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Nous desitjos per al nou any 2013 

Sembla mentida, ja hem acabat l’any i és que ja ho 

diuen que “el temps passa molt de pressa”.

Quan un any acaba, o està per acabar, ens agrada fer 

balanç del què hem fet, de si hem complert la nostra 

voluntat o si s’ha torçat en algun moment. I després fem 

una llista de nous propòsits. Escrivint aquestes línies, em 

vénen al cap molts objectius que com a Ajuntament hem 

complert: la bona gestió econòmica, sent un dels pocs 

ajuntaments no endeutats, la fi nalització de les obres 

del Pavelló, el trasllat al nou edifi ci de l’Ajuntament, i 

petites coses del dia a dia. Però és cert que encara queda 

molta feina al tinter. Procurarem complir-la al llarg 

d’aquest any, malgrat les inclemències del “temps” que ja 

ens estan anunciant.

Malgrat tot, la meva voluntat és que aquest 2013 sigui 

millor que el passat, que les penes minvin i les alegries 

siguin encara més grans.

Tingueu doncs un molt bon any 2013 pròsper i venturós 

per a tots!

  Ricard Torralba i Llauradó

  Alcalde de Sant Llorenç Savall

L’Alcalde, els regidors i tot el personal de l’Ajuntament, 
    us desitgem un molt bon any 2013

número

gener de 2013

123
Sant Llorenç
estrena Ajuntament

Projecte
Comenius

Llorençans amb ce trencada Millora dels exteriors del pavelló



Número 123 · gener de 2013

L’ajuntament de Sant LLorenç ha tingut un 
increment important de l’IBi aquests últims anys 
i el seguirà tenint fi ns el 2014. A continuació 
expliquem el motiu d’aquest increment.

L’IBI és un impost que surt del valor cadastral 
de l’immoble i es multiplica pel coefi cient de 
cada municipi. El coefi cient el decideix l’Ajunta-
ment en les seves ordenances fi scal, i, com podeu 

veure en el quadre adjunt, aquesta última dècada 
pràcticament no s’ha tocat i fi ns i tot s’ha reduït. 
L’increment dels dos últims anys del coefi cient és 
principalment degut a la llei aprovada al Congrés 
espanyol en què es dictava aquest increment.

D’altra part, hi ha el valor cadastral que té cada 
casa. De forma recurrent, la llei obliga a fer revi-
sions cadastrals; l’última revisió es va sol·licitar a 

fi nals del 2002 i es va començar a aplicar el 2005 
però, perquè l’increment del valor de la casa no 
s’apliqués tot de cop, s’ha repartit en 10 anys i així 
cada any la casa puja un 10% el seu valor a nivell 
de cadastre fi ns el 2014.

 A nivell comparatiu us posem el coefi cient que 
tenen els pobles del voltant de Sant Llorenç en les 
ordenances del 2012:

L’IBI a Sant Llorenç Savall

L’Ajuntament informa 

ANY TIPUS GRAVAMEN 
AJUNTAMENT

  ESTAT

2003 0,663

2004 0,686

2005 0,630

2006 0,600

2007 0,577

2008 0,558

2009 0,558

2010 0,558

2011 0,558

2012 0,558 0,591

2013 0,580 0,615 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,0920,9660,5830,7290,591

Joguines solidàries 2013
Les ofi cines de la Direcció d’Àrea de Sabadell i del Vallès Sud de “la Caixa”, 

posen en marxa per tretzè any consecutiu la campanya “Joguines Solidàries”. 

Aquesta campanya porta joguines noves a poblacions com Sant Llorenç de 

Savall, entre d’altres.

L’objectiu de la campanya és d’ampliar i reforçar la tasca de l’Obra Social que 

realitza “la Caixa” en aquestes poblacions i alhora recolzar la feina duta a terme 

pels municipis i entitats que fa anys que hi treballen, perquè cap nen es quedi 

sense joguines aquest Nadal.

El pressupost destinat aquest any, s’ha ampliat un 11,49 % respecte l’any ante-

rior i s’ha augmentat el número de poblacions amb la incorporació de Caste-

llar del Vallès i Sant Llorenç Savall. Això ha permès distribuir un total de 2.709 

joguines.

El projecte per a la Campanya “Joguines Solidàries 2.013”, s’inicià el passat mes 

de setembre havent realitzat un seguiment del destí de les joguines de la campa-

nya anterior, valorant les opinions de les diferents Regidories de Serveis Socials 

dels Ajuntaments s’ha procedit a realitzar una acurada selecció de les joguines 

bàsicament lúdicoeducatives i que funcionen sense piles, diferenciant quatre 

grups d’edat: de 0 a 3 anys, de 4 a 7 anys, de 8 a 11 anys i més grans de 12 anys.

Banc d’aliments
L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall participa, 

a través de la gestió de Creu Roja, en les ajudes 

alimentàries que provenen dels excedents del 

Fons Europeu per repartir al banc d’aliments 

municipal.

Aquest any 2012, cal destacar les disminucions 

d’aliments dels excedents de la Unió Europea i el 

seu endarreriment de 6 mesos.

No obstant això, els banc d’aliments municipal 

està generant estratègies per augmentar la recap-

tació d’aliments a partir de la inclusió de progra-

mes orientats a les campanyes d’aliments a tota 

la població en general amb la implicació  d’entitats 

municipals, com els comerços de l’Associació de 

Comerciants de Sant Llorenç Savall, l’Escola Josep 

Gras, la llar d’infants El Patinet, el Centre Excur-

sionista Llorençà, el Cau, el Casal de la segona 

joventut, la Residència de Gent Gran Sant Llorenç, 

captació de subvencions de l’Obra social “La Caixa” 

i donació d’aliments de grans superfícies.

El banc d’aliments reparteix de forma quinze-

nal aliments bàsics a més de 30 famílies donant 

suport i fent seguiment a 130 persones aquest 

any 2012.

Aprofi tem aquestes línies 

per donar les gràcies a Creu Roja, a l’Obra Social 

“La Caixa”, a les entitats, al grup de voluntàries 

que ens dóna suport en aquesta tasca i s’encar-

rega del repartiment d’aliments i a tota la pobla-

ció del municipi que s’ha volcat amb el recapte 

d’aliments.

Aprofitem aquestes líni
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Sancions a l’incivisme amb els vehicles
Des de l’Ajuntament, voldríem fer una crida a totes aquelles per-

sones que, d’alguna manera o altra, no respecten els senyals de 

trànsit. Al nostre poble, per a tothom qui vol anar al centre, hi ha 

un pàrquing, el pàrquing de l’Agell, a cinc minuts caminant fi ns a 

la Plaça. Us agrairíem doncs, que respecteu les voreres per als 

vianants i la carrereta per als cotxes que circulen i siguem tots 

una mica més respectuosos amb les persones amb  qui convivim 

al mateix poble. 

De la mateixa manera, voldríem reiterar que al carrer Llevant 

no s’hi pot aparcar. Si entre tots col·laborem, podem aconseguir 

que el centre del poble no es converteixi en un aparcament de cot-

xes intransitable. Hem de tenir en compte les persones que duen 

cotxet amb canalla petita, gent amb cadira de rodes, persones 

amb mobilitat reduïda, etc. No permetrem que aquestes persones 

caminin per la carretera per la desídia dels cotxes mal aparcats.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Cursos d’informàtica 
El 27 de novembre van començar els cursos d’informàtica que organitza l’Ajunta-

ment dins el marc del “Programa de foment de l’ús i la millora de les tecnologies de la 

informació i la comunicació” per als ciutadans del municipi que siguin majors d’edat.

La fi nalitat d’aquests cursos és la d’introduir els vilatans al món de les noves tec-

nologies o aprofundir en els seus coneixements. Es pretén facilitar l’accés al món 

digital a tothom qui estigui interessat en formar-se i aprendre a fer funcionar un 

ordinador amb tots els avantatges que això comporta. Entre d’altres coneixements, 

en aquests cursos es pot aprendre a navegar per internet a la recerca de qualsevol 

tipus d’informació, utilitzar el correu electrònic com a mitjà de comunicació amb les 

altres persones, retocar fotografi es en format digital mitjançant un programa d’edició 

fotogràfi ca, aprendre a realitzar una recerca de feina, elaborar documents, fulls de 

càlcul, presentacions, etc.

El cost de la inscripció a cadascun dels cursos, és de 15 euros, ja que més del 50% 

del seu cost està subvencionat per l’Ajuntament gràcies a una ajuda de la Diputació 

de Barcelona. Per a les persones en situació d’atur, el curs és gratuït.

Us podeu adreçar a l’ajuntament per més informació.

Exteriors pavelló
Un cop acabat el Pavelló muni-

cipal, l’objectiu era arreglar els 

exteriors; el que són els acces-

sos a la zona esportiva, inclosa la 

pista exterior i la vorera. Actual-

ment s’estan acabant les obres 

dels exteriors del pavelló. L’objec-

tiu bàsicament és millorar la seva 

accessibilitat. Queda pendent la col-

locació de les baranes i canviar un 

pas de vianants de la carretera. El 

cost d’aquest projecte està cobert 

per dues subvencions: Diputació 

de Barcelona 60.00 € + PUOSC 

52.236,13 €. L’ens local aporta 

12.594,09 €.

Entitats i Societat
Sis bombers de Sant Llorenç Savall reben la Medalla d’Honor dels Bombers de la Generalitat

El passat 19 d’octubre, a l’auditori Felip Pedrell 

de Tortosa, el conseller d’Interior de la Generalitat 

de Catalunya va entregar les Medalles i Mencions. 

A l’acte també hi van assistir l’alcalde de Tortosa, 

Ferran Bel, el director general de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvaments, Jordi Gassió, la subdirectora 

general operativa, Anna Martín, i el cap de la Regió 

d’Emergències de les Terres de l’Ebre, Fèlix González, 

entre d’altres. Les Medalles d’Honor premien la tra-

jectòria dels membres del Cos de Bombers en funció 

dels anys d’antiguitat en el servei. Així, enguany s’han 

lliurat 224 Medalles. Aquest acte s’havia de celebrar 

el 8 de març, diada de Sant Joan de Déu, patró dels 

bombers, però es va endarrerir a causa dels incendis 

que durant aquells dies es van declarar al Pirineu.

De Medalles d’Or se’n van lliurar 14, a tots aquells 

membres que acaben de complir 35 anys de presèn-

cia al Cos de Bombers i als que n’han complert 30 

en el moment de la seva jubilació (13 Medalles per a 

bombers funcionaris i 1  per a voluntaris). De Meda-

lles d’Argent se’n van lliurar 119. Aquestes s’entre-

guen a aquells bombers que acaben de fer 25 anys 

en el servei (87 a funcionaris i 32 a voluntaris). Final-

ment, s’han lliurat 48 Medalles de Bronze per als 

bombers que tot just compleixen 20 anys al Cos (48 

per a funcionaris i també 48 per a voluntaris). Entre 

aquests darrers hi havia sis membres del Parc de 

Bombers Voluntaris de Sant Llorenç Savall.

Enguany, el lliurament de les Medalles d’Honor ha 

tingut lloc a Tortosa per commemorar els 150 anys 

de presència dels Bombers a la ciutat; un aniversari 

que el parc de la ciutat va celebrar amb diferents 

actes.

Els bombers del nostre parc premiats van ser: 

Joana Canadell Rusiñol, Pere Casamada Humet, 

Joan Olivé Olivé, Joan Roma Salvó, Francesc Pujol 

Sánchez i David Sancho Caba. Gràcies i enhorabona!

El diumenge següent, l’Ajuntament també va voler 

agrair el servei voluntari dels bombers de Sant Llo-

renç en un acte molt emotiu celebrat a la sala de 

plens, que va ser sorpresa per als premiats. Tots els 

regidors i regidores van voler acompanyar els bom-

bers i els seus familiars en la celebració aquesta 

efemèride. En els parlaments, l’alcalde Ricard Tor-

ralba va recordar els difícils inicis dels bombers a 

l’edifi ci del magatzem municipal de la brigada, i va 

agrair la paciència dels components del parc pels 

anys passats en condicions molt precàries. En Josep 

Lluís Fernández, en representació de la Generalitat, 

va explicar les difi cultats del voluntariat en el camp 

dels bombers, la seva implicació amb la societat i el 

seu altruisme, així com la llarga història i presència 

dels bombers voluntaris a Catalunya, amb parcs que 

enguany celebren el seu 150è aniversari. Per acabar, 

en Joan Roma, en representació dels guardonats, va 

recordar els inicis del parc, els primers moviments 

als anys seixanta, la constitució no reeixida l’any 1985 

i el naixement ofi cial l’any 1990 del Parc de Bombers 

Voluntaris de Sant Llorenç Savall. Va esmentar les 

diverses persones i entitats que ajudaren en la cons-

titució del Parc, com el propi Ajuntament, l’ADF El 

Pinyó i tots els grups polítics que han col·laborat amb 

el seu suport durant tots aquests anys.

L’Ajuntament va fer entrega d’un record als guar-

donats i oferí un petit refrigeri als assistents.

Posteriorment, a la cotxera del parc, s’hi va cele-

brar un dinar de germanor fet pels mateixos com-

panys bombers, durant el qual s’obsequià cada un 

dels guardonats amb una composició fotogràfi ca.
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Entitats i Societat

15ª Marxa d’Or i 22ª Trobada de bicicletes de Muntanya
El passat 14 d’octubre vam poder gaudir de la 

15ª edició de la Marxa d’Or i de la 22ª edició de 

la Trobada de bicicletes de muntanya. Aquest any 

vam tenir un total exitós de 226 participants a la 

Marxa d’Or (56Km), 176 participants a la Trobada 

de 30Km i 77 a la Trobada de 15Km. Un total de 

479 participants.

Un any més volem agrair-vos a tots la vostra 

participació i col·laboració, i molt especialment a 

tots els socis i voluntaris que han fet possible l’or-

ganització de la cursa.

A www.ciclistasavall.org trobareu l’enllaç a les 

fotografi es, classifi cacions i diplomes.

Club Ciclista Savall

Projecte internacional de l’escola Josep Gras: Comenius
Aquest curs a l’escola hem iniciat el projecte 

internacional Comenius amb l’objectiu de connectar 

el nostre alumnat amb el món.

Els Comenius són projectes fi nançats per la Unió 

Europea amb l’objectiu d’afavorir l’intercanvi entre 

escoles de diferents països i impulsar l’ús de la llen-

gua anglesa.

El nostre Comenius es titula Hello.com i parteix 

dels viatges d’Ulisses per la Mar Mediterrània per 

anar descobrint els tresors de les cultures dels 

països mediterranis. És un projecte compartit amb 

l’escola College Arthur Rimbaud de Montpellier 

(França), l’escola Istituto comprensivo F. De Andre de 

Milà (Itàlia) i l’escola Mehmet Ahmet Genç Ilkögretim 

Okulu de Gonen (Turquia).  Aquest mes de novem-

bre hem tingut la visita del professorat dels centres 

que participen en el Comenius per concretar les 

activitats i viatges del projecte. Hem estat treballant 

a l’escola i fent activitats de coneixença del poble i 

Catalunya.  El dimarts 13 de novembre al migdia es 

va fer un acte ofi cial de benvinguda a l’Ajuntament.

Durant el curs 2012-2013 farem dos viatges, al 

març a Montpellier i a fi nals de maig a Milà.

El curs vinent, al novembre, vindran a Sant Llo-

renç i al maig anirem a Turquia per fer la cloenda 

del projecte.

Tenim el convenciment que els esforços que 

farem tots plegats serviran per enriquir el bagatge i 

les experiències de l’alumnat participant i del centre.

Un llorençà en els Special Olympics

A mitjans d’octubre d’aquest any es va 

celebrar la XXa edició dels Special Olym-

pics 1992-2012, a Vilanova i la Geltrú.

En Miguel Carrasco ja és la sisena vegada 

que hi ha participat. Sempre s’ha endut 

alguna medalla cap a casa i ell està molt 

content. Però segur que el que més l’ha 

motivat ha estat saber que els de casa sem-

pre l’hem recolzat; bé, a ell, i a tots els que 

integren el TEB Castellar (centre de treball).

Jo, personalment, em quedo amb la seva 

il·lusió, la seva trucada per dir-me que 

havia guanyat l’or, amb la cara dels meus 

fi lls i les seves llàgrimes d’emoció el dia de 

la inauguració, el dia que van veure el seu 

tiet competint en atletisme, i amb les mos-

tres de suport de molts amics i persones 

del nostre poble.

Els valors que es transmeten en aques-

tes jornades són molts: el de l’esforç, uni-

tat, companyonia... la Júlia i el Jofre es van 

quedar amb la frase dels Special Olympics: 

“Vull guanyar però si no ho aconsegueixo, 

deixeu-me ser valent en l’intent”.

Miguel, enhorabona per aquestes meda-

lles i per tot l’esforç que hi has posat. Els 

teus pares, cunyat, nebots i la teva germana 

estem molt orgullosos de tu.

Cristina Carrasco

18a edició de la Primera Marató de Muntanya de Catalunya

El passat diumenge dia 28 d’octubre es va cele-

brar la 18a edició de la Primera Marató de Munta-

nya de Catalunya a Sant Llorenç Savall. Van sortir 

més de 1300 corredors  en les 4 modalitats de cur-

ses que travessen el Parc Natural de Sant Llorenç 

del Munt i la Serra de l’Obac, amb un fred hivernal 

però amb un sol espaterrant que deixava veure, en 

els punts més alts, unes vistes nítides del mar a 

un cantó, i dels Pirineus nevats a l’altre. La cursa 

de la marató, amb més de 200 corredors, arriba 

fi ns al cim del massís, la Mola, a 1105 metres d’al-

titud. La mitja marató és la prova amb més par-

ticipació amb prop de 700 corredors. També uns 

350 corredors van poder córrer la Cursa de Sant 

Jaume, de 10 km, que no pel fet de ser més curta 

deixa de ser interessant, amb la pujada a l’ermita 

de Sant Jaume. I fi nalment la canicross, amb cada 

vegada més participació, uns 150 corredors, dóna 

un toc diferent i més festiu al que, a més de ser una 

cursa, és també un dia especial al poble.

La prova reina va tenir com a primer classifi cat 

Ahmed El Qayed, que amb un temps de 3:42:05, 

va marcar una gran diferència amb el segon clas-

sifi cat, el corredor local Pedro Sobrado, amb un 

temps de 3:56:18. Finalment, en Josep Maria Cala-

fell va completar el podi.

En categoria femenina cal destacar el gran paper 

de Ragna Debats, que amb un temps de 4:13:45 va 

arribar en la 6a posició de la classifi cació general i 

a 28 minuts de la segona classifi cada, Lola Brusau, 

amb un temps de 4:41:37. Completà el podi Laia 

Diez, amb 5:02:13. Felicitats a tots!

Agraïm fermament la col·laboració de més d’un 

centenar de voluntaris que any rere any ens aju-

den a fer possible la diada. Moltes gràcies a tots i 

totes i fi ns l’any que ve!

Cursa Inscrits Sortits Arribats

Canicross 127 111 110

Cursa popular 337 290 290

Marató 254 221 218

Mitja marató 689 599 588

Total general 1407 1221 1206

La Residència de G.G Sant Llorenç 
celebra els 90 anys dels seus residents

A la Residència, cada any fem 

una festa per celebrar els 90 

anys de vida dels nostres resi-

dents. Així, quan un resident al 

llarg de l’any fa 90 anys, ho cele-

brem tots junts al novembre.

Enguany, vam fer la festa el dia 

29. Celebràvem sis aniversaris: 

el Valentí Vall, la Consol Miralles, 

la Pepita Gibert, la Mercè Cor-

selllas, el Joan Tubau i el Fran-

cisco Blázquez. A la tarda vam 

fer ball amb música en directe, 

i berenar amb xocolata desfeta i 

melindros. Ho vam celebrar amb 

la companyia dels seus famili-

ars, amics i també del grup de 

voluntàries que, com cada set-

mana, ens animen el ball. 

Volem aprofi tar aquestes 

línies per donar les gràcies a tot 

el grup de voluntàries que de 

manera desinteressada dedi-

quen part del seu temps a pas-

sar-lo amb els nostres residents.

A tots i totes, moltes felicitats!
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OBERTURA DEL NOU AJUNTAMENT
La darrera setmana del mes d’octubre es 

va fer el trasllat de les ofi cines municipals 

a la seva nova ubicació, l’edifi ci rehabilitat 

del Marquet de l’Era. 

En el darrer número ja us informàvem de la 

seva rehabilitació i propera obertura, i fi nal-

ment avui ja té les portes obertes a tothom.

El nou edifi ci alberga tots els serveis tals 

com fi ns ara, amb l’exepció del jutjat. Aquest 

es troba ubicat a l’edifi ci antic de l’Ajunta-

ment. Així doncs, si necessiteu servir-vos del 

jutjat, haureu d’adreçar-vos al carrer canigó, 

7, entrant per l’entrada principal ja que ha 

canviat del pis de baix al de dalt.

Tanmateix, amb la recuperació d’aquest 

edifi ci de més de dos segles d’història, Sant 

Llorenç Savall contribueix al manteniment 

i conservació del seu patrimoni urbanís-

tic, alhora que li donem un ús del qual se’n 

benefi cia tothom. Per a nosaltres, l’obertura 

d’aquest edifi ci simbolitza l’anar més enllà 

per la qual cosa treballem per millorar els 

serveis i les relacions entre l’ajuntament i els 

vilatans.

Sapigueu doncs, que des del 5 de novem-

bre, us seguim atenent al carrer Sant Feliu 

número 2.
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Què et va moure a estudiar disseny audiovisual?

Els somnis. Em fascina la capacitat que tenim 

d’imaginar, d’explicar històries i que altres les 

interpretin. Vaig triar estudiar disseny audiovisual 

perquè considero que és la millor eina per fer 

tangible el que tenim al nostre cap. De petit pen-

sava en això mateix, en inventar una màquina que 

sigues capaç  de treure un DVD dels somnis que 

haguéssim tingut durant la nit, i la creació audio-

visual és el que més s’hi acosta.

Creus que val la pena estudiar en allò que a un 

li agrada o en allò que li aportarà una seguretat 

laboral en un futur?

És clar que val la pena! El més important és 

saber escollir el que més et motiva per a desen-

volupar la teva formació de la manera més diver-

tida possible. Hi ha vegades que un no sap ben 

bé si ha triat la via correcte, o li fa por decidir-se; 

jo aconsello que en aquests moments t’aturis, 

refl exionis i ho intentis. Si més tard vols canviar 

d’estudis almenys hauràs après què no vols fer 

i sabràs el perquè, a més d’ adquirir experiència. 

Però el que tinc clar és que tothom te una vessant 

assignada, una professió innata... s’ha de trobar!

Com animaries a un jove a estudiar? Quins 

avantatges té?

Jo crec que s’ha d’estudiar per dos motius que 

en principi semblen contraris: perquè et fa adult i 

infant a la vegada. Estrany? Gens. Et fa adult per-

què creixes com a persona, agafant una madu-

resa general enfront la vida. T’ajuda a comprendre 

el món i anar paral·lel a ell en el temps. T’omple 

de coneixements que indubtablement et serviran 

per enfrontar-te als problemes que et sorgeixin 

a la vida, i el millor; et fa treure el màxim de les 

teves capacitats.  I per altra banda et fa infant; 

segueixes amb la tònica de conèixer molta gent, 

persones interessantíssimes del país i d’arreu, 

amics, amigues, amors, companys de feina... amb 

qui compartiràs festes, moments maquíssims, 

Erasmus, etc. Però amb lo d’infant, em refereixo 

a que si trobes l’ especialitat que t’agrada, estaràs 

desenvolupant la possibilitat de viure feliç, ja que 

la feina per tu serà com un joc: no et preocuparàs 

del rellotge per sortir del treball ja que estaràs 

fent el que més t’agrada, a gust.

Com ha de ser una persona que estudia o treba-

lla en disseny gràfi c/audiovisual? Ha de ser molt 

constant, meticulosa,… 

Sobretot curiosa. Qualsevol dissenyador de 

qualsevol especialitat ha de tenir mil ulls i li ha 

d’interessar absolutament tot. A més, en la meva 

especialitat hem d’estar a la última en programes 

d’ordinador: i dins del llançament dels programes 

hem d’estar a la última de les tècniques que la 

gent inventa. És una professió que requereix mol-

tíssimes hores, i no hi ha més truco que aquest: 

aprendre, aprendre, aprendre i aprendre. Però si 

et vols d’estacar has d’anar un pas més enllà i 

ser capaç d’innovar: hibridar tècniques, concep-

tes... arriscar-te. Existeix un debat obert entre la 

relació d’Art i Disseny, i jo crec que un dissenyador 

ha de tenir una part més gran d’artista que de dis-

senyador, només així podrem evitar anuncis com 

els de la tele-tenda...

Sobre el premi Freixenet…

Personalment, estic molt content. Els meus 

pares i amics (però jo més) saben com de seri-

osament m’estic prenent els estudis i les hores 

que hi dedico. Considero que m’he esforçat molt 

durant aquests anys i m’omple moltíssim que se 

m’hagi reconegut. La gala que vam fer a Madrid 

va ser impressionant; un Hotel de 5 estrelles 

increïble, un recinte preciós amb catifa vermella i 

tota la gent organitzadora, la família de Freixenet 

i el Bigas Luna (un pagesot de Barcelona) encan-

tadors. Em van fer sentir molt especial i els hi ho 

agraeixo: però el que realment importa és que tot 

això m’ha fet recarregar d’energia per seguir tre-

ballant per a fer les coses bé (tampoc calen gales 

cada dia), intentar innovar i transmetre a la gent 

sensacions i solucions.  El vídeo que va guanyar la 

beca (el premi màxim) te un missatge que us vull 

transmetre junt amb el meu: el Javier va dir “NO 

DEIXEU MAI DE JUGAR”, i jo us dic que sempre us 

heu d’ATREVIR, no deixar passar les oportunitats i 

arriscar-se, i VOLAR: el món és petit, la vida curta 

i hi ha molt per conèixer.

Llorençans amb ce trencada

Marc Calvet Toro
Veí de Sant Llorenç Savall, i té 25 anys.

Estudia el Grau EEES en Disseny Audiovisual 

(ESDi, Universitat Ramón Llull). 

Freelance en disseny audiovisual i gràfi c.

 

agendasavall

➜ 5 de gener CAVALCADA DE REIS
   Organitza: AMPA de l’Escola Josep Gras

➜ 10 de febrer CARNESTOLTES

➜ 17 de febrer BALL DE GITANES
   A les 17h, al pavelló Municipal

➜ Per a més informació consulteu la pàgina web:
 www.entitatssavall.cat o bé el Facebook de l’Ajuntament

 

horaris

AJUNTAMENT
L’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament és

de 8 a 14h de dimarts a divendres 

i de 8 a 14h i de 15,30 a 18,30h els dilluns. 

Els dissabtes romandrà tancat. 

JUTJAT DE PAU
L’horari del jutjat és els dimecres de 16 a 19h. 

A l’antic edifi ci de l’Ajuntament del carrer Canigó.

CAP
L’horari del Centre d’Atenció Primària és 

de dilluns a divendres de 8 a 14h.

DEIXALLERIA
De dilluns a divendres de 15 a 18h i els dissabte de 9 a 14h.
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Transformació
cap a l’Estat Propi

El passat 11 de setembre va haver-hi un punt 
d’infl exió en la història de la nostra nació quan una 
bona part de la ciutadania d’aquest país es va mani-
festar de manera clara a favor de construir un nou 
estat d’Europa.

Des d’ERC, ja fa molts anys que treballem expli-
cant les raons i fent pedagogia per convèncer una 
majoria clara d’homes i dones del nostre país d’as-
solir l’objectiu democràtic de fer, després de 300 
anys de formar part d’Espanya, un nou país dins 
d’Europa.

Som conscients que estem fent història. I des del 
grup municipal d’ERC i des del municipi podem 
construir una realitat econòmica, social i cultural 
més rica i més plena sense descuidar la globalitat. 
Així doncs, pensem globalment i actuem localment.

Globalment, hem d’entendre que no podem con-
tinuar en una situació d’espoli fi scal mentre Espa-
nya deu aproximadament uns 900.000 milions d’eu-
ros que probablement no podrà tornar. Es rescaten 
bancs, es sacrifi ca el model d’estat del benestar i es 
retallen drets a tots els ciutadans; per no parlar dels 
últims episodis del monarca Joan Carles I.

Però no volem ser pessimistes, ERC té un projecte 
polític democràtic que de ben segur ens portarà a 
un nou model de societat. Assolint la independèn-
cia estem convençuts que podrem donar resposta 
als autònoms, aturats, empresaris, estudiants i, en 
defi nitiva, a una molt bona part de la ciutadania.

Per primera vegada en la història recent del nos-
tre país, ERC és la segona força amb major repre-
sentació al Parlament, passant per davant del partit 
socialista. Sent de facto la referència de l’esquerra 
progressista al nostre país. I Sant Llorenç Savall no 
ha estat una excepció. No només som la força que 
governa al nostre poble, sinó que ara som la segona 
força de Catalunya amb la intenció de col·laborar, 
ajudar a fer de Catalunya un país normalitzat dins 
d’Europa.

Catalunya, doncs, ha començat a caminar amb 
pas ferm cap al referèndum d’autodeterminació que 
dues terceres parts del Parlament que ens represen-
ta defensa de manera inequívoca.

Una part de la ciutadania de Sant Llorenç Savall 
agrupats sota les sigles de l’ANC (Assemblea Nacio-
nal de Catalunya) porten un grapat de mesos treba-
llant per donar a conèixer el projecte d’una Catalu-
nya independent. I el nostre municipi, formant part 
de l’AMI (Assemblea de Municipis per la Indepen-
dència), dóna suport a aquest projecte.

Són molts els reptes que tenim davant i moltes les 
difi cultats a superar. Però estem segurs que des del 
nostre municipi podem posar el nostre gra de sorra, 
fent més poble cada dia i actuant localment per as-
solir una qualitat de vida i un projecte de poble on 
les oportunitats i els drets siguin per a tots iguals.

Així doncs, us convidem des d’ERC a prendre part 
d’aquesta transformació democràtica cap a l’estat 
propi.

Grup Municipal d’Esquerra

Anem endavant!

En primer lloc, voldríem donar-vos les gràcies 
pel vostre suport.

Malgrat el bon resultat assolit en el nostre po-
ble, no hem tingut en el conjunt de l’Estat els re-
sultats que esperàvem, però hem guanyat i amb 
molta distància respecte el segon. Un cop més la 
gent del país vol que liderem Catalunya, i aquest 
cop amb el mandat clar d’adreçar-nos cap a la 
llibertat nacional. I així ho farem, perquè coses 
pitjors hem superat i, sobretot, perquè el país ho 
necessita. La gent ens ha atorgat una gran res-
ponsabilitat i l’exercirem.

Tot i això, no podem deixar perdre l’oportuni-
tat d’aprendre’n, d’analitzar què hem de millorar 
i altres aspectes.

No oblideu en cap moment que hem guanyat 
amb una clara majoria i que el poble vol ser lide-
rat per l’Artur Mas. Hem d’estar orgullosos de la 
feina feta.

Per acabar, com va dir en Salvador Cardús (so-
ciòleg) en el míting fi nal de campanya(i li farem 
cas): SALPEM!

No importa que no tinguem el vaixell equipat 
com volíem i esperàvem, perquè sí que hi ha una 
majoria de passatgers que vol arribar al fi nal del 
trajecte. Sabíem que el temps no ens era favora-
ble, ara sabem que ho és més del que pensàvem. 
Però embarquem-nos, que la nostra voluntat tot 
ho pot. Tenim el millor capità, l’Artur Mas, i la mi-
llor tripulació, vosaltres!

Vinga, AMUNT! ANEM ENDAVANT! Ningú ens 
pararà!

Aprofi tem l’avinentesa per desitjar-vos unes 
MOLT BONES FESTES!!! 

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

Plantem cara
als poderosos

La realitat social s’endureix dia per dia per a 
tots nosaltres, la majoria de la població. Mentre 
s’injecten quantitats desorbitades de diners als 
bancs –sense processar els (ir)responsables que 
els gestionaven-, a la resta de mortals ens fan 
estrènyer cada dia més el cinturó, retallant-nos 
els serveis bàsics (sanitat, ensenyament o depen-
dència) o fent-nos pagar més, tant en impostos 
(pujada de l’IVA) com en taxes (universitat, ara 
la justícia…).

No anem gens bé. Els efectes de la crisi iniciada 
l’any 2008, no tan sols no minven, sinó que ans 
al contrari, ens auguren un nou any 2013 enca-
ra pitjor. Si no ho impedim, els rics cada vegada 
seran menys, però més rics, i la resta serem cada 
vegada més i més pobres.

L’atur obrer no para de créixer i el jovent, pre-
parat com mai, ha de buscar-se la vida lluny del 
nostre país, perquè aquí no troben feina. Més de 
la meitat dels i les joves de Catalunya estan de-
senfeinats.

Aquí, al nostre poble, ho podem mesurar pel 
barem de les famílies i persones que necessiten 
ajuda alimentària, o amb els infants que no po-
den anar a la guarderia,… L’estat del benestar 
que havíem assolit després de tantes lluites es 
fon, governant les dretes, a marxes forçades.

En aquest context de profunda crisi social la 
quimera de la independència de la dreta cata-
lana no resoldrà els problemes fonamentals de 
subsistència, com tampoc ho farà el centralisme 
de la dreta espanyola. Cal més que mai un govern 
d’unitat a Catalunya, un pacte fi scal just, una po-
lítica incardinada amb Europa que ens permeti a 
tots i totes sortir de la crisi sense perdre el ben-
estar col·lectiu. 

Mentrestant què hem de fer els treballadors 
i treballadores d’aquest país a banda de lamen-
tar-nos?

Des de la indignació per tot el què ens estan 
fent patir, hem de plantar cara als poderosos i 
passar a l’acció. Recuperem l’orgull col·lectiu, de-
mostrem que junts no podran amb nosaltres. És 
arribada l’hora d’aixecar el cap, de lluitar contra 
tanta indignitat, tanta injustícia, tanta mesqui-
nesa. Lluitem plegats contra els que s’han enri-
quit a costa nostra per la justícia social. És l’ho-
ra de la insubmissió, de revoltar-nos, de dir-los 
prou. Plantem-nos. Ni un pas enrere!

Passeu aquestes Festes el millor possible, prac-
tiqueu un consum responsable i no us oblideu de 
donar un cop de mà als qui ho estan passant més 
malament.

Resistir és vèncer!

Jaume Valls i Vila 
Portaveu del PSC
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els grups municipals opinen
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Visiteu la pàgina de les entitats 

de Sant Llorenç Savall

Visiteu la pàgina de l’Ajuntament 

de Sant Llorenç Savall

www.savall.cat

• AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL 93 714 00 18
• ESCOLA JOSEP GRAS 93 714 02 34
• ESTACIÓ D’AUTOBÚS DE SABADELL 93 727 92 92
• IES de CASTELLAR DEL VALLÈS 93 714 43 44
• LLAR D’INFANTS EL PATINET 93 714 05 75
• VIGILANTS MUNICIPALS 686 928 540
• CAP 93 714 02 38
• RESIDÈNCIA DE GENT GRAN 93 714 01 01

El passat diumenge, 23 de desembre, a les 5h de la 

tarda, l’Associació de Comerciants vam organitzar per a 

tota la mainada, el tradicional Caga-tió.

Un impressionant tió amb 

dues cares, col·locat a mig 

de plaça, esperant que els 

nens i nenes pugin a l’es-

cenari per cantar-li una 

cançó mentre piquen la seva 

esquena amb un bastó. Ell 

tot content, els premia amb 

un petit obsequi.

Com pot ser que un tronc de fusta sigui el protagonista 

d’aquestes festes? Doncs l’origen està en el fet que antiga-

ment, la fusta de l’arbre era el punt de partida per a moltes 

coses necessàries i quotidianes per a l’home: els mobles, 

eines, estris. La tradició de fer cagar el tió, s’entén com un 

homenatge que se li fa al tronc de fusta pe la seva funció 

a les nostres vides, a la dels nostres avis i des de èpoques 

ancestrals.

Gairebé 250 nens i nenes amb els seus pares, mares i 

familiars, van omplir la plaça de gom a gom. Un any més 

Sant Llorenç Savall ha fet mofa al Pare Noël i ha fet reviure 

aquesta tradició cada vegada més arrelada al nostre país. 

L’Associació de Comerciants, organitzem  i seguirem 

organitzant aquesta festa amb tota la nostra il·lusió per-

què cada vegada més nens i nenes en puguin gaudir.

Amb aquestes línies us 

desitgem que tingueu 

un bon any 2013 

i fi ns l’any que vé!

El Tió Llorençà


