
   

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

savall
Butlletí d’informació de  
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Edita:  
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Coordinació i realització:  
Maite Montfort
Correcció ortogràfica:  
Judit Capdevila
Consell de redacció: 
Xavi Catalán, Maite Montfort, Jaume Valls
Dipòsit Legal: B-10.990-96

També pots trobar-nos

o al Facebook:
Ajuntament de  
Sant Llorenç Savall

TELÈFONS D’INTERÈS:

savall

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

número

abril de 2014

126
BALL DE GITANES 2014

•	 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

Escola Josep Gras
1a biennal  
d’Art i Natura

25è aniversari de la 
Coral Polifònica  
Els Emprius

 
Primera edició de la Cursa de la Rosa

Varis
Arrossada popular el dia de la Festa del Pi

Venda de tiquets als comerços de l’Associació de Comerciants. Tots 
els diners que es recullin aniran destinats a fer més grans les festes 
populars de Sant Llorenç.

Es fan classes de Zumba
Tothom qui vulgui fer Zumba, en podrà fer els dimarts i dijous al 

local del GEDS, de 21,15 a 22,15h.

Per a estar informats
Podeu inscriure-us de manera gratuïta al butlletí digital setmanal de la 

web de l’ajuntament per estar al dia de les novetats a l’agenda d’activitats.



Les Gitanes 2014, a la plaça per Carnestoltes
Seguint la tradició, les gita-

nes d’enguany s’han ballat el 
diumenge 9 de març, el cap de 
setmana més proper a carnes-
toltes. Cal destacar però, que 
enguany s’han ballat a la plaça 
i al matí.

Les gitanes són a Sant Llorenç 
una de les tradicions més arre-
lades i més maques. La festa 
presenta un compromís previ 
de tots els balladors per acudir 
als assajos. És tota una litúrgia 
també preparar la vestimenta 
dels balladors. Tant el ballador 
com la balladora van vestits de 
catalans. Ell amb uns panta-
lons de pana, camisa blanca i 
una faixa; uns mitjons blancs i, 
a destacar, unes espardenyes 
que la parella li ha decorat amb 
cintes de colors i picarols; cas-
tanyoles en mà i, si el ballador 
és solter, portarà barretina; en 
canvi, si és casat, portarà barret 
i americana. Les noies portaran 
una camisa blanca, faldilla flo-
rida, mitges i espardenyes amb 
vetes de color diferent, segons 
la colla; cinta vermella al coll, 
alguna flor al pit o al cap per 
decorar, mantellina i mocador 
blanc brodat. És tradició que 

el ballador vagi a casa de la noia a 
menjar postres i dugui un regal a 
la balladora. Potser tot plegat sem-
bla  antiquat i no adequat als valors 
actuals, però les tradicions són 
això, recrear festes i costums fetes 
amb uns ideals i maneres de fer de 
l’època, que amb el pas dels anys 
perden aquest simbolisme i guanya 
força el caire festiu i les ganes de 
gaudir i passar-ho bé.

Enguany, hem presentat a la plaça 
ni més ni menys que 7 colles (els 
coloms, xicarrons, infantils, colla 
rosa, noies, joves i veterans) amb un 
total de 93 balladors. ensenyats per 
la Roser Calvet, la Maribel Muñoz, la 
Rosa Jo, la Marta Argemí i el Silves-
tre Rovira. Tots ells ballant amb les 
notes de la Cobla Nova Vallès, les 
noies fent girar les faldilles i els nois 
tocant les castanyoles i fent dringar 
els picarols. El públic animat, aplau-
dint i afalagant els balladors.

Tot plegat, un gran dia de festa, un 
bon sol i tots contents cap a casa, 
esperant ballar l’any que ve.

En aquestes línies volem agrair la 
paciència amb la qual ens ensenyen 
a ballar les gitanes, i agrair el bon 
humor i la il·lusió amb què ho fan.

Gràcies a tots i fins l’any que ve!!
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Acte de reconeixement a la Laura Casanovas
L’Ajuntament de Sant Llorenç 

Savall va entregar el passat dis-
sabte 22 de març una placa a la 
Laura Casanovas Díaz en reconeixe-
ment al seu debut a la Primera Divi-

sió Femenina amb el RCD Espanyol. 
L’alcalde, Ricard Torralba, va recor-
dar els seus inicis, quan ja desta-
cava des de ben petita, i li va desitjar 
molta sort en el futur.

L’Ajuntament informa 

Entitats i Societat

Ple del 29 de gener 
de 2014 

Amb l’assistència de tot el 
consistori, comença el ple. 
Com a primer punt s’apro-
ven per unanimitat les actes 
dels dos últims plens. En 
segon punt es presenta l’in-
forme del 4t trimestre del 
2013 de la llei de morositat, 
que és aprovat per 6 vots 
d’ERC i un del PSC a favor i 4 
abstencions de CiU. En ter-
cer lloc es presenta l’aprova-
ció definitiva de l’expedient 
de CCEE de les obres del 

clavegueram del Burc, de 
les quals l’Ajuntament paga 
un 48% i els veïns un 52%. 
S’aprova per 7 vots d’ERC i 
PSC a favor i 4 vots en abs-
tenció de CiU. En quart punt 
s’aprova per unanimitat 
l’aplicació de les bonifica-
cions que corresponguin a 
les obres referents a la con-
solidació de forjats al Mar-
quet de les Roques, ja que hi 
concorren circumstàncies 
socials, culturals i històrico-
artístiques. En cinquè lloc es 
presenta la modificació dels 
estatuts del Consorci Local-

ret,  d’acord amb els criteris 
que es presenten. El punt és 
aprovat amb el total de vots 
a favor. Finalment s’aproven 
per unanimitat les urgèn-
cies i es passa a les informa-
cions de les regidories.

Ple del 26 de febrer 
de 2014

Sent-hi tot el consistori, 
s’inicia el Ple aprovant per 
unanimitat l’acta del mes 
anterior. En segon lloc, es 
proposa aprovar la for-
malització del conflicte 
en defensa de l’autonomia 

local contra la llei de raci-
onalització i sostenibilitat 
de l’administració local. El 
punt s’aprova amb 11 vots 
a favor. I, com que no hi ha 
més punts, s’aproven les 
urgències i els decrets i es 
passa a les informacions de 
les regidories i als precs i 
preguntes.

Ple del 26 de març 
de 2014

Amb tot el consistori 
present, s’inicia el ple. En 
primer lloc es presenta i 
s’aprova amb 11 vots a favor 

l’acta del ple anterior. En 
segon lloc, també per una-
nimitat, s’aprova la deter-
minació de serveis priorita-
ris en sectors, funcions i/o 
categories professionals que 
afecten el funcionament de 
serveis públics essencials. I, 
com que no hi ha més punts, 
s’aproven les urgències i 
decrets i es passa a les infor-
macions de les regidories i 
als precs i preguntes. 

Per a més informació, 
trobareu les actes al taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament.

PLENS MUNICIPALS

Acte de reconeixement al Francisco Yepes
En motiu dels 20 anys de servei 

del Quico, com tots el coneixem, 
com a bomber voluntari al parc de 
bombers voluntaris de Sant Llo-
renç Savall, el passat diumenge 

16 de març se li va fer un home-
natge a l’ajuntament on van parti-
cipar els seus companys i l’equip 
de govern.

Felicitats Quico! 

 

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.

 

telèfons d’interès
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DEIXALLERIA
De dilluns a divendres de 15 a 18h i els dissabte de 9 a 14h.

1a Biennal d’art i natura
El dissabte 15 de març va 

tenir lloc la Jornada de Portes 
Obertes a l’Escola Josep Gras. 
És un dia perquè la comunitat 
escolar comparteixi les activi-
tats de la Setmana Cultural i 
perquè les famílies de l’alum-
nat que s’incorporarà al centre 
el curs 2014-15 pugui visitar 
l”escola.

Aquest any la Setmana Cul-
tural era la 1a BIENNAL D’ART I 
NATURA. Durant tota la setmana 
l’alumnat va portar a terme acti-
vitats diverses amb l’objectiu de 
treballar l’expressió artística 
tenint com a escenari i com a 
material de treball el paisatge i 
l’entorn natural que ens envolta. 
El Land Art (moviment artís-
tic contemporani) ens va servir 
de marc per seguir un procés 
creatiu personal. Primerament 
vam fer activitats per explorar 
i sentir el bosc i la natura; des-
prés vam buscar escenaris per-
sonals que ens emocionessin i 
representessin les nostres sen-

sacions en l’entorn; en tercer lloc, 
vam recollir materials diversos que 
ens servissin per poder fer la nos-
tra intervenció personal creativa i, 
finalment, vam portar a terme l’obra 
artística. Com a punt final vam refle-
xionar sobre el que aquest procés 
ens havia mostrat i el que havíem 
après sobre la natura, sobre el llen-
guatge artístic i sobre les nostres 
sensacions i emocions.

El dissabte al matí vam compartir 
el procés creatiu i el resultat amb la 
comunitat escolar.  A les 11h es van 
obrir les portes de l’escola i es podia 
visitar l’exposició sobre el procés 
de treball i admirar les obres artís-
tiques al pati de l”escola.  També 
es podia participar en la realització 
d’una obra artística col·lectiva a la 
paret lateral de l’escola. Finalment, 
vam compartir un aperitiu ens va 
servir per comentar el que havíem 
vist i per sentir-nos una comunitat 
viva i amb ganes de treballar junts.

Volem agrair la participació i col-
laboració de l’AMPA en aquesta jor-
nada, l’assessorament artístic de 

l’Escola Illa (Escola Municipal d’Art 
de Sabadell) per les activitats de la 

setmana i la col·laboració de l’Ajun-
tament en relació al suport logístic.

BALL DE GITANES

ESCOLA JOSEP GRAS
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Entitats i Societat

25è Aniversari de la Coral Polifònica  
Els Emprius de Sant Llorenç Savall. 

El passat diumenge dia 26 de 
gener de 2014 hi va haver un 
senzill però solemne acte a la 
sala de plens de l’ajuntament, 
en el qual es féu la presenta-
ció de les propostes del Cor 
Emprius per commemorar la 
lloable fita d’arribar al seu pri-
mer quart de segle d’existència, 
durant el qual han escampat el 
nom i la música coral produ-
ïda en el nostre poble  arreu de 
Catalunya, la Safor (País Valen-
cià), Menorca, Andorra i l’Alguer, 
entre moltes altres destinaci-
ons. Començà el regidor de Cul-
tura i Ensenyament, el Sr. Josep 
M. Noguer, encetant l’acte amb 
unes breus paraules d’enalti-
ment de la commemoració i la 
tasca feta, així com d’ànims i 
coratge pel futur, i a continua-
ció va donar pas al president de 
l’entitat, el Sr. Lluís Jo, el qual 
amb un suport audiovisual féu 
un resumit recorregut per la 
història i les principals actuaci-
ons de l’entitat.

Seguidament prengué la 
paraula el mestre director i 
també fundador de la Coral, el 
Sr. Josep Olivella i Alier, el qual 
va agrair al consistori la cessió 

de l’espai i el recolzament institu-
cional en aquest aniversari. També 
va agrair al públic assistent la seva 
participació i, d’una manera molt 
especial, va voler donar les gràcies 
a tots els cantaires de Sant Llorenç 
que són o han estat membres del 
cor, així com a totes aquelles perso-
nes que vénen o han vingut setma-
nalment de fora del poble a sumar 
veus i il·lusió per a aquest projecte 
comú, que ha esdevingut una reali-
tat musical ben consolidada. 

Fent servir les seves pròpies 
paraules, el director digué: “[...] vol-
dria significar la meva satisfacció 
per la llavor de futur que van repre-
sentar els anys de vigència de la 
coral infantil,que cristal·litzà uns 
anys més tard en la creació de la 
Kamerata Emprius, la Vallès Simfo-
nieta i actualment en la incorpora-
ció de l’antiga cantaire Neus Roma 
a les tasques de direcció musical de 
l’entitat. I tot plegat sorgit d’aquell 
incipient cor infantil.... No és fàcil 
resumir en una breu al·locució tota 
la feina feta i tot el que ens impulsa 
a farcir un any d’esdeveniments que 
honorin la trajectòria realitzada. 
Només us vull dir que complir vint-i-
cinc fent música plegats ha estat un 
plaer per a mi i una escola de vida 

i amistat que no oblidaré... Sou com 
la meva segona família, on trobo 
estimació, comprensió i ànims en 
moments potser difícils, que vosal-
tres m’heu ajudat a superar, i només 
espero no decebre-us i que la meva 
modesta faceta de director de cors 
us hagi ajudat d’alguna manera, com 
vosaltres heu fet amb mi!”.

Seguidament la Coral féu una 
breu audició de quatre peces del 
seu repertori i, finalment, l’alcalde va 
finalitzar l’acte amb unes coratjoses 
paraules adreçades als actuals mem-
bres de l’entitat i convidà els presents 
a una copa de cava per celebrar l’inici 
d’aquest 25è aniversari.

Lipdub del 9 de març del 2014
Dins del calendari d’actes previs-

tos per commemorar el 25è aniver-
sari de l’entitat, el passat diumenge 
dia 9 de març del 2014 tingué lloc un 
acte àmpliament festiu i participatiu, 
consistent en l’elaboraciód’un Lipdub 
(un enregistrament sense talls ni 

edició posterior en vídeo) de diverses 
interpretacions de la Coral, tot fent 
un recorregut en cercavila des de la 
Casa de Cultura, fins a la plaça de la 
vila, amb la participació dels gegants, 
membres del ball de gitanes, ciclis-
tes i veïnat del poble que s’hi va voler 
afegir. Fou una passejada que s’havia 
preparat setmanes enrere, en una 
reunió d’entitats, i l’assaig previ es 
va realitzar el cap de setmana ante-
rior. Es feren tres enregistraments, i 
d’aquests se’n triarà un que serà el 
definitiu i es penjarà a internet mit-
jançant el portal Youtube. Aquesta 
activitat va sorgir d’una proposta de 
la Coral com a promoció del seu 25è 
aniversari i per donar a conèixer al 
món el poble de Sant Llorenç Savall. 
Esperem que hagi servit per a aquest 
doble objectiu, sabedors que s’ha fet 
des de la sinceritat i estimació pel 
poble però amb participants, mitjans 
tècnics i una post-producció total-
ment amateurs.

Visca la Coral!

Sortida històrica a Mussarra, 16 de febrer de 2014
Diumenge plujós, però sense 

fred. Sortida cap a Talamanca 
amb l’esperança que el temps 
ens respectés.

Després d’arribar al castell de 
Talamanca, mentre esperàvem 
el nostre guia Gustau, vàrem 
esmorzar al mirador contem-
plant l’escenari de la guerra de 

1714. Des de dalt, et podies imaginar 
com va anar.

Amb la panxa plena vam comen-
çar a caminar cap a la Masia de 
Mussarra, ja acompanyats pel Gus-
tau, fent les parades pertinents. Ens 
explicava els indrets estratègics 
pels dos bàndols, impressionant…. 
fins i tot ens indicava on s’havien 

trobat més casquets de bala.
Vam arribar a la masia de Mus-

sarra. Preciosa, ben conservada i 
amb una panoràmica meravellosa, 
ens adonem de la rellevància del lloc 
en de la situació bèl·lica.

Tot i que va plovisquejar tot el 
matí, va ser una sortida agradable 
tant físicament com culturalment, 

on les nostres ments van intentar 
tornar anys enrere per fer-nos una 
idea del que va succeir.

L’única pega, que en contrapartida 
és beneficiosa, és que el temps no 
ens va deixar fer unes bones fotos i 
per això ben aviat hi tornarem!!!

Sònia

Montserrat, 22 de febrer de 2014
Sortida des de la 

Maçana a les 9.30h.
Sortim de la Maçana 

un grup de 9 persones, 
direcció Coll de Guirló 
per anar al refugi Vicenç 
Berbé. Aquí fem parada 
i aprofitem per men-
jar una mica, marxem 
i anem en direcció al 
Montgrós, passant pel 
Coll de Port i pel coll de 
les Comes fins arribar al 
Montgrós. Fem cim i les 
fotos de rigor. El dia és 
esplèndid i val la pena 
gaudir del paisatge. 
Marxem en direcció a 

Sant Jeroni passant per les 
Piriasses, per agafar el camí 
nou de Sant Jeroni i pujar 
al cim. Altre cop fotos de 
rigor, gaudint d’unes vistes 
excepcionals. Podem veure 
el Pirineu i el mar. Marxem 
en direcció al Monestir pel 
camí nou de Sant Jeroni fins 
al pla de les Taràntules, i 
agafem el camí de les Ermi-
tes fins el Monestir. Són les 
15.45h, final de la sortida. 

Un 10 per als organitza-
dors de la sortida.

Salut i cames...

Maria

Esquiada 2014
El passat diumenge 9 de 

febrer el Centre Excursionista 
va organitzar la tradicional 
sortida a la neu. Uns 35 socis 
ens vam trobar de bon matí 
a la Font de l’Aixeta per mar-
xar cap a l’estació d’esquí del 
Ripollès.

L’estació de Vallter 2000 ens 
va permetre realitzar diferents 
tipus d’activitats. Els amants 
de l’esquí i l’snow van poder 
gaudir de les pistes de Vallter, 
mentre que els més agosa-
rats i membres de la Secció 
d’Alta Muntanya van decidir 
fer cim al Pic de Bastiments 
amb esquís de muntanya. Els 

amants de l’excursionisme 
van calçar-se les raquetes 
de neu i van fer una ruta per 
la zona del refugi d’Ulldeter. 
Mentrestant, el grup menys 
agosarat d’alta muntanya va 
posar-se els grampons i va 
coronar el Pic de la Dona.

El sol ens va acompanyar 
fins al migdia, quan el vent va 
guanyar força i va començar a 
ser el protagonista de la jor-
nada. Després de recuperar 
les forces amb el dinar vam 
tornar cap a Sant Llorenç.

Neus

Esteve, aquesta decisió és molt 
agosarada. Com i per què decidiu 
dividir les curses de la Marató i 
crear la Cursa de la Rosa?

L’any passat es van celebrar 5 cur-
ses de més de 1.700  participants i 
va ser un èxit, però també va ser un 
excés de gent. A partir d’aquí, es va 
creure que havíem arribat al punt 
màxim. Davant d’això, ens feia por 
no poder assumir o rebre tanta gent 
i, per contra, perdre la qualitat amb 
la qual fins ara hem organitzat la 
Marató. Davant d’això, optimitzem la 
qualitat per damunt de la quantitat 
de corredors. És per això que vam 
dividir les curses, perquè se’ns fa 
molt difícil acollir tanta gent en un 
dia. I, de la divisió, neix la 1a Cursa 
de la Rosa.

Quan es va celebrar la 1a Cursa de 
la Rosa?

Va ser el diumenge 27 d’abril, que 
és el diumenge més proper a Sant 
Jordi.

La Marató i la Mitja Marató se 
seguiran celebrant com tradicional-
ment, l’últim diumenge d’octubre, i, 

per fer-ho diferent, la cursa de 10 
Km i la canicross, juntament amb el 
Xino-xano, ho hem englobat tot en 
aquest dia i a la primavera, època 
ideal per gaudir del nostre entorn 
més natural.

Què hi ha de nou en aquesta cursa?
Al contrari del que poden tro-

bar a la Cursa de la Marató, que 
són distàncies més llargues i amb 
més desnivell, fred…a la cursa de 
la Rosa es gaudeix d’un clima més 
càlid i agradable, un recorregut més 
suau, no tan tècnic. Un circuit ideal 
per descobrir l’entorn més proper a 
Sant Llorenç, que passa bàsicament 
pel bosc de la Busqueta, passant per 
l’ermita de Sant Jaume de Vallverd. 
És una cursa amb 11km de recorre-
gut per a totes les edats, accessible 
a tothom qui practiqui mínimament 
esport.

Quines curses es varen celebrar el 
dia de la 1a Cursa de la Rosa?

La Cursa de la Rosa, la Canicross i 
el Xino-xano (caminada popular).

Quant costa la inscripció a aquesta 
cursa i què inclou?

La inscripció són 13 € i inclou: un 
dorsal amb xip, un habituallament 
complet a mig camí, botifarrada 
a l’arribada, samarreta d’obsequi, 
assegurança, guarda-roba, dutxes i 
premis per als 3 primers classificats 
de cada categoria.

Què han de tenir en compte els 
participants  d’aquesta cursa?

Que la cursa està organitzada 
exactament igual que la Marató. Amb 
la mateixa qualitat que la Marató. 
S’hi han dedicat els mateixos esfor-
ços, recursos materials i humans i, 
sobretot, molta il·lusió. 

Quanta gent participa en l’organit-
zació de la cursa?

A més a més dels membres del 
Centre Excursionista, comptem 
amb una cinquantena de volunta-
ris que han costat molt de trobar, 
ja que molts dels voluntaris habi-
tuals de la Marató aquesta vegada 
prefereixen participar, la qual cosa 
també és d’agrair. Una de les fina-
litats que tenen aquestes curses és 

donar a conèixer el poble i, sobretot, 
que la gent practiqui esport gaudint 
de l’entorn; i amb aquesta cursa, 
doncs, veiem que és així. De fet, amb 
aquesta finalitat va néixer la Marató.

Dius que la Marató va néixer per 
promocionar el poble, doncs?

Sí, cal agrair al Magí Rovira i al 
Quimet Cadafalch la iniciativa de fer 
la Marató amb la voluntat de promo-
cionar el poble i l’esport, en concret. 
Gràcies a aquesta idea i a l’esforç 
de molta gent, avui dia podem cele-
brar el 20è aniversari, i esperem que 
amb molt d’èxit.

I per acabar...
Voldria donar les gràcies a tots 

els col·laboradors que tenim, que 
sempre que fem alguna activitat ens 
recolzen d’una manera o altra. Sem-
pre que participen fan un esforç, i 
també voldria donar les gràcies a 
la col·laboració del Centre Excursio-
nista Llorençà i a la de l’Ajuntament, 
que permeten que es facin aquests 
tipus d’activitats. 

CORAL “ELS EMPRIUS”

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ

Entrevista a Esteve Puig,  
president del Club Centre Excursionista Llorençà

 Enguany, la 1a Marató de Muntanya de Catalunya de Sant Llorenç Savall celebra-
rà el seu 20è aniversari. Des de la seva primera edició fins ara ha plogut molt, però 
la il·lusió i l’esforç de totes les persones que han estat i estan darrera d’una cursa 
d’aquest recorregut mereixen una felicitació. La Marató va arribar l’any passat al 
seu punt més àlgid, amb més de 1.700 participants en el total de les curses que es 
celebren. Enguany, el Centre Excursionista decideix dividir les curses.
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Créixer

Les persones quan naixem ho fem en un estat 
immadur. És a dir, necessitem l’ajuda dels altres 
per a sobreviure i créixer. Ens referim a la madu-
ració psicològica però sobretot també a la física. 
Això vol dir que una persona que acaba de néixer 
necessita els adults que l’ajudaran a sobreviure i 
a créixer en societat. Les persones adultes, li en-
senyaran uns valors, unes regles, costums, idees 
que han estat creades pels éssers humans, com 
per exemple el llenguatge, l’educació,...

Tots aquests aprenentatges que al llarg de la 
vida les persones anem adquirint, canviant, evo-
lucionant, ampliant, qüestionant, seran els que 
ens permetran viure i conviure amb les altres 
persones que ens acompanyen al llarg de la vida.

Quan vivim en societat, aprenem també que hi 
ha una sèrie de normes que s’han de complir. No 
val fer només tot allò que ens ve de gust, sinó allò 
que menys perjudica als altres, de manera que 
ens permeti viure junts i de manera harmònica.

En un poble petit com Sant Llorenç Savall, on 
tots ens coneixem, és fàcil saber quines són les 
regles del joc. A tots ens agrada tenir el poble net, 
ordenat, saber que quan una persona vé a visitar 
el poble, el troba bonic i agradable.

Perquè doncs, quan una persona té un gos i el 
treu a passejar, deixa que faci les seves necessi-
tats al mig del carrer i marxa sense recollir-les? 
Perquè tirem els papers al terra sabent que em-
bruten el carrer? Perquè pintem les parets dels 
edificis? Perquè fem malbé el material immobili-
ari del poble? Perquè arrenquem les plantes dels 
testos? Que no són de tots? Que el carrer no és 
de tots? Perquè els grans ensenyem uns valors als 
petits, que després els grans no complim?

És evident que l’Ajuntament pot netejar el car-
rer una i deu vegades, si cal, la brigada pot reco-
llir les deixalles dels costats dels contenidors i 
dur-les a la deixalleria, perquè la gent no és capaç 
de fer-ho per si mateixa, però...és només respon-
sabilitat de l’Ajuntament que el poble estigui net 
i polit? O és responsabilitat de tots? Pensem-hi.

Grup Municipal d’Esquerra

La decisió final sobre el futur de 
Catalunya, la prendran els  
Catalans a les urnes

La decisió final sobre el futur de Catalunya la pren-
dran els catalans a les urnes 

Nosaltres decidirem el nostre futur. D’acord amb la 
voluntat expressada de forma molt majoritària pel po-
ble de Catalunya a les eleccions de l’any 2012 i seguint 
l’acord del gruix de les forces polítiques del Parlament, 
el proper dia 9 de novembre se celebrarà la consulta on 
els catalans decidiran democràticament el seu futur col-
lectiu. El poble de Catalunya és sobirà per decidir el seu 
futur. 

 El resultat de la consulta no és negociable. La decisió 
que els catalans prenguin a les urnes sobre el futur de 
Catalunya no és qüestionable ni negociable. Es podrà 
negociar la manera d’aplicar la decisió que prenguin els 
catalans o la manera de desplegar el procés posterior 
a la consulta, però en cap cas la voluntat dels catalans 
podrà ser substituïda. El futur de Catalunya serà aquell 
que decideixin els catalans a les urnes. 

 Un cop els catalans hagin expressat la seva voluntat a 
les urnes i la consulta tingui un resultat, s’obrirà un pro-
cés de negociació amb l’Estat per acordar com s’aplica i 
com es canalitza el resultat de la consulta. Si el poble de 
Catalunya vota a favor de la independència s’obrirà un 
procés de negociació amb l’estat espanyol per fer una 
transició pactada i ordenada cap a una Catalunya inde-
pendent, però en cap cas aquesta negociació serà per 
negociar el resultat de la consulta. La voluntat del poble 
de Catalunya és inapel·lable. 

 Resolució del Parlament de Catalunya. El passat mes 
de gener el Parlament de Catalunya va aprovar amb 
una gran majoria (CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP i tres dipu-
tats del PSC) una resolució per sol·licitar al Congrés dels 
Diputats la delegació de la competència per convocar 
referèndums, d’acord amb l’article 150.2 de la Constitu-
ció. El tercer punt d’aquesta resolució diu de forma molt 
clara que el referèndum és l’inici d’un procés democrà-
tic els resultats del qual s’hauran d’aplicar d’acord amb 
el principi de legalitat i que, un cop celebrat el referèn-
dum, s’obrirà un procés de negociació amb l’Estat. 

Respectarem l’acord del Parlament de Catalunya. El 
conseller de la Presidència va fer ahir unes declaracions 
que, com és lògic, anaven exactament en la línia del que 
fixa la resolució del Parlament de Catalunya aprovada 
per àmplia majoria. Sorprèn, per tant, que algun dels 
partits que van donar suport a aquest acord del Parla-
ment qüestionin ara les declaracions del conseller, que 
van precisament en la línia del que es va acordar. Des de 
CDC no ens mourem de l’acord assolit per la gran majo-
ria de les forces del Parlament de Catalunya. 

 Triple sí. Des de CDC ja vam anunciar que farem 
campanya pel triple sí: sí volem votar, sí volem un estat 
per a Catalunya i sí volem que aquest sigui un estat in-
dependent. Des d’ara fins que es convoqui la consulta, 
CDC farà campanya perquè els catalans puguin decidir 
el seu futur votant a la consulta. Un cop la consulta ja 
estigui convocada, llavors CDC demanarà clarament 
el doble sí a la pregunta. Volem que Catalunya sigui un 
estat independent.

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

 
 
Europa t’interessa

El proper mes de maig els ciutadans de Catalunya 
serem cridats a les urnes per escollir els nostres re-
presentants al Parlament Europeu. 

A primera vista sembla que la Unió Europea que-
da molt lluny del nostre dia a dia quotidià, però en 
realitat no és així. La Unió Europea mitjançant les 
seves directrius comunes intervé molt directament 
en l’economia i en les qüestions socials, i tendeix a 
homologar les lleis dels països que la integren.

Europa, amb una població de 350 milions de per-
sones, és un espai democràtic, de respecte als drets 
individuals i col·lectius de les moltes minories que 
la integren i, per la seva dimensió, pot competirde 
tu a tu, en el món d’avui, amb les grans potències 
com els Estats Units d’Amèrica, la Xina i els estats 
emergents del planeta.

Europa ha d’avançar molt encara políticament i 
en la cohesió social entre el nord i el sud, també per 
expressar-se amb una única veu exterior i per fer-se 
respectar internacionalment.

La construcció europea és però la  gran esperança 
realista de fer minvar el poder dels estats-nació, tan 
zelosos de les seves competències,  que han de com-
partir amb altres estats i descentralitzar-se vers les 
regions (en el cas d’Espanya, vers les comunitats 
autònomes).

Per això als catalans ens interessa una Unió Euro-
pea forta, perquè en el repartiment de poder al seu 
interior, Catalunya pot assolir un important nivell 
de gestió i un encaix millor amb Espanya i la resta 
d’estats del continent.

Des que a mitjan segle passat Alemanya, França 
i els països del Benelux decidiren superar els seus 
contenciosos històrics, que havien generat sag-
nants guerres entre els europeus, i decidiren treba-
llar plegats per crear un mercat comú i posterior-
ment dotar-se d’organismes polítics s’ha fet molt 
camí, però encara en queda molt per fer.

En aquests anys els partits democratacristians, 
liberals, socialistes i verds 

–els més representats al Parlament Europeu- han 
forjat el nucli fort i necessari per avançar en la cons-
trucció d’Europa.

Per primera vegada en les eleccions de maig de-
cidirem qui encapçalarà la Comissió Europea, és 
a dir, si continuarem regits per la dreta i les seves 
polítiques d’austeritat, o bé si les forces d’esquerra 
podrem posar l’accent en les polítiques d’igualtat i 
benestar social. 

Els socialistes us encoratgem a votar a les elecci-
ons europees i a fer-ho per la candidatura socialista 
que encapçalarà Martin Schultz.

Jaume Valls i Vila 
Portaveu del PSC
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agendasavall
➜ 1 de maig FESTA DEL PI DE MAIG
 Organitza: Ajuntament i comissió  
 de la Festa del Pi

➜ 11 de maig SORTIDA: SANT LLORENÇ - MONTSERRAT
 Sortida: A les 8h a plaça

➜ 11 de maig FIRA DE SANT PONÇ
 De 10 a 14h a la Plaça Major 

➜ 18 de maig DIA DEL CLUB. 25è ANIVERSARI
 Sortida amb bicicleta a les 9 h de la plaça 
 i esmorzar a la Clau.

➜ 24 de maig BALL DE GITANES A LA RESIDÈNCIA
 A les 18h

➜ 14 de juny VÈRTIC NIGHT
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà

 

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.

Primera victòria del CB Llorençà
Avui, dia 8 de març del 2014, el primer 

equip de bàsquet de Sant Llorenç Savall ha 
fet història! El CB Sant Llorenç Savall ha gua-
nyat el seu primer partit, i ha estat contra el 
CB Sentmenat.

Aquestes són les paraules amb les quals el 
capità de l’equip es va dirigir als jugadors, en 
conjunt, uns campions!
“Gran victòria d’equip:
Gerard, incommensurable en atac i dirigint.
Nil, un estilet davant i darrera.
Jan, minuts de qualitat i intensitat.
Carles, brutal en defensa i rebot, ha aturat el 
seu millor jugador.
Jordi, baluard defensiu i rebotejant com mai.

Guillem, anotant quan tocava i pujant 
molt bé la bola.
Javi, partidàs en defensa i atacant la 
cistella.
Cris, estupenda, pendent de tot.”
I aquestes són les dirigides al capità:
Ivan, aportant coses a l’equip dins i 
fora de la pista. Imprescindible. Con-
tundent. Omnipresent. Gladiador!

Moltes felicitats a tots!”

Junta directiva del Bàsquet.

Primers classificats
Ha finalitzat la lliga regular de Bitlles Cata-

lanes i, amb gran satisfacció, el CB SANT LLO-
RENÇ- LA MOLA s’ha classificat primer del 
grup 5 de la Lliga Catalana.

Amb 36 partides totals es va aconseguir 
la gran xifra de 28 victòries i 8 derrotes, 5 
punts de diferència sobre el segon classi-

ficat, 353 punts de mitjana per partit i 26’5 bit-
lles aconseguides també de mitjana. Aquestes 
xifres són l’aval més potent a l’hora de valorar 
la gesta.

Hem de fer esment que és el segon any con-
secutiu que el Club guanya el primer lloc del seu 
grup i, per tant, té tots els drets de jugar la gran 

final per a clubs que es disputarà el dia 25 de 
maig a Castellar del Vallès. El nostre és un club 
en què juguen dues campiones absolutes de 
Catalunya en dos anys consecutius (motiu sufi-
cient per ser admirats i temuts arreu de Catalu-
nya): Ascensión Hidalgo el 2012 i Carmen Rodrí-
guez el 2013, totes dues veïnes de Comabella.

Entitats i Societat

Properes activitats
•	 Diumenge 27 d’abril, matinal. Cercavila a 
Castellar del Vallès. En motiu dels castellers 
“capgirats de Castellar”.
•	 Dissabte 17 de maig, tarda. Trobada de 
gegants al districte de Nou Barris (bcn).
•	 Dissabte 28 de juny, matinal. Trobada de 
gegants a Santa Eulàlia de Ronçana.

A nivell local, participarem:
•	 Dijous 1 de maig, matinal. Cercavila d’acom-

panyament del Pi de Maig, des del pont de Cal 
Boada (carrer Ripoll) fins a la plaça major.

•	 I el diumenge 11 de Maig  ens podreu trobar a 
la fira de Sant Ponç.

Si voleu compartir una estona amb nosaltres, 
descobrir el món geganter, tens ganes d’aixecar 
els gegants del nostre poble o vols tocar una 
estoneta a ritme de fal·lera... Vine els dimecres 
de 19 a 21h al Celler Cooperatiu (C/Mossén Miró). 
Anima’t, t’hi esperem!

CB SANT LLORENÇ SAVALL

BITLLES CATALANES

GRUP DE GEGANTS


