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L’ajuntament de Sant Llorenç Savall ofereix el servei de teleassistència
L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall ofereix el 

Servei Local de Teleassistència, prestat per la 
Diputació de Barcelona en cooperació amb els 
ajuntaments de la demarcació.

El Servei Local de Teleassistència és un servei 
preventiu i de proximitat que ofereix a les perso·
nes grans i/o amb dependència i als seus cuida·
dors un suport personal per continuar vivint al 
seu domicili; les persones beneficiàries d’aquest 
servei tenen la seguretat i tranquil·litat que 
davant de situacions de crisi, caigudes, emergèn·
cies sanitàries o de l’habitatge, etc. poden contac·
tar de forma immediata amb un centre d’atenció 
mitjançant un terminal de teleassistència instal·
lat al domicili i un penjoll que porta posat 
l’usuari, sense la necessitat d’aixecar 
l’auricular del telèfon. Actualment a Sant 
Llorenç Savall hi ha 73 persones usuàries 
que gaudeixen d’aquest servei. 

El servei, però, va molt més enllà de l’ac·
tuació davant de situacions d’emergència.  
El Servei Local de Teleassistència realitza, 
a més, visites domiciliàries amb l’equip de 
Coordinació de Zona, format per professio·
nals diplomats en Treball Social, Educació 
Social i llicenciats en Psicologia. A més, 

aquests professionals estan en contacte perma·
nent amb els Serveis Socials Municipals per trans·
metre i rebre informació de persones usuàries o 
d’alguna intervenció específica duta a terme des 
del municipi per part de l’Ajuntament en relació 
les persones usuàries.L’objectiu és realitzar un 
seguiment acurat de l’estat de la persona i oferir la 
millor atenció possible a les persones grans.

El Servei Local de Teleassistència també té uni·
tats mòbils, vehicles tot terreny equipats amb el 
material necessari per fer front a diferents situ·
acions: necessitats d’atenció sanitària urgent, 
d’atenció psicosocial i petites incidències a la llar. 
També ofereixen l’opció de la custòdia de claus 

per a aquelles persones que tenen una xarxa 
sociofamiliar dèbil o nul·la.

Més de 1.700 trucades i de 120 visites
A Sant Llorenç Savall, des de la posada en 

marxa del servei l’octubre del 2005, han estat ate·
ses 125 persones que han pogut envellir a casa 
seva amb més seguretat, companyia i qualitat de 
vida. Durant el 2013 el Centre d’Atenció va gestio·
nar 1.309 trucades dels diferents usuaris de Sant 
Llorenç Savall, i es van gestionar 19 emergències. 
L’equip d’intervenció domiciliària va realitzar 97 
visites en aquest municipi. L’actuació del Servei 
pretén, a més a més d’atendre les emergències, 
fer un acompanyament del dia a dia de la persona 

usuària, donant·li suport i oferint·li com·
panyia amb l’objectiu d’augmentar la seva 
qualitat de vida. D’aquesta manera, s’acon·
segueix que els usuaris puguin envellir a 
casa amb seguretat i tranquil·litat per a les 
famílies, i alhoral’administració pública té 
la certesa d’oferir un servei de qualitat que 
evita la deslocalització i el desarrelament 
territorial.

Per ser beneficiari d’aquest servei 
cal adreçar·se als Serveis Socials del 
municipi.

L’Ajuntament informa 

Ple 30 d’octubre de 2013
Pressupost 2014

Excusa la seva assistència el Regi-
dor Jaume Valls Vila

Com a primer punt del ple, es 
passa a les votacions de l’acta del 
ple del passat mes de setembre, 
que s’aprova per unanimitat. Segui-
dament es presenta una modifi-
cació pressupostària consistent 
en una transferència de crèdit. Un 
cop sotmesa la proposta a votació, 
aquesta és aprovada per unanimi-
tat. En tercer lloc, l’alcalde presenta 
el pressupost municipal del 2014, 
de 2.245.751€. És un pressupost que 
congela els impostos, a excepció de 
l’IBI. La proposta és aprovada per 6 
vots d’ERC a favor i 4 abstencions de 

CIU. Seguidament es presenten les 
ordenances fiscals que consten en la 
modificació de l’Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels Ingressos de Dret Públic Muni-
cipals per l’any 2014. S’aprova amb 
6 vots d’ERC a favor i 4 abstencions 
de CIU. En cinquè lloc s’aprova per 
unanimitat l’expedient CCEE per 
a la realització de les obres contin-
gudes en el projecte tècnic titulat 
“Clavegueram del torrent del Burc”. 
I per últim, es presenta l’interès 
per la millora dels espais naturals 
entorn del Montcau, ubicats a la 
Vall d’Horta i a la Font del Llogari, 
per tal depoder-hi realitzar obres. 
Aquest punttambé va ser aprovat 
per tots els assistents. Seguidament 

s’aproven les urgències i es passa a 
les informacions de les regidories i 
precs i preguntes.

Ple 27 de novembre de 2013
Bases per a la seu i  
registre electrònic

Essent-hi tots els assistents, s’ini-
cia el ple amb l’aprovació unànime 
de les actes anteriors. En segon lloc, 
es presenta el reglament de creació i 
funcionament de la seu electrònica 
i l’orrdenança de creació i funcio-
nament de registre electrònic de 
l’Ajuntament, que s’aprova amb 11 
vots a favor. Seguidament, s’aprova 
també per unanimitat la modifica-
ció dels models d’informació i tra-
mitació d’instàncies d’activitats de 

prevenció i control ambiental d’acti-
vitats. En quart punt es proposa un 
suplement de crèdit finançat amb 
majors ingressos gràcies a la Marató 
de Muntanya, aprovat per unanimi-
tat; en cinquè punt també s’aprova 
amb 11 vots a favor un suplement 
de crèdit per al projecte de les obres 
a la Piscina Municipal; en sisè punt 
s’aprova unànimament l’informe de 
la Llei de Morositat del 3r trimes-
tre del 2013. Finalment s’aprova el 
manifest del Dia Internacional per 
a l’eliminació de la violència contra 
les dones i,en darrer lloc,  s’apro-
ven les urgències i el control de 
govern. Per obtenir més informació, 
adreceu-vos al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

PLENS MUNICIPALS

Campanya per  millorar la qualitat de la recollida de la fracció orgànica
S’ha observat des de ja fa un temps 

que les deixalles que es recullen al 
nostre municipi sovint no es separen 
correctament, i això fa que es diposi·
tin materials que no corresponen als 
contenidors de reciclatge. A la gran 
despesa que suposa la recollida i 
tractament dels residus municipals 
per a l’Ajuntament, a més, cal afe·

gir·hi una penalització que rebem 
per no fer una correcta separació( 
que només en el cas de la fracció 
orgànica  ha estat de més de mil 
euros durant el 2013).  La voluntat de 
l’Ajuntament és la de no haver d’apu·
jar els impostos , sinó d’abaixar·los 
en la mesura del possible, i perquè 
això sigui possible és imprescindible 

comptar amb la col·laboració de tots 
i reciclar bé (per no tenir penalitzaci·
ons, sinó bonificacions).

Per això, des del departament de 
Residus de l’Ajuntament de Sant Llo·
renç Savall, i gràcies a una subven·
ció de la Diputació de Barcelona s’ha 
engegat una campanya per reduir 
el volum d’impropis als contenidors 

de matèria orgànica. Per això, s’ha 
contractat una empresa que farà 
les inspeccions dels contenidors de 
matèria orgànica en diferents zones 
del poble i, així  saber quins materi·
als es dipositen erròniament al seu 
interior i poder adoptar posterior·
ment les mesures necessàries per 
corregir·ho.
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Neteja de la llera del riu Ripoll al seu pas per Sant Llorenç Savall

Durant el mes de novembre s’han realitzat els 
treballs de neteja de la llera del riu Ripoll. Els tre·
balls han consistit essencialment en el desbros·
sament de la vegetació (principalment esbarzer i 
canya americana), tot  seleccionant positivament 
la vegetació de ribera autòctona (canyís, boga, 
cua de cavall, salze, saüc, vern...). L’actuació s’ha 
realitzat en el tram urbà del riu Ripoll al seu pas 
pel nucli de Sant Llorenç Savall (des de la presa 
de les Conques fins al torrent del Burc).

El desenvolupament dels treballs ha consis·
tit, en un primer moment, en la passada d’una 
màquina desbrossadora amb el suport manual 
de dos peons per aconseguir obrir camí a tota la 

llera del riu. Una vegada s’ha arribat al final de tot, 
s’han anat fent diversos repassos manuals amb 
els dos peons dels punts on la màquina no podia 
arribar i que havien quedat sense fer.  Finalment 
s’ha fet la recollida de les deixalles que han sortit 
sota la vegetació.

Cal recalcar que s’han seguit criteris de sosteni·
bilitat respectant aquelles espècies de ribera autòc·
tona  que són beneficioses per al riu i que no poden 
suposar un risc en cas d’aiguat. Entre altres, dues 
de les espècies que s’hi han deixat són el canyís 
(planta que actua com a depurador natural filtrant 
les impureses presents en l’aigua del riu), i la cua 
de cavall considerada un indicador de molt bona 

qualitat de l’entorn on surt. Pel que fa als arbres, 
s’han respectat els que són autòctons de ribera, 
com ara els salzes o verns,  que no puguin suposar 
un risc evident en cas d’aiguat.

Aquesta actuació s’engloba en el marc del pro·
jecte “Actuacions de la Xarxa de Camins Turís·
tics del Vallès Occidental 2012·2013” que està 
duent a terme el  Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental, gràcies a un ajut de la Diputació de 
Barcelona.

Esperem comptar ara amb l’ajuda i col·laboració 
de tots els veïns i veïnes del municipi per tal de 
mantenir neta de residus la llera del riu el màxim 
de temps possible!

Treballs de neteja i manteniment de les Basses del Llogari i arranjament del camí del riu
Durant el mes de novembre també 

s’han realitzat treballs de neteja i 
manteniment de les basses del Llo·
gari. Aquests treballs han consistit 
a recuperar les conduccions d’aigua 
entre la font i les dues basses, el des·
brossament i la recuperació dels dos 
camps, la col·locació d’una tanca de 

protecció a la bassa de dalt i el des·
brossament i manteniment del Camí 
del Riu des del poble fins al terme 
amb Castellar del Vallès (en aquest 
tram s’han hagut de retirar molts 
arbres que havien caigut al mig del 
camí per efecte de les pluges i dels 
forts vents).

Aquesta actuació s’engloba en el 
marc del projecte “Actuacions de 
la Xarxa de Camins Turístics del 
Vallès Occidental 2012·2013” que 
està duent a terme el Consorci de 
Turisme del Vallès Occidental, grà·
cies a un ajut de la Diputació de 
Barcelona.

Nou sistema de reciclatge de càpsules monodosi de cafè i infusions a la deixalleria municipal
Les càpsules monodosi de cafè i infusions, 

no les llencis al contenidor groc, porta·les a la 
deixalleria!

La deixalleria municipal ja compta amb dos 
nous contenidors: un per a les càpsules d’alumini 
i un per a les càpsules de plàstic, indistintament 
de la marca de la càpsula. Aquests residus no es 
poden llençar al contenidor groc o dels envasos.

La recollida dels contenidors la portarà a terme 
l’empresa d’inserció sociolaboral CIPO, que tras·
lladarà els residus a uns punts d’acumulació.

Nestlé es farà càrrec del trasllat de totes les càp·
sules d’alumini i plàstic que s’hagin recollit fins a 
les diferents plantes de reciclatge on es tractaran. 
Com a resultat, es podran reciclar per separat els 
materials que componen la càpsula i obtenir com·
post de qualitat a partir del marro del seu interior.

Per obtenir més informació, visita el web del 
Consorci de Residus del Vallès Occidental, o bé 
visita el següent enllaç:

http://www.cresidusvoc.org/crvo/noticies/
detall.php? apartat=&noticia=150
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Treballem conjuntament amb  
Castellar del Vallès i Gallifa

Per tal  de reduir despeses al màxim 
possible i de tenir un major estalvi 
en el cost de la recollida de residus 
municipals, s’ha estat treballant en 
un contracte conjunt amb Castellar 
del Vallès i Gallifa per la prestació del 
servei de recollida selectiva i trans·
port del paper i cartró, envasos lleu·
gers i vidre i recollida i transport de 
residus de la deixalleria.

Aquest contracte conjunt, que con·
sisteix a compartir serveis amb els dos 
municipis esmentats, suposarà més 
d’un 30% de reducció de les despeses.

A partir del mes de febrer del 2014 

s’iniciarà aquest nou servei conjunt 
que suposarà un canvi en el model 
de recollida selectiva dels residus de 
paper i cartró, envasos lleugers i vidre 
del nostre municipi. Aquest canvi de 
model, que es farà efectiu de cara a 
l’estiu, significarà passar de la reco·
llida amb camió ploma a una recollida 
amb càrrega lateral, i un canvi de tots 
els contenidors de tipus iglú per uns 
contenidors amb tapa i fixes.

Des de l’Ajuntament fem els 
màxims esforços per millorar i faci·
litar el reciclatge; ajudeu·nos també 
a reciclar millor.

Millores a la piscina
L’estiu que ve ja podrem gaudir de les 

noves instal·lacions i millores de la piscina 
municipal de Comabella. Actualment les 
obres de la piscina estan en procés de lici·
tació. Han sortit a concurs i s’hi han presen·
tat 14 empreses. Tan bon punt s’estableixi 
l’empresa contractada començaran les 
obres, que s’espera que s’iniciïn a mitjans 
de gener. Les obres, amb un cost total de 
365 mil euros, constaran d’un nou accés a 
les instal·lacions amb reducció de barreres 
arquitectòniques, nous vestidors i lavabos i 
millores dels exteriors i entorn de les pis·
cines. Esperem, amb aquestes obres, oferir 
un millor servei lúdic a l’estiu i guanyar així 
nous beneficiaris.

L’Ajuntament informa 

Visita a les instal·lacions de TV3

El passat dimecres 11 de novembre, un grup 
de gent gran va visitar les instal·lacions de TV3 a 
Sant Joan Despí. L’autocar, que va sortir a 2/4 de 9 
del matí, va dur el grup a fer una visita a les instal·
lacions de TV3. Havent dinat, van fer l’itinerari “La 
ruta Sant Joan Despí. La Màgia de Jujol”, que mos·
trava l’arquitectura modernista del municipi. En 
definitiva, una ruta cultural molt interessant, amb 
molt bona companyia i ganes de passar·s’ho bé.

La sortida va ser possible gràcies a una sub·
venció de la Diputació de Barcelona i gestionada 
des de la regidoria de Serveis Socials de l’Ajun·
tament.  Quaranta persones jubilades van poder 
gaudir d’un dia ple d’activitat i acompanyat de bon 
temps, tot i el fred propi de l’època.

Esperem poder anar celebrant aquest tipus 
d’activitats al llarg de l’any vinent.

Comenius

Entre els dies 4 i 9 del passat mes de novembre 

vam comptar amb la visita de 27 escolars amb 

els seus respectius mestres procedents de tres 

escoles de Gönen (Turquia), Rho (Itàlia) i Mont·

peller (França). El motiu d’aquesta visita és que 
la nostra escola participa des del curs passat en 
un programa d’intercanvi, el COMENIUS PROJECT 
2012·2014, finançat per la Unió Europea en el 
marc de les seves polítiques i programes d’edu·
cació al llarg de la vida.

Mitjançant un intens programa d’activitats pre·
parat per l’equip docent de l’Escola Josep Gras 
i amb la participació activa d’entitats del poble, 
famílies acollidores i els mateixos alumnes llo·
rençans, aquests nens i nenes van poder gau·
dir de passejades pel nostre entorn natural, una 
visita cultural a Barcelona i van conèixer algunes 
de les nostres tradicions, com ara la ballada de 
gegants del poble.

No cal dir que iniciatives com aquesta ens obren 
una possibilitat de coneixement i de vivències que 
ens enriqueixen enormement com a comunitat. 
Per a un poble com Sant Llorenç Savall aquestes 
oportunitats són escasses, i és per això que amb 
aquestes línies vull fer arribar l’agraïment en nom 
de l’Ajuntament i del poble a l’equip docent de 
l’Escola Josep Gras, així com a tota la comunitat 
educativa i, en especial, a les famílies acollidores 
per la seva tasca d’obrir finestres al món per als 
nostres infants i per a tot el poble. Moltes gràcies!

Josep Maria Noguer 
Regidor d’Ensenyament

Noves cadires  
al camp de futbol

S’han millorat les instal·lacions del camp de fut·
bol de Ponsferrer posant 150 cadires a la graderia. 
Això ha estat possible gràcies a la regidoria d’es·
ports i a la Diputació de Barcelona que ha pagat 
íntegrament el cost del material. 

 
         Canvi de sentit del carrer Raval

El carrer Raval, que comunica 
el carrer Canigó amb el car·
rer Llevant i que anava en sen·
tit ascendent, ha patit un canvi 
de sentit. A partir d’ara, per als 
vehicles el carrer circula en sen·
tit descendent, des del carrer 
Canigó al carrer Llevant. 

Amb aquest canvi es pretén 
d’una banda millorar la segure·
tat dels vianants, ja que quan el 
carrer era de pujada, els cotxes 
havien d’agafar més embranzida 

per superar el desnivell, i d’altra banda es vol descongestionar la zona esco·
lar a l’hora d’entrada i sortida de l’escola.
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        Donació de “Joguines Solidàries 2014”
Les oficines de la Direcció d’Àrea de Sabadell 

i de la Direcció d’Àrea Vallès Sud de “la Caixa” ja 
han posat en marxa per catorzè any consecutiu 
en aquestes dates, la campanya “Joguines soli·
dàries”. Aquesta campanya, que portarà joguines 
noves i d’altres obsequis a vàries poblacions de 
les comarques del Vallès, el passat dimecres van 
arribar també a Sant Llorenç Savall.

L’objectiu de la campanya és d’ampliar i refor·

çar la tasca d’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 3,80% respecte l’any anterior. Això ha permès 
distribuir un total de 3.735 joguines.

Obra social La Caixa

 
Tractament de la vegetació a Les Marines

Des de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajun·
tament de Sant Llorenç Savall i gràcies a una 
ajuda de la Diputació de Barcelona, s’ha requerit 
als propietaris de les parcel·les no edificades de 
la urbanització de Les Marines  que realitzin el 
tractament de la vegetació de les seves parcel·les 
per tal de complir amb la normativa de prevenció 
d’incendis forestals.

D’altra banda, per tal de donar exemple i cohe·

rència amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament està 
duent a terme el tractament de la vegetació de les 
parcel·les i zones verdes de titularitat municipal 
de la urbanització perquè compleixin també  la 
normativa de prevenció d’incendis forestals.

Aquestes accions esdevenen clau per minimit·
zar al màxim el risc d’incendi en períodes on les 
condicions son desfavorables (temperatures ele·
vades, baixa humitat, fort vent...).

Clausura de les barbacoes  
de Comabella

A causa  que les barbacoes de la zona recrea·
tiva de Comabella no compleixen amb la norma·
tiva de prevenció d’incendis i que, a més, es tro·
ben en un espai amb risc d’incendi per la tipologia 
d’arbres que hi ha (pollancres), que a l’època de 
més risc fan “borrissol” altament inflamable, s’ha 
decidit clausurar·les. Aquest fet es deu també a 
un requeriment de la Fiscalia Provincial de Bar·
celona de Medi Ambient i Urbanisme.

No apugem impostos
Tenint en compte que la situació 

econòmica de l’Ajuntament és molt 
bona, amb un nivell d’endeutament 
molt per sota del màxim permès 
per la llei i amb totes les factures 
pagades al dia, de cara a l’any 2014 

hem decidit no apujar els impostos.
L’únic impost que en alguns 

casos tindrà un augmental voltant 
del 2% és l’IBI. Això passa perquè 
aquest any s’aplica l’última part de 
la revisió cadastral feta el 2003, i 

per compensar aquest increment 
del valor cadastral, hem abaixat el 
coeficient tant com ens permet la 
llei. És a dir, la llei no ens permet 
reduir mes el coeficient que tin·
drem pel 2014.

La bona solvència econòmica de 
la qual avui dia presumeix el nos·
tre ajuntament, es deu a la bona 
tasca que fa dia a dia el personal 
de l’Ajuntament. Des d’aquí volem 
agrair·los la feina ben feta.

1ª Marató de Muntanya de Catalunya

El passat diumenge 27 d’octubre es va celebrar la 19a edició de la Pri·
mera Marató de Muntanya de Catalunya, amb una participació rècord de 
1.723 inscrits a les cinc curses que es van disputar: Marató, Mitja Marató, 
Cursa Popular de 10km,  Cursa del Senglar, de 15km, i la Canicross. 

Amb més corredors que mai en la historia d’aquesta marató, aquest 
any, a més, hi havia un valor afegit, ja que la Marató va ser puntuable per 
la Copa Catalana de Curses de Muntanya de la FEEC.

El primer classificat de la Marató en categoria masculina va ser en 
Joan Salamaña, amb un temps de 3:47:22, i, en la categoria femenina, 
Ragna Debats, amb 4:18:22. Destaquem la gran participació local, amb 
40 corredors, dels quals el primer  d’arribar  va ser en Josep Mª Calvet 
amb 4:29:45. 

Tothom, corredors, voluntaris, assistents i organitzadors vam poder 
gaudir d’un dia excel·lent a les nostres muntanyes i d’un ambient fan·
tàstic i festiu al nostre poble.

Tot això va ser possible gràcies a la gran quantitat de voluntaris que 
tenim. I és gràcies a ells i a tots els que ens recolzeu que podem seguir 
endavant i intentar millorar cada vegada, any rere any.

Moltes gràcies a tothom i us esperem per celebrar la 20ª edició!!

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
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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.

Trobada de gegants

Com bé recordareu, el passat dissabte 23 de novembre, coincidint 
amb el dia de Sant Climent, la Colla de Gegants vam tancar el nostre 
calendari amb la trobada de gegants de Sant Llorenç Savall. Aquest any 
amb la presència de les colles convidades de Sant Esteve de Palautor·
dera, Matadepera, Lliçà d’Amunt, Olesa de Montserrat i Ullastrell. Mal·
grat el fred i que per motius d’organització vam haver de fer la trobada a 
la tarda, aquestes no foren raons per impedir que sortíssim pel carrers 
del poble en una cercavila nocturna que ens serà difícil d’oblidar.

La festa començà a la Casa de Cultura amb la plantada de gegants i 
la presentació de les colles geganteres per part del president de l’enti·
tat. Seguidament, va tenir lloc un discurs de benvinguda a totes les colles 
pronunciat per l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Ricard Torralba i Llauradó. També va 
intervenir en la presentació el vocal de la comarca del Vallès, Jordi Vilà, qui 
s’ocupa de l’organització dels actes i trobades conjuntes de les comarques 
del Vallès Occidental i Oriental. Acabats els parlaments, s’inicià la cercavila 
de gegants amb un recorregut llarg pel poble que acabà a la Casa de Cul·
tura, on es va fer l’entrega d’obsequis per a les colles a mans del president 
de l’entitat i el cap de colla, Joan Jané i Pere Rifà respectivament.

Les cinc colles que han vingut aquest any han simbolitzat els cinc 
anys de l’entitat, des que es va fundar el grup La Quadrilla d’en Joan 
Muntada i es presentà la principal figura del grup, el gegant Joan Mun·
tada, durant el pregó de Festa Major del 2008. Però aquest no va ser 

l’únic motiu pel qual hem celebrat aquesta trobada. Desprésd’alguns 
anys sense poder sortir a causa dels danys i desperfectes que arros·
segava, vam poder lluir novament la Genoveva. Després d’uns mesos al 
taller de gegants “El Drac Petit” de Terrassa, s’ha pogut reparar amb un 
treball excel·lent i torna a estar a punt per ballar l’any que ve amb en 
Capablanca i celebrar el 20è aniversari de la primera parella de gegants 
de Sant Llorenç Savall. Més enllà d’aquesta celebració, ja fa 20 anys que 
a Sant Llorenç s’ha demostrat voluntat i passió per aquesta cultura, per 
aquesta tradició. Un temps durant el qual han estat moltes les persones 
que han treballat àrduament per donar a Sant Llorenç un patrimoni cul·
tural de gran valor, no només amb gegants, sinó amb totes i cadascuna 
de les activitats que llorençans i llorençanes han organitzat, amb suor 
i gran empenta. Un llegat que esperem poder mantenir amb afany de 
superació i la total entrega del nostre temps al poble.

Durant aquest any 2013 hem pogut realitzar moltes activitats i sor·
tides, i hem vist créixer la colla de manera espectacular. Però també 
ens han desbordat problemes, impediments i entrebancs de tota mena 
que ens han obligat a prendre decisions desesperades, i esperem que 
no les haguem de prendre més. Amb això cal dir i manifestem el més 
profund agraïment per Sant Llorenç per haver·nos ajudat a tirar enda·
vant i superar totes aquestes adversitats. En primer lloc, agraïm la col·
laboració de tots els comerços, bars, restaurants i altres empreses; i 
remarquem aquest “tots” perquè tots els nostres comerciants i altres 
empreses han col·laborat en la mesura del que els ha estat possible 
amb els gegants. Fan petits sacrificis,any rere any, que ajuden a fer pos·
sibles moltes coses i sovint oblidem agrair el seu gest amb la mateixa 
generositat amb què ells ens ajuden. En segon lloc, i no menys impor·
tant, volem agrair a l’Ajuntament el seu suport econòmic i, especial·
ment, agrair també que hagin fet possible que la Genoveva pugui tornar 
a ballar pels carrers i mantenir intacte el valuós patrimoni cultural que 
té el nostre poble. I ja en últim lloc, voldríem agrair la col·laboració de les 
associacions de veïns, altres entitats i d’aquelles persones que, encara 
que no són  membres de la colla, ens han ajudat desinteressadament 
amb un noble gest de cooperació; i sobretot volem donar les gràcies 
particularment al regidor de cultura, el Sr. Josep Mª Noguer, amb el qual 
hem treballat durant aquest any, per la paciència, l’interès i la preocupa·
ció que ha demostrat dia a dia.

Per a tots els llorençans i llorençanes, i agraint el vostre suport, us 
desitgem molt bones festes i bon any 2014!

Colla Gegantera de Sant Llorenç Savall

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
Nova Junta del Centre

El passat 22 de novembre de 2013 el Centre Excursionista Llorençà 
celebrà una assemblea extraordinària en la qual s’aprovà una nova 
junta per a l’entitat.

Us en presentem els nous membres: 
President: Esteve Puig   Vocal: Carles Estrany
Vicepresidenta: Marta Argemí  Vocal: Marga Santín
Tresorer: Ramón Purull   Vocal: Neus Roma
Secretari: Oriol Rios   Vocal: Carles Pedret

Amb les piles carregades i més energia que mai, la nova Junta ja 
s’ha posat a treballar. Us anirem informant sobre noves seccions i 
nous projectes. De moment, estigueu atents que hi ha una secció de 
sortides familiars i una d’alta muntanya i Escalada (SAME) a punt de 
treure el cap!

No us oblideu de seguir·nos al Twitter @ccellorenca i al Facebook per 
estar al dia de totes les activitats!

La Junta del Centre Excursionista Llorençà

COLLA GEGANTERA DE SANT LLORENÇ SAVALL

 

telèfons d’interès
•	 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

DEIXALLERIA
De dilluns a divendres de 15 a 18h i els dissabte de 9 a 14h.
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Fent balanç

Des del Grup Municipal d’Esquerra, un any més 
tancarem el pressupost amb un balanç positiu gràci-
es a una gestió dels recursos públics en què mai hem 
estirat més el braç que la màniga. No ha estat fàcil, 
però malgrat les adversitats econòmiques, podem 
presumir d’haver tirat endavant grans projectes com 
la recuperació i posada en marxa de l’edifici del Mar-
quet de l’Era com a nou ajuntament, les millores en 
infraestructures com el clavegueram i les millores en 
l’entorn natural, com ara la neteja de la llera del riu 
i la neteja i conservació de camins. I, tot això, en un 
any en què la crisi s’ha aguditzat. Però el repte més 
important i més delicat al qual ens enfrontem cada 
dia és en el terreny dels serveis socials.

Actualment estem al voltant del 15% de  persones 
en situació d’atur al nostre municipi. Una dada que 
queda molt allunyada del que tots desitjaríem. Això 
té conseqüències molt negatives, ja que sense feina i 
sense ingressos és molt difícil tirar endavant una fa-
mília, no només econòmicament parlant, sinó també 
anímicament. És per això que reforcem els serveis 
socials i treballem per garantir, el màxim possible, 
subministraments bàsics a aquelles llars que  més ho 
necessiten, sempre prioritzant l’atenció als menors i 
als ancians.

Durant el 2014 seguirem treballant en aquesta línia, 
fent balanç de les mancances i aprenent dels errors. 
Tot i la situació econòmica actual del país, que ja hem 
dit que és dura i que ens obliga a fer malabars per ar-
ribar a bon port, no defallirem, sinó que intentarem 
reinventar-nos i a plantejar-nos nous reptes. 

Fent balanç del 2013, cal remarcar també la tasca 
important que fan les entitats i les persones que, de 
manera desinteressada, organitzen esdeveniments 
culturals, esportius i polítics que ens enriqueixen i 
ens fan gaudir a tots,sempre amb un caire festiu, fo-
mentant la participació i cohesionant un poble que 
demostra dia a dia una gran vitalitat i voluntat de pro-
gressar i de construir. 

Tots estimem Sant Llorenç i volem el millor per al 
nostre poble, per al seu progrés i per al seu reconei-
xement.

Així doncs, el 2014 serà un any ple de reptes i obs-
tacles que, de ben segur, si ens mantenim units com a 
poble podrem superar amb la força de la solidaritat i 
la democràcia, sempre fent una política inclusiva, de 
tolerància i respecte per al nostre poble i per a la seva 
gent, que som tots nosaltres.

Us desitgem que passeu unes bones festes i gaudiu 
de cada dia.

Grup Municipal d’Esquerra

Deslleialtats

El Govern de Catalunya presentà dies enrere un in-
forme on es recullen els incompliments, les vulneraci-
ons de competències i les deslleialtats institucionals 
de l’Estat espanyol amb Catalunya, tot xifrant el volum 
del deutes que té l’Estat amb Catalunya en 9.375,7 mi-
lions d’euros, causa principal de la delicada situació 
financera de la Generalitat de Catalunya.

Un dels principals aspectes que posa de manifest 
aquest informe és que les actuacions deslleials de 
l’Estat respecte Catalunya s’estan fent cròniques, vul-
nerant el principi constitucional d’igualtat de tots els 
ciutadans. Quan l’Estat no aporta els recursos en in-
fraestructures, educació o polítiques socials, això té un 
impacte directe sobre els ciutadans de Catalunya, que 
reben un tracte desigual i discriminatori en relació a 
ciutadans d’altres territoris de l’Estat.

Segons les dades de l’any 2011 Catalunya és la tercera 
comunitat autònoma que més recursos aporta i, la de-
sena pel què fa als diners rebuts. Això significa que els 
ciutadans de Catalunya fan una aportació a través dels 
seus impostos que és molt superior a les inversions de 
recursos públics que reben a canvi.

Segons l’informe, en referència a la llengua, l’educa-
ció i la cultura l’Estat espanyol no ha tingut en compte 
la plurinacionalitat de l’Estat ni la diversitat lingüísti-
ca. Lleis com la LOMCE constaten que l’Estat vol posar 
pals a les rodes al nostre model d’escola i al sistema 
d’immersió lingüística.

L’informe conclou que, al setembre del 2013, aquests 
deutes de l’Estat amb Catalunya, la partida més impor-
tant és d’un total de 5.748 milions d’euros, provenen 
d’aquelles inversions en infraestructures que l’Estat 
no ha realitzat; també provenen de la reducció dels in-
gressos en educació, en salut o en dependència,en l’in-
compliment de la disposició addicional 3a de l’Estatut 
i inclou els incompliments de la disposició addicional 
dels anys 2008 al 2013.

En el període 2010–2012 l’Estat ha reduït molt sig-
nificativament les seves aportacions, i això ha afectat 
partides com ara les beques, les inversions a l’Hospital 
Clínic de Barcelona o els descomptes en els peatges de 
les autopistes de Catalunya. Si sumem totes aquestes 
reduccions d’ingressos de l’Estat, a Catalunya el deute 
per aquest concepte esdevé de 672,6 milions d’euros.

Les mesures que l’Estat ha pres darrerament han 
suposat per una part, un increment de la despesa de 
la Generalitat de Catalunya, com per exemple, l’incre-
ment dels tipus de l’IVA, la penalització pel retard en 
el pagament a la Seguretat Social de l’any 2012 o les 
despeses que ha assumit la Generalitat, que abans es 
cobrien amb ingressos finalistes de l’Estat i per una al-
tra part, una reducció dels ingressos. Com a exemples 
més clars, trobem l’absorció de l’impost sobre els dipò-
sits bancaris o els recursos d’inconstitucionalitat sobre 
l’euro per recepta i sobre les taxes judicials.

Tot plegat ha suposat un deute de l’Estat amb Cata-
lunya de 1.715,2 milions d’euros.

MOLT BONES FESTES !

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

 Més política social

L’any 2013, que ara acabem, ha estat un any horrible 
per a la gran majoria de ciutadans i ciutadanes. Per a 
tots, no. Només per a la immensa majoria de treba-
lladors que han vist retallats els seus drets i les seves 
possibilitats econòmiques. A una minoria de catalans 
i espanyols les coses els han anat prou bé. Com més 
crisi, més diners han guanyat i, curiosament el número 
de milionaris ha augmentat.

L’atur obrer ha crescut fins a nivells que no tenen 
parangó a Europa. Més empreses han tancat portes, i 
gairebé la meitat dels desocupats ja no reben cap sub-
sidi, han esgotat el període d’ajut: ni cinc de calaix. Les 
persones en la indigència, les criatures mal alimenta-
des, o els joves sense esperança constitueixen una tris-
ta realitat social.

Aquí a Sant Llorenç també. No som pas una excepció.
Tot això es veu reflectit en els desnonaments dels 

habitatges, en la penúria de moltes famílies que tenen 
treballs per arribar a final de mes, mentre d’altres han 
de passar periòdicament pel banc dels aliments per a 
poder recollir menjar o fins i tot han de demanar ajuts 
puntuals als serveis socials, senzillament per a poder 
pagar el butà i escalfar-se aquesta tardor.  

La crisi econòmica ha assolit uns nivells de duresa 
als quals no estàvem acostumats, i segons sembla, la 
recuperació econòmica va per llarg, malgrat que els 
bancs, - que recordem-ho hem hagut de rescatar amb 
els diners de tots –, es mostrin cofois dels seus benefi-
cis i ens diguin que la “seva” economia va molt bé.

Tot aquest estat de malestar que patim és en bona 
part la conseqüència de la mala administració del país. 
Les dretes que ens mal governen tant a Espanya com a 
Catalunya, duen a terme polítiques que afavoreixen a 
les classes socials altes i no pas al conjunt de la població. 
Els rics no contribueixen a la despesa general pagant els 
necessaris impostos, mentre que als assalariats, que no-
drim el pressupost, no ens perdonen ni un cèntim. 

Les retallades en els pressupostos d’en Rajoy o d’en 
Mas, a l’Estat i a la Generalitat, afecten directament el 
benestar social de moltes persones, de molts dels nostres 
veïns. Retallades en la sanitat, a l’educació i en els serveis 
socials, mentre els governs es gasten diners en projectes 
innecessaris. Retallades també en els drets individuals i 
col·lectius com per exemple per a l’accés a la justícia.

De tot això no se’n parla massa  en els telenotícies i 
a la premsa. Les protestes socials són minimitzades o 
ignorades. Les preocupacions dels nostres governants 
van per un altre via : L’encaix de Catalunya a Espanya, 
o la independència. 

Des la perspectiva d’un modest regidor socialista la 
prioritat hauria de raure en el benestar social, en inten-
tar resoldre els problemes de tanta gent que ho passa 
malament. Perquè si tothom contribuís pagant els seus 
impostos, seriem un país amb riquesa i benestar .

Veïns i veïnes us desitjo unes bones festes, amb l’es-
perança de que l’any vinent es pugui redreçar aquesta 
lamentable situació social.

Jaume Valls i Vila 
Portaveu del PSC
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Un circuit gimnàstic consisteix en unes 
instal·lacions d’aparells a l’aire lliure dis-
senyats espacialment perquè les persones 
grans puguin fer un exercici adequat a les 
seves capacitats físiques. Aquest circuit 
també s’acaba convertint en un punt de tro-
bada on les persones grans es poden socia-

litzar amb persones de la seva edat.
Aquest mes de desembre es va instal·lar 

un circuit gimnàstic a l’esplanada del costat 
de la Llar d’infants El Patinet. La seva finali-
tat és millorar la qualitat de vida de les per-
sones i potenciar una vida saludable.

Al costat del circuit hi ha un panell amb 

imatges on s’explica com s’han d’utilitzar 
els aparells. De totes maneres, hi haurà, de 
manera puntual, una persona formada vincu-
lada als equipaments que ensenyarà als usu-
aris com fer-ne un ús adequat i evitar lesions.

El circuit ha estat subvencionat i pagat 
íntegrament per la Diputació de Barcelona.

 

agendasavall

➜ 31 de desembre  Sant Silvestre 
    A les 16h a la Muntada
    Inscripcions anticipades (Esteve - 687717629)

➜ 4 de gener  TALLER DE FANALETS
    De 11 a 13h a la Casa de Cultura
    Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç Savall 
    Regidoria de Cultura

➜ 4 de gener  ELS PASTORETS
    A les 19h, al Patronat
    Organitza: Associació Cultural Set
    Preu: 5€

➜ 5 de gener  CAVALCADA DE SES MAJESTATS 
    ELS REIS D’ORIENT
    A les 18h, lloc per determinar
    Organitza: Comissió de Reis  i Ajuntament
    de Sant Llorenç Savall+

➜ 19 de gener   SANT SEBASTIÀ (amb xocolatada)
    A les 8.30h a Plaça  

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

➜ 22 de desembre ARRIBA L’AMBAIXADOR REIAL
    De les 11.30 a les 13.30h al Patronat 
    Organitza: Comissió de Reis i Ajuntament  
    de Sant Llorenç Savall

➜ 22 de desembre  CAGA TIÓ 
    A les 17h a la Plaça
    Organitza: Associació de Comerciants  
    de Sant Llorenç Savall.
    Ajuntament de Sant Llorenç Savall

➜ 26 de desembre ELS PASTORETS
    A les 19h al Patronat
    Organitza: Associació Cultural Set
    Preu: 5€

➜ 28 de desembre ELS PASTORETS
    A les 19h, al Patronat
    Organitza: Associació Cultural Set
    Preu: 5€

➜ 29 de desembre ELS PASTORETS
    A les 19h, al Patronat
    Organitza: Associació Cultural Set
    Preu: 5€

Circuit gimnàstic i lúdic per a la gent gran


