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L’Ajuntament informa 

Banc d’aliments
Després de la campanya del Banc d’aliments 

que es va fer el desembre passat, la qual va tenir 
molt d’èxit, aprofi tem per agraïr la vostra parti-
cipació. Gràcies als aliments que vau aportar i 
els que des de l’Ajuntament es compren, podem 
abastir d’aliment a famílies, sobretot aquelles que 
tenen fi lls menors d’edat. Aprofi tem per comuni-
car-vos, que es farà una campanya de recollida 
d’aliments durant la temporada d’estiu.

Així, podreu trobar a totes les botigues i comer-
ços del poble, un espai per al Banc d’aliments.
La campanya fi nalitzarà el 31 d’agost. Tot i així, 

recordem que si al llarg de l’any voleu 
seguir col·laborant en la campanya, podeu dur els 
aliments a l’Ajuntament.

Al mateix establimen, us podran indicar quins 
són els productes més necessaris i adequats 
per oferir.

Antic edi� ci de l’Ajuntament
Us informem que, des de que l’Ajuntament ha estrenat nou emplaçament 

al C/Sant Feliu, 2, l’antic edifi ci ha passat a tenir noves funcions. La planta 
principal està destinada a serveis municipals i, la planta baixa, a les enti-
tats. D’aquesta manera, actualment hi ha ubicat el Cau i l’entitat Lacera. Per 
anar al jutjat, cal entrar per la porta principal. També a la planta principal hi 
ha el banc d’aliments i en breu l’arxiu municipal, a més dels despatxos de 
l’oposició.

Aprofi tem per comunicar que el celler ha estat cedit a l’Ajuntament i que 
s’hi ubicaran dues entitats: l’ADF i la colla de geganters.

Nou clavegueram del torrent del Burc
Els veïns del C/Montseny veuran acabades aquest mateix any les obres 

per al nou clavegueram del Torrent del Burc.
Les obres, amb un cost total de 207.000 €, es podran fer gràcies a una 

subvenció de la Generalitat (PUOSC), i amb una aportació econòmica de 
l’Ajuntament i dels veïns afectats. El clavegueram, que afecta 14 propietats, 
anirà des de l’inici del C/Montseny fi ns al C/Ripoll. Amb aquestes obres, i les 
millores que es van fer fa dos anys al clavegueram del torrent Micó, s’evitarà 
que els residus vagin a parar al riu i derivin directament a la depuradora, 
mantenint així, el riu força més net. 

Més civisme, siusplau!
Entenem que el poble és un espai 

on a tots ens agrada viure tranquils 
i en convivència amb els veïns. 
Arran de les queixes constants que 
rebem a l’Ajuntament d’actes incí-
vics com no recollir els excrements 

dels gossos, o portar-los deslli-
gats, constatem que molta gent se 
sent incòmoda passejant pel poble, 
havent d’esquivar els excrements 
que aquests deixen.

Agrairem siusplau, que tothom 

qui tingui un gos, se’n faci càrrec 
adequadament. Primer de tot, cal 
que el gos estigui censat a l’Ajun-
tament i que porti un xip. Dins del 
casc urbà ha d’anar sempre lli-
gat;  ha de fer els excrements en 

els espais fora del casc urbà, o bé 
l’amo ha de recollir-los i llençar-los 
a la paperera. En cas d’incomplir 
aquests petits actes de civisme, el 
vigilant farà la demanda pertinent 
de la infracció comesa.

Punt d’informació del Parc
Des del mes de febrer, el nostre poble ja disposa 

d’un punt d’informació del parc, ubicat a l’Ajunta-
ment. Gràcies a una subvenció de la Diputació de 
Barcelona, disposem d’una persona tots els caps 
de setmana i festius de 10 a 14h per tal d’oferir al 
visitant qualsevol tipus d’informació relacionada 
amb el nostre poble i el nostre entorn natural.

Piscina
Gràcies a una subvenció que ha rebut l’Ajunta-

ment de 250.000 euros, a través de Xarxa de la 
Diputació de Barcelona, podrem remodelar els 
vestidors de la piscina de Comabella. Després 

de fi nalitzar el projecte, i ja passat l’estiu, es 
començaran les obres dels vestidors, i l’estiu de 
l’any vinent, al 2014, ja podrem estrenar els nous 
serveis.

Ple 24 d’abril de 2013
Llei de morositat

Excusant l’assistència del 
Regidor Josep Mª Noguer 
Palmieri, s’aproven per 
unanimitat les actes dels 
plens del 27 de febrer i del 
3 d’abril de 2013. Seguida-
ment es presenta l’informe 
del 1r trimestre del 2013 de 
la Llei de morositat, en la 
qual s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat 

en les operacions comerci-
als, el qual també és aprovat 
per 10 punts a favor. I com 
a últim punt i per urgència, 
s’aprova per unanimitat la 
rati� cació del Conveni sig-
nat el data de 31 de desem-
bre de 1998. I no havent-hi 
més punts, es passa al con-
trol de govern amb les inter-
vencions de les regidories. 
Per més informació, podeu 
consultar el taulell d’anun-
cis de l’Ajuntament.

Ple 29 de maig de 2013
Reglament del 
Biblioaccés

Comprovat el quòrum 
necessari per a poder cele-
brar el ple, es procedeix al pri-
mer punt. Aquest és aprovar 
l’acta del Ple celebrat el mes 
d’abril. No s’aprova i queda 
a sobre de la taula. El segon 
punt presenta la modi� cació 
del pressupost consistent 
en un crèdit extraordinari i 

suplement de crèdit de fac-
tures d’aigua i cànon d’aigua 
dels anys 2012 i 2013. Queda 
aprovat per unanimitat amb 
11 vots. Es presenta el reco-
neixement extrajudicial de 
crèdit amb càrrec a les parti-
des del pressupost 2013, així 
com la factura pertinent, el 
qual és aprovat amb 11 vots. 
Seguidament s’aprova també 
per unanimitat el reglament 
del Biblioaccés de Sant Llo-
renç Savall situat a la Casa 

de Cultura, servei d’informa-
ció del municipi per excel-
lència. Finalment, queda a 
sobre la taula l’últim punt 
en el qual es proposa una 
modi� cació del dia, hora i 
periodicitat de les sessions 
ordinàries del Ple Munici-
pal. I no havent més punts, 
es passa al control de govern 
amb les informacions de les 
regidories. Trobareu més 
informació al plafó d’anuncis 
de l’Ajuntament. 

PLENS MUNICIPALS
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ESTAT DE COMPTES
L’ajuntament de Sant LLorenç ha tingut un 

increment important de l’IBi aquests últims anys 
i el seguirà tenint �ns el 2014. A continuació 
expliquem el motiu d’aquest increment. L’IBI és 
un impost que surt del valor cadastral de l’immo-
ble i es multiplica pel coe�cient de cada municipi. 
El coe�cient el decideix l’Ajuntament en les seves 

ordenances �scal, i, com podeu veure en el qua-
dre adjunt, aquesta última dècada pràcticament 
no s’ha tocat i �ns i tot s’ha reduït. L’increment 
dels dos últims anys del coe�cient és principal-
ment 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 revisions cadastrals; 

l’última revisió es va sol·licitar a �nals del 2002 i 
es va començar a aplicar el 2005 però, perquè l’in-
crement 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 �ns el 
2014. Per poder comparau us posem el coe�cient 
que tenen els pobles del voltant de Sant Llorenç 
en les ordenances del 2012:

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

Entitats i Societat
El Cau

El dia 13 d’abril de 2013 vam gau-
dir d’una tarda amb els avis de la 
Residència de Sant Llorenç. El cap 
de setmana del 9 i 10 d’abril de març 
els Llops i Daines vam anar a Parets 
del Vallès de sortida. Allà, després de 
fer moltes activitats, vam decidir que 
faríem un servei al nostre poble. Ens 
feia molt il·lusió anar a passar una 
tarda amb els avis de la Residència. 
Nosaltres pensàvem que pujaríem a 
la Residència i jugaríem al Dòmino i 
a cartes amb els avis, però la tarda 
ens preparava grans sorpreses. 
Un cop vam arribar, els avis ja ens 
esperaven. Ens vam repartir per les 
taules i vam començar a jugar. Ens 
van donar suc! Els avis eren tots 

molt simpàtics. L’Anna, una àvia de 
la Residència, quan remenava les 

fitxes del dòmino ballava i cantava: 
“remena, remena nena...”, i ens ho 

va fer passar molt bé. Els avis ens 
van guanyar moltes vegades. A mitja 
tarda nosaltres havíem de marxar. 
Ens sabia molt greu acomiadar-nos 
d’ells. Ens vam voler tirar una foto 
abans de marxar, així que vam col-
locar els avis, amb les cadires de 
rodes i caminadors, com un equip 
de futbol. Després ens van deixar 
acompanyar-los a les seves habita-
cions i ens vam acomiadar.

Va ser una gran experiència, ens 
ho vam passar d’allò més bé i els 
avis també van passar una tarda 
especial. Esperem poder repetir 
aquesta visita i així poder tornar a 
jugar amb els avis.

Fins aviat! AEiG SET

Festes d’Homenatge a la Gent Gran
El passat mes de juny, com ja és 

esperat a la Residència, es van cele-
brar les Festes d’Homenatge a la 
Gent Gran. Enguany, van començar 
el dijous,13 de juny i van finalitzar 
el divendres, 28 de juny. Dues set-
manes en les quals els residents 
vam gaudir d’activitats extraordi-
nàries, moltes d’elles diferents a 
les que realitzem la resta de l’any. 
Vam inaugurar les festes amb una 
tarda de ball amb música en directe, 
vam jugar a les bitlles catalanes, 
al dòmino i parxís amb els nens de 
l’escola, refrescar-nos a la platja de 
Badalona, escoltar havaneres acom-
panyades d’un bon rom cremat, ball 
sorpresa, concert de violí i flauta 

travessera,... entre d’altres. Moltes 
activitats que ens van permetre dis-
frutar, gaudir i sortir de la rutina dià-
ria. Vam comptar amb la companyia 
inestimable de les nostres voluntà-
ries, que ens omplen el nostre dia 
a dia. Agraïr també al personal del 
Casal de la 2a joventut, al grup de 
bitlles catalanes “La Mola”, als nens 
i mestres de l’Escola Josep Gras, i 
sobretot al personal i residents de l 
centre. A tots, una forta abraçada i 
fins l’any que vé.

Aprofitem per convidar-vos al 
facebook de la residència

Residència de Gent Gran  
de Sant Llorenç Savall.
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Entitats i Societat

L’escola Josep Gras està d’aniversari!

Aquest curs es compleixen 31 anys 
que l’escola de Sant Llorenç porta el 
nom de Josep Gras. Hem trobat que 
era un bon motiu per dedicar la Set-
mana Cultural d’aquest curs a la his-
tòria de l’educació a Sant Llorenç. És 

per això que hem organitzat projectes 
d’investigació a tots els cicles, projec-
tes de recerca històrica que han per-
mès conèixer com es fa la història i 
quina és la nostra història col·lectiva 
com a escola. També ens han servit 
per conèixer la figura d’en Josep Gras 
i saber per què l’any 1981 es va deci-
dir posar el seu nom a l’escola.

El dissabte 20 d’abril hi va haver 
la jornada de portes obertes.  Es va 
obrir l’exposició a tothom i hi havia 
jocs a la pista.  Es va fer un acte 
institucional per reconèixer la tasca 
de totes les persones que al llarg 
d’aquests anys han treballat per 
l’educació dels infants de Sant Llo-
renç Savall des de diferents àmbits.  
Vam comptar amb la participació del 
Sr. Jaume Valls, la Sra. Loli Gama, 
el Sr. Quim Clapers, la Sra. Marisa 
Plasencia, la Sra. Maria Aymerich, 
la Sra. Francesca Vilatersana, el Sr. 
Josep M Noguer i la Sra. Bet Madera,  
com a representants de diferents 
moments de la història educativa 

del nostre poble, i es va descobrir 
una placa commemorativa de l’es-
deveniment, regalada per l’Ajunta-
ment.  Va ser un acte molt emotiu 
que ens va fer conscients de l’es-
forç que tantes persones han fet, en 
moments diferents, per fer possible 
l’escola que tenim ara.

Per acabar, l’AMPA va oferir un 
refri geri a totes les persones assis-

tents.  Va ser un matí molt agradable 
on vam poder compartir records i 
vivències amb moltes persones que 
al llarg d’aquests 31 anys han treba-
llat en l’educació a Sant Llorenç.

El dissabte 8 de juny hi va haver 
un sopar d’exalumnes de totes les 
promocions d’aquests 31 anys.

Escola Josep Gras

Assemblea Nacional Catalana
L’Assemblea Nacional Catalana 

continua treballant, i ho fa amb el 
convenciment que cada vegada l’en-
tesa amb l’Estat espanyol serà més 
dura i més tensa. És per això que la 
fortalesa i la perseverança han de 
marcar la nostra feina. Per aquest 
motiu l’ANC ha decidit engegar un 
projecte molt ambiciós amb la fina-
litat d’unir les nostres veus dins la 
campanya “Signa un vot per la inde-
pendència“, amb la qual l’ANC, empa-
rant-se amb el dret de petició indi-
vidual, treballarà intensament els 
propers mesos per tal d’aconseguir 
la signatura de totes les persones 
que volen la independència del nos-
tre país. Des de la territorial de Sant 
Llorenç estem mantenint el contacte 
amb el nostre secretariat per tal de 

poder-vos fer arribar tota la infor-
mació de què anem disposant.

També volem recordar a tothom 
que l’11 de setembre s’organitza una 
cadena humana per a la independèn-
cia. Us convidem a tots a assistir-hi 
per fer la festa encara més gran.

De moment res més, només volem 
recordar-vos que esperem amb els 
braços oberts la sol·licitud de nous 
socis. Dia a dia anem tenint noves 
adhesions que fan visible la volun-
tat independentista dins del nostre 
poble, que volem que continuï crei-
xent. Des d’aquí, la territorial de Sant 
Llorenç, sentim que el nostre com-
promís és la nostra força.

ANC Sant Llorenç Savall  
per la independència

Cant coral a Sant Llorenç Savall
Aquest any la nostra coral, Els Emprius, cele-

brarà el 25è aniversari amb un seguit de concerts 
i altres activitats que clouran el 2014.

El concert del mes de maig ha estat una primera 
mostra de lírica catalana amb obres del nostre 
patrimoni musical i teatral; tenim ganes de con-
tinuar treballant i també animar-vos a participar.

Tots els que us sentiu motivats us animem que 
vingueu els dimarts a 2/4 de 10 del vespre a la Casa 
de Cultura per assajar i compartir aquesta trajectò-
ria de què molts de vosaltres heu format part.

Mitjançant la música s’ha fet país; el cant coral 
és dels més arrelats a Catalunya i, ara més que 
mai, que vivim una opressió i asfíxia (cultural, 

social, econòmica…de tot tipus) insuportables cal 
que posem el nostre gra de sorra i proclamem 
ben fort amb la nostra llengua i amb altres que 
sabem el que som, d’on venim  i on volem anar.

Us mantindrem informats i també us convidem 
a escoltar-nos.

Coral Polifònica Els Emprius.

Josep Olivella. Mestre director Neus Roma. Directora adjunta Cor. Coral Polifònica Els Emprius
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El proper dia 10 d’agost farà deu 
anys del tràgic incendi de Sant Llorenç 
Savall que va produir la mort de cinc 
persones i va calcinar 4.600 hectàrees 
de bosc, erms i conreus,  de les quals 
1.806 són del nostre terme municipal 
i unes 1.200 del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac. La major 
catàstrofe ambiental de la qual es té 
memòria, serà recordada i commemo-
rada,  deu anys després, amb un seguit 
d’activitats i l’edició d’un número 
extraordinari de la revista Lacera.

L’estiu de l’any 2003 la intensa 
sequera i les altes temperatures pro-
vocaren un període extraordinari de 
canícula, amb escassa humitat. La 
tarda del diumenge 10 d’agost, preci-
sament la diada del patró del poble, es 

declarà un incendi que s’inicià davant 
del Rossinyol, a la Vall d’Horta. El 
foc, atiat per la marinada, s’estengué 
a gran velocitat en direcció al nord, 
devorant les �ames els arbres i el sota-
bosc ressec.

L’acció dels nombrosos contingents 
de bombers, ADF i voluntaris que s’en-
frontaven a les �ames per terra i aire, 
mitjançant helicòpters i avions, no 
aconseguia deturar el progrés del foc 
que progressà en direcció a Granera.

La matinada de dilluns, un altre 
incendi provocat al terme de Gallifa, 
avançà també en direcció a Granera.

Dilluns al matí es trobaren els cossos 
sense vida del llorençà Felip Fernàn-
dez, la seva esposa Amàlia Marques, 
la �lla del matrimoni, l’Esther, de 34 

anys,  la mare de l’Amàlia,la seva ger-
mana Francesca i l’Elena Carbonell, 
d’edat avançada, prop de la cabana 
d’en Felip, a la Vall d’Horta, d’on inten-
taren fugir en cotxe. (més endavant és 
diu que moriren cinc persones i aquí 
se n’anomenen sis)

Els llorençans i llorençanes es bol-
caren, des del primer moment, a 
col·laborar en les tasques d’extinció, 
però, sobretot, d’avituallament  dels 
centenars de bombers i voluntaris 
que lluitaven contra el foc, mentre es 
rebien oferiments d’ajut i mostres de 
solidaritat arribades d’arreu. El poble, 
envaït pel fum i la cendra, no va arri-
bar a ser afectat per les �ames que 
causaren danys als masos d’Agramunt 
i Salallasera. 

L’Ajuntament es convertí en el cen-
tre neuràlgic de comandament de l’ex-
tinció, i el nom de Sant Llorenç Savall 
es va difondre per mitjans de comuni-
cació de tot el món, puix que l’incendi, 
per la seva magnitud i, sobretot, per 
les cinc persones que hi moriren, fou 
la noticia més destacada de la calo-
rada sense precedents que patia tot el 
sud d’Europa. 

L’incendi que va tardar quatre dies a 
poder ser controlat, s’extingí �nalment 
amb una tamborinada que va caure 
el matí del dissabte dia 16 d’agost. El 
bosc cremat tardarà, en el millor dels 
casos, tota una generació, és a dir, 
vint-i-cinc anys, a recuperar-se.

 Jaume Valls i Vila

EL TRÀGIC INCENDI DE SANT LLORENÇ

Fotografies cedides per Josep Roma i Salvó
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agendasavall

➜ juliol i agost CAMPANYA DEL BANC D’ALIMENTS

➜ 10 d’agost SARDANES DE SANT LLORENÇ
   19h a la Plaça Major 
   Commemoració dels 10 anys de l’incendi

➜ 22 al 25 d’agost FESTA MAJOR DE SANT LLORENÇ SAVALL
   Vegeu programa

➜ 22 de setembre 2a Edició de la fira ELS ENCANTS LLORENÇANS
   i de la fira EL PARC A TAULA 
 
 

➜ Per a més informació consulteu la pàgina web:
 www.savall.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 edifici 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.

Ajudeu-nos a salvar els gegants!

La colla de geganters estem molt 
engrescats a promoure la cultura 
gegantera i a donar a conèixer els 
nostres gegants arreu de Catalu-
nya. Per això, cada any realitzem 

unes 8 sortides per les poblacions 
del nostre país, a més de participar 
gustosament a les festes del poble. 
El poble té com a patrimoni quatre 
gegants, en Capablanca, na Geno-
veva, en Joan Muntada i na Guida de 
Savall. Els dos primers, a més de ser 
molt pesats, ja que porten al damunt 
més de 80 kg, necessiten una forta 
restauració.

És per això que, amb aquestes 
línies, demanem la col·laboració de 
tothom per ajudar-nos a portar a 
terme la recuperació dels gegants 
del poble, patrimoni de tots. Grà-
cies a una aportació econòmica de 
l’Ajuntament, podrem recuperar la 
restauració de na Genoveva, espe-
rem que també puguem restaurar 
en Capablanca. 

Colla de Gegants de  
Sant Llorenç Savall

Festa del pi
L’1 de maig passat es va celebrar 

la festa del pi i, aprofitant l’avinen-
tesa, l’Associació de Comerciants 
i l’Ajuntament vam organitzar un 
concurs de fotografia amb la col-
laboració del Càmera Club Sabadell. 
El resultat final ha estat molt posi-
tiu: en total 13 participants i 32 foto-
grafies. Els guanyadors del concurs 
s’han endut 60€ per al primer premi 
i 40€ per al segon, per  intercanvi-
ar-los en qualsevol establiment de 
Sant Llorenç Savall.

Els guanyadors del concurs són el 
Jaume Calsina (1r premi) i la Maria 
Gaspar (2n premi).

Aprofitem l’avinentesa per agrair 
la col·laboració del jurat, format per 
5 membres del Càmera Club Saba-
dell, i de tots els participants del 
concurs. Esperem veure-us al pro-
per concurs que organitzem!

Col·laboració entre entitats
Sense necessitar signar grans 

documents i tal com es feia abans, 
amb una encaixada de mans, la Gra-
ella d’Art i l’Oficina de Caixabank a 
Sant Llorenç Savall han arribat a 
l’acord que els artistes del col·lectiu 
podran exposar les seves obres 
a les parets interiors de l’entitat 
financera.

Es tracta d’una col·laboració total-
ment desinteressada i amb una tem-
poralitat de dos mesos per cadascun 
dels integrants de la Graella d’Art. És 
una iniciativa que, tot sigui dit, és de 
l’actual director de l’oficina Rubèn 
Sanz, persona totalment oberta a 
futures actuacions.

 La Graella d’Art

Entitats i Societat

Els més petits del Llorençà
El  dissabte passat, dia 8 de juny, 

es va celebrar a Castellar el 1r tor-
neig de futbol 3x3 amb la participa-
ció d’una representació del Llorençà 
formada pels més petits, de 5 a 7 
anys (Àlex Vera, Joan Fajas, Mateu 
Coll, Max Serrano i en David Arjona 

com a entrenador). Després de dis-
putar més 5 partits, el resultat va 
ser molt positiu, ja que es van pro-
clamar campions. 

Els jugadors s’ho van passar d’allò 
més bé. Felicitats a tots!

Centre d’esports llorençà

CAMPIONAT 
D’ESPANYA DE MMA 

El passat 22 de juny es va celebrar 
a Castelldefels l’Open d’Arts Marcials 
W.A.M.A.I. en el qual hi va participar 
el nostre veí Danilo Mocchi quedant 
subcampió a la final, quedant només 
a dos punts del seu adversari. Va ser 
un combat molt disputat, amb una 
gran tècnica i força per part dels 
dos adversaris. Danilo va demostrar 
el trajecte prometedor que té en les 
arts marcials. Segueix així Danilo.

Gregorio Fernández va disputar la 
final guanyant amb més de 10 punts 
de diferència al seu adversari. Un 
combat molt bonic, on es demostrava 
l’entrenament i dedicació, quedant 
doncs, campió d’Espanya i portant 
així 3 anys invicte. És el seu 5è cam-
pionat i títol d’Espanya.

Gregorio Fernández
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Això no millora

Ja han passat 7 mesos del 2013 i la profunda 
crisi del país ens continua colpejant des de ja fa 
cinc anys. Seguim patint els efectes de la manca 
de feina al nostre país, amb la conseqüència que 
els joves marxen a l’estranger, i unes ajudes econò-
miques que no arriben quan més es necessiten. És 
aquí on es posa en perill la cohesió social que du-
rant moltes generacions i esforç hem fet possible 
gràcies a tots. Tots som una sola societat i podem 
fer-la més justa, però per fer del nostre país un país 
del primer món, són necessaris els recursos que 
tots, d’una manera o altra, paguem en forma d’im-
postos. D’aquests impostos que han de servir per 
pagar la sanitat, l’escola, la universitat, la segure-
tat ciutadana, els serveis socials, els transports pú-
blics i un llarga llista de serveis, amb molt d’esforç 
i després de mil i una negociacions amb Espanya, 
en rebem una petita quota de llibertat. Aquests 
diners que tots paguem són necessaris per sortir 
d’una crisi que aquest últim any 2012 va destruir 
més de 8.000 empreses i va crear més de 250.000 
aturats. Formem part d’una Espanya endarrerida, 
amb un govern i una monarquia corruptes de cap 
a peus. Una Espanya que ens nega el dret a fer ús 
dels recursos que ens pertoquen i ens ho negua en 
forma d’un dè�cit �scal de més de 16.000 milions 
anuals d’euros. Tot plegat ens fa perdre l’oportuni-
tat de crear una societat capaç de donar resposta 
al present i futur dels ciutadans.

És des d’ERC que volem donar un pas valent 
defensant els nostres conciutadans i fent avançar 
Catalunya cap a un nou estat europeu que ens do-
narà totes les eines per fer una societat més lliu-
re i més igualitària. Molts de vosaltres pensareu: 
“com?” Doncs recuperant la consciència de país, 
recuperant els 16.000 milions d’euros anuals, recu-
perant el temps que hem perdut intentant fer un 
encaix entre Catalunya i Espanya. Finalment, som 
conscients que tot està a les nostres mans i som 
lliures per decidir què volem; i volem democràcia 
real, volem votar i volem decidir el futur del nos-
tre país, que és Catalunya. Volem una democràcia 
moderna. Des d’ERC creiem que el nou camí que 
la societat catalana ha pres és el camí cap a la in-
dependència per fer un país socialment i política-
ment lliure.

Esperem que tots formem part  d’aquest projec-
te i veure’ns tots junts formant la cadena humana 
el pròxim 11 de setembre.

Grup Municipal d’Esquerra

 
 
Ens cal decidir

Dies enrere el portaveu de CiU al Senat, Josep 
Lluis Cleries, destacà en una interessant inter-
venció algunes dades esgarrifoses.

Mentre el govern d’en Rajoy rescata bancs, les 
partides d’atenció a la infància i joventut s’ha 
reduït un 100%, la d’integració d’immigrants ha 
passat a zero, la prevenció de violència de gènere 
ha disminuït un 37,5% i els programes d’igualtat 
d’oportunitats per a les dones cauen un 97,3%.

A més, les polítiques d’ocupació han quedat 
reduïdes en un 57%, de tal manera que resulten 
greument afectats els 217 centres especials de 
treball que ofereixen feina a 12.000 persones amb 
discapacitat a Catalunya.

Tanmateix, els pagaments pel que fa la Llei de 
la Dependència es veuen molt perjudicats, i afec-
ten els sectors més vulnerables de la població i 
naturalment les seves famílies i els que els cui-
den. A Catalunya, el 70% de l’aportació procedeix 
del Govern Català, mentre que l’Estat només 
aporta un 20% i el 10% restant procedeix del co-
pagament.

Cleries aportà múltiples exemples amb dades 
exactes. Així vam poder saber que, per exemple, 
el preu d’una plaça de residència assistida per a 
una persona amb discapacitat és de 3.503,91€ al 
mes. La persona discapacitada aporta 250€, l’Es-
tat 177,86€ i la Generalitat ha de fer front al paga-
ment dels 3.076,05€ que resten.

Si Catalunya aportés la mateixa quantitat de 
diners que l’Estat espanyol, tal  com està previst, 
el 54% del bene�ciaris no rebrien prestació ni 
servei.

Mentre el Govern de Catalunya, i per tant tots i 
cadascun dels catalans, ha de fer front a aquests 
pagaments que no li corresponen i ha d’acollir-se 
al Fons de Liquiditat Autonòmica, Catalunya en-
via a Madrid 45.000.000€ diaris que NO TORNEN.

Fes-nos arribar els teus dubtes, queixes o sug-
geriments.

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

Treballar, més que mai, per 
resoldre els problemes dels  
ciutadans i les ciutadanes

Vivim un temps convuls i especialment difícil 
des del punt de vista econòmic, social i polític. La 
forta crisi econòmica i les conseqüències deriva-
des de la gestió dels governs del PP a Espanya i 
de CiU, amb el suport d’ERC, a Catalunya, afecten 
negativament cada dia més i més ciutadans i ciu-
tadanes, que veuen minvades les seves possibili-
tats econòmiques i retallats els seus drets socials.

Des del PSC treballem per esdevenir una alter-
nativa real a les polítiques que defenestren el nos-
tre estat del benestar, mentre generen anhels de 
difícil solució política. Ho fem, mirant sobretot 
que Catalunya no es trenqui des del punt de vista 
social ni nacional. Sabem que en les situacions 
difícils, les posicions més equilibrades i modera-
des tenen menys oportunitats de consolidar-se, 
però la nostra aposta moderada pot donar fruits 
quan la gent entengui que la radicalització no so-
lucionarà els seus problemes. 

Des del PSC estem convençuts que una altra 
manera de fer les coses és possible i així ho  de-
fensem al Parlament de Catalunya, presentant 
iniciatives i propostes adreçades a sortir de la 
crisi econòmica, sense voler carregar les conse-
qüències d’aquesta crisi sobre l’esquena dels col-
lectius més febles i de les classes mitjanes i tre-
balladores. També pensem que el projecte federal 
és l’opció més viable tant per millorar el marc de 
convivència nacional, com per afrontar els rep-
tes actuals, i donar-nos entre tots solucions que 
garanteixin les bones relacions entre Catalunya, 
Espanya i Europa. 

El camí endegat pel president Mas és un error 
per al país, i referma que la precipitada convoca-
tòria electoral del 25 N va ser una decisió parti-
dista, que ha provocat greus conseqüències per 
a Catalunya: els seus ciutadans i ciutadanes. La 
Generalitat està obsessionada per construir un 
estat propi, mentre no fa cabal de les exigències 
socials de la ciutadania, i aquesta opció divideix 
el país. Per als socialistes, la defensa de l’estat del 
benestar, que tant d’esforç ens ha costat,  és la 
nostra prioritat bàsica . La gent s’ho mereix.

Jaume Valls i Vila 
Portaveu del PSC
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També pots trobar-nos

o al Facebook:
Ajuntament de  
Sant Llorenç Savall

TELÈFONS D’INTERÈS:

www.entitatssavall.cat

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

•	 PUNT D’INFORMACIÓ 93 714 00 18
•	 ESCOLA JOSEP GRAS 93 714 02 34
•	 ESTACIÓ D’AUTOBÚS  

DE SABADELL 93 727 92 92

•	 INS 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

NOVA PÀGINA WEB

La pàgina web de l’Ajuntament, savall.cat, aviat 
estarà en ple funcionament. Des del mes de gener 
d’enguany, s’està treballant en la remodelació de la 
pàgina, juntament amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, que de manera gratuïta ens ha ofert el 
servei. A partir del mes d’agost podrem gaudir tots 
del nou servei digital a través del qual es podran fer 
gestions de manera molt més senzilla i ràpida.

El domini serà el mateix: savall.cat
Actualment, podeu accedir a la pàgina web tecle-

jant: https://savall.cat

INVENTARI MUNICIPAL
Tot ajuntament ha de tenir un inventari de tots aquells béns que posseeix. Amb 

el temps, aquest inventari canvia, ja sigui perquè l’ajuntament adquireix béns per-
què els ha comprat o adquirit per altres vies, o perd perquè els ha vengut o cedit. 
Des de fa uns mesos, i com a iniciativa del personal de l’Ajuntament, es va creure 
necessari actualitzar aquest inventari municipal. Aquest, inclou tots els béns 
immobles que té en possessió ara mateix. Tenir aquesta informació actualitzada 
permet saber amb exactitut què posseeix i millorar la gestió d’aquests béns. 

L’inventari de béns immobles esta subdividit en 6 tipus de béns: construccions, vies 
públiques, finques rústiques, zones verdes, solars i infraestructures tècniques.

Utilitzant com a base les dades d’inventaris anteriors, s’ha fet una fitxa per a 
cada bé immoble amb les següents dades bàsiques:

•	 Identificació (nom i ubicació)
•	 Dades urbanístiques
•	 Dades cadastrals
•	 Dades d’adquisició (data, títol i import)
•	 Registre de la propietat (núm. de finca)
•	 Dades de la construcció, si escau (tipus, antiguitat, estat de conservació)

A més, a cada fitxa s’ha adjuntat un plànol d’ubicació i una fotografia del bé.
Per a fer aquesta tasca de recerca, s’està treballant conjuntament amb el Registre 

de la propietat i el Cadastre per corregir errors detectats, com per exemple super-
fícies que no lliguen entre la realitat física, el registre de la propietat i el cadastre.

Ja amb l’inventari pràcticament acabat, la secretària està fent una prova pilot 
amb la col·laboració del Registre de la propietat.

En breu es podrà consultar aquesta informació al nou web savall.cat

Serveis Tècnics - Ajuntament de Sant Llorenç Savall

POSTIL·LA A LES “NOTES HISTÒRIQUES  
DEL MARQUET DE L’ERA”

Per tal de completar la informació publicada  en el darrer número del Savall, a 
càrrec de Jaume Valls i Vila, la Sra. Josefina Salvó ens ha fet arribar aquesta nota 
complementària:

“A primers del segle XX el Marquet acollí una comunitat de religioses que impar-
tien ensenyament a la mainada llorençana, i l’edifici i el seu annex serviren d’es-
cola; un cop l’escola va ser traslladada, el propietari, el Dr. Josep Oriol Prats Mar-
quet, -que llavors era vidu- i els seus fills acostumaven a passar cada any uns 
dies de vacances a Sant Llorenç coincidint amb el temps de la verema. Solien fer 
excursions a la casa de la Muntada, de la qual ells també eren propietaris.

En morir el Dr. Prats, la propietat del Marquet de l’Era passà a la seva segona filla, 
Maria Dolors Prats i Baygual, casada amb en Josep Augé, barceloní i estiuejant del 
poble. Llavors la casa restà tancada amb el mobiliari i molta documentació antiga.”


