-
ments del nostre país.

Com a grup municipal, l’atorgament d’aquest 
distintiu és molt més que això, és veure recom-
pensada una aposta per les energies renovables, 
una inversió en la qual l’equip de govern tant l’an-
terior com l’actual hi hem cregut de ferm. L’exem-
ple està en la instal·lació d’una caldera al Pavelló 
municipal i a l’edifici del nou Ajuntament. En 
aquest cas som pioners en incorporar aquesta 
tecnologia que ens reporta sostenibilitat i estalvi.

L’atorgament d’aquest distintiu és un exemple 
de que les coses s’estan fent bé. No és casualitat, 
doncs, des de l’equip de govern, sabem que els 
recursos econòmics que tenim i els que podrem 
gestionar són finits. Nosaltres en som molts cons-
cients i per això no podem estirar més el braç que 
la màniga. Estem en un moment en què la gestió 
té un paper molt important en aquesta histò-
ria. Els recursos són els que hi ha i amb aquests 
volem fer moltes coses. I és en aquest punt quan 
diem que nosaltres farem el que calgui per tirar 
endavant el poble de manera equilibrada, amb 
igualtat d’oportunitats i amb la voluntat per 
atendre les vostres demandes, perquè el poble 
sigui el marc de convivència, compromís i quali-
tat de vida que tots desitgem. 

Una vegada més, des del grup municipal d’Es-
querra tirem endavant polítiques vinculades a la 
qualitat de vida dels nostres veïns construint un 
país més just, equilibrat i modern.

Grup Municipal d’Esquerra

 
Anem més enllà

Ara que ha començat un nou any, és hora de fer 
balanç. Des de Convergència i Unió volem un cop 
més, agrair als nostres electors la seva confiança 
que ens ha permès ser la primera força de Catalu-
nya a les eleccions generals de l’Estat. 

Quan un nou any comença, comencen també 
els bons propòsits. Nosaltres des del Grup mu-
nicipal de Sant Llorenç en tenim molts. Sabem 
que vivim en temps complicats, que no és hora 
de grans projectes ni inversions i sabem que això 
vol dir més feina. Més feina que reclamarem a 
l’equip de govern. Som conscients que ens hem 
d’estrènyer el cinturó però no per això tolerarem 
menys esforç i dedicació. Al contrari, volem un 
Sant Llorenç amb oportunitats de feina. Un poble 
obert al comerç i al turisme, un poble que inver-
teixi en la seva cultura i en els joves. En definitiva 
un poble que no s’estanqui i es mogui, un poble 
que miri cap al futur per poder avançar tots ple-
gats un any més.

No volem que aquests propòsits es quedin no-
més en paraules sinó que cal que tots plegats 
anem més enllà; cal exigir un bon govern als nos-
tres regidors i alcalde i cal afavorir la participació 
ciutadana. Nosaltres volem continuar treballant 
per Sant Llorenç fent una oposició assenyada. 
Assenyalant tot allò que no funciona com cal i 
suggerint propostes i idees per millorar. Volem 
ser la vostra veu a l’Ajuntament i que tot allò que 
els llorençans i llorençanes reclamen als seus go-
vernants sigui escoltat. 

Grup Municipal de Convergència i Unió
www.ciu.cat/santllorencsavall
santllorencsavall@ciu.info
Facebook: CiU Sant Llorenç Savall

Vaga General  
29 de març de 2012

La dreta espanyola i catalana, representada pel 
PP i per Convergència i Unió que comparteixen 
model social ultralliberal, aquesta vegada s’han 
passat!

Volen deixar-nos a les treballadores i els treba-
lladors sense cap dels drets socials que ens ha-
vien costat anys i panys d’assolir a base de suor 
i llàgrimes.

Amb la nova llei ens volen deixar sense drets 
individuals ni col·lectius, sotmesos a la lliure vo-
luntat dels empresaris que podran fer amb nosal-
tres tot allò que vulguin i els convingui.

Però no ens hem de deixar vèncer!
El dijous dia 29 de març els sindicats han con-

vocat a la vaga general. Aquesta vegada l’hem de 
fer, encara que només sigui per dignitat. 

Per demostrar als senyorets i senyoretes del PP 
i de Convergència i Unió, que aquest país no és 
tan de dretes com ells, que no ens deixarem es-
clafar per les seves polítiques de retallades soci-
als i de liquidació de drets laborals.

Treballadores i treballadors de Sant Llorenç 
Savall, demostrem-los que som més, i més forts. 
Que no ens deixarem trepitjar!.

Totes i tots a la vaga general el dijous 29 de 
març!

Que n’aprenguin!

Jaume Valls i Vila 
President del Grup Municipal Socialista
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El passat dijous 2 de febrer de 
2012, dia de la Candelera, la neu 
va transformar Sant Llorenç Savall 
en una postal cobrint la major part 
de les teulades, jardins i bosc. No 
va arribar a quallar a les carrete-
res ni als carrers, però per prevenir 
      qual  sevol risc, l’Ajuntament va acti-
var al Pla d’Actuació Municipal per 
les nevades en fase d’alerta fins que 
no passés l’onada de fred.

Dimecres dia 1 de febrer a la tarda, 

l’Ajuntament va preparar un des-
plegament per escampar sal i per 
treure neu, en cas que fos necessari.

Entre la maquinària i la feina rea-
litzada per la brigada municipal, les 
carreteres i carrers de tot el poble i 
les dues urbanitzacions van quedar 
lliures de neu o gel.

Dijous dia 2, durant tot el dia hi 
va haver normalitat a la carretera 
sense que es registrés cap incident. 
Únicament el Servei de Tansport 

Escolar, va tornar a mig matí els 
estudiants de Sant Llorenç Savall 
que es trobaven a l’Institut de Caste-
llar cap a casa.

Per precaució i davant la situació 
de risc de noves nevades i glaçades 
importants, divendres es va suspen-
dre el Servei de Transport escolar, 
constant com a dia excepcional per als 
estudiants. De tota manera l’Institut de 
Castellar quedava obert amb serveis 
mínims per aquells estudiants que 

podessin arribar-hi amb normalitat.
D’altra banda, dijous l’Escola va 

funcionar amb serveis mínims i 
divendres amb total normalitat. La 
Llar d’Infants ha estat oberta durant 
tot el dia tant dijous com divendres.

El dia 2 es van mesurar a Sant 
Llorenç Savall 5 cm de gruix de 
neu i es va assolir una temperatura 
mínima de 2,4ºC negatius. El dia 3 ja 
no va nevar i la temperatura mínima 
registrada va ser de 7,1ºC negatius.

Actuació de l’Ajuntament  
per fer front al temporal de neu
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Nou horari
El nou horari d’atenció al 
públic de l’Ajuntament:

De dilluns a divendres  
de 8 a 14 hores.

Dissabtes  
de 9 a 13 hores.

També pots trobar-nos

Carnestoltes
El passat dissabte, 18 de febrer, 

Sant Llorenç Savall estava de festa. 
Es va celebrar el Carnestoltes al 
dematí amb una rua que començava 
al Passeig de la Rectoria al ritme 
de gralla i timbal de la colla gegan-
tera Joan Muntada. Una gran rua 
pel poble fins a Plaça va inundar de 
música i dança. Un cop a plaça, con-
tinuava la festa amb l’animació de’n 
Roger Canals. A la tarda-vespre, per 
primera vegada en molts anys, qui 
sortia al carrer va poder seguir les 
carrosses temàtiques amb ambient 
Hawaià. La carrossa portava fins al 
local on s’oferia pa amb tomaquet 
i butifarra a preu simbòlic i sense 
moure’s de lloc, la música feia ballar 
fins al més tímid.


