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L’Ajuntament canvia l’empresa que gestiona la recollida selectiva de residus
L’Ajuntament signa contracte amb 

una nova empresa per la gestió de 
la recollida selectiva dels residus de 
paper i cartró, envasos i vidre.

El dia 5 de juny del 2014 es va sig-
nar un nou contracte entre l’Ajunta-
ment i l’empresa Fomento de Cons-
trucciones i Contratas SA per la 
gestió de la recollida i transport de 
les fraccions de paper i cartró, enva-
sos lleugers i vidre de Sant Llorenç 

Savall i la recollida i transport dels 
residus de la deixalleria del poble.

Amb aquest nou contracte, que es 
va licitar mancomunadament amb 
els municipis de Castellar del Vallès 
i Gallifa, es pretén realitzar un canvi 
de model en el sistema de recollida 
d’aquests residus. Es passarà del 
sistema d’iglú a contenidors de tapa 
amb recollida mitjançant  camions 
amb càrrega lateral. D’aquesta 

manera quedaran tots els conteni-
dors de recollida selectiva una mica 
més unificats i, alhora, es preveu 
aconseguir un estalvi de gairebé un 
50% en la recollida d’aquestes tres 
fraccions sumada als transports de 
la deixalleria.El canvi de model de 
contenidors no es preveu que es 
finalitzi fins a finals d’any o principis 
de l’any que ve. Així doncs, mentres-
tant, la nova empresa farà la reco-

llida selectiva de la mateixa manera 
que s’ha fet fins ara. Esperem que el 
servei sigui l’adequat i que aquest 
canvi no perjudiqui els veïns. Per fer 
el màxim d’efectiu el servei, dema-
nem que ens feu arribar qualsevol 
incidència que es pugui detectar. 
Us demanem també que entre tots 
fem un bon ús d’aquest servei i reci-
clem de la millor manera possible. 
Gràcies.

L’Ajuntament informa 

Ple del 24 de  
setembre de 2014 

Essent-hi tot el consistori 
present, comença el ple del 
mes de setembre. 

Com a primer punt 
s’aprova per unanimitat 
l’acta del passat ple del dia 
30 de juliol. En segon lloc, 
es presenta la delegació de 
les competències de ges-
tió, liquidació i recaptació 

dels tributs i altres ingres-
sos de dret públic a favor 
de l’ORGT, la qual s’aprova 
per unanimitat. En tercer 
lloc, es proposa un canvi 
de règim de sessions del Ple 
Municipal del mes d’octubre 
de 2014, que es celebrarà 
el dimecres 13 d’octubre 
del 2014, en comptes del 
29 d’octubre;aquest punt 
és aprovat per unanimitat. 
En quart lloc es proposa 

aprovar l’acta de les opera-
cions de delimitació entre 
els termes municipals de 
Castellar del Vallès i Sant 
Llorenç Savall. El punt 
s’aprova amb el total de vots 
a favor. En cinquè lloc, es 
proposa aprovar la modifi-
cació pressupostària núm. 
07/2014, que consisteix en 
una transferència de crè-
dit. En aquest punt, el grup 
municipal de CiU s’absté i 

ERC i PSC voten a favor, de 
tal manera que queden 7 
vots a favor. En sisè lloc es 
presenta fixar com a festes 
locals de Sant Llorenç Savall 
per l’any 2015 els dies 1 de 
juny i 28 d’agost, i aquesta 
proposta queda aprovada 
per unanimitat. En el setè 
i últim punt, es proposa 
donar suport a la moció a 
favor del dret a decidir el 
proper dia 9 de novembre. 

Aquest punt s’aprova amb 
10 vots d’ERC i CiU a favor 
i un vot del PSC en contra. I 
com que no hi ha més punts, 
es passa a les informacions 
de les regidories.

Trobareu més informació 
al taulell d’anuncis de l’ajun-
tament i a la web de l’Ajunta-
ment www.savall.cat

PLENS MUNICIPALS

Espai lúdic per a la gent gran
Us recordem que a l’esplanada del costat de la llar d’infants El Patinet hi 

ha instal·lat un circuit gimnàstic, cedit per la Diputació de Barcelona, ideal 
per a la gent gran.

El circuit compta amb una gran varietat de possibles exercicis que la gent 
gran pot practicar a diari. Al costat s’ha instal·lat un banc per tal de poder 
descansar després d’utilitzar les instal·lacions.

Al facebook de l’Ajuntament hi trobareu un vídeo explicatiu per treure el 
màxim profit d’aquesta eina per fer una gimnàstica de manteniment del cos.

Comunicació de crema
Us comuniquem que, durant el període 

comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de 
març, les persones que tingueu previst 
fer foc ja no necessiteu una autoritza-

ció administrativa,  però sí que cal que ho 
comuniqueu prèviament.

Millores en els senyals verticals
Durant el mes d’octubre, la bri-

gada de l’Ajuntament està fent tre-
balls de millora i de manteniment 
dels senyals verticals del poble. 
Durant els últims anys, instal·lacions 
públiques com són la llar d’infants El 
Patinet i el nou ajuntament han can-
viat d’ubicació, i és per això que calia 
una reorientació en la informació 
dels senyals. 

Cara neta a l’escola
Aquest setembre, els nens de l’escola Josep Gras han estrenat el curs 

amb les aules acabades de pintar. L’Ajuntament, entre altres feines de 
manteniment de l’escola, ha pintat les aules i ha repassat els passadissos 
i algunes portes amb una mà de pintura. Cal remarcar que l’aula de 
psicomotricitat la va fer l’AMPA amb la col·laboració del grup de teatre de 
pares i mares de l’escola.
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Millores i manteniment als parcs infantils
Sant Llorenç Savall és un poble 

on afortunadament els nens i nenes 
juguen al carrer amb una certa lli-
bertat i tranquil·litat per part dels 
pares. El poble, dins del casc urbà, 
compta amb dos parcs infantils, 
un a la Font de l’Aixeta i unaltre al 
pati de la Casa de Cultura. Al poble, 
però, n’hi ha dos més, un a la zona 
recreativa de Comabella i un altre 
a les Marines. Com a conseqüència 
de l’ús freqüent d’aquests espais, 
les instal·lacions es van deteriorant, 
fet que és normal. Moltes vegades, 
però, aquest tipus d’instal·lacions es 
malmeten per un ús indegut, moltes 
vegades, ocasionat per actes vandà-
lics (pintades, peces trencades) que 
l’únic que aconsegueixen és que les 
instal·lacions mostrin un aspecte 
brut i deixat i, aleshores, els menors 
que en fan ús no poden gaudir de 

l’espai com correspon. Dit això, s’han 
realitzat treballs de neteja i repara-
ció d’aquests espais. S’ha començat 
amb el de la Font de l’Aixeta i el de 
la Casa de Cultura, que són els que 
estaven en pitjor estat. També són 
els que els nens i nenes utilitzen 

més i, per tant, els de més urgent 
intervenció. Posteriorment s’arre-
glaran els espais de la zona recre-
ativa de Comabella i de Les Marines.

Amb l’empresa responsable de la 
neteja que ha contractat l’Ajunta-
ment s’ha fet, a més, un contracte 

de manteniment per tal que l’espai 
no es malmeti més del compte i 
poder garantir un espai en perfectes 
condicions.

Demanem, sisplau, que en tingueu 
la màxima cura, ja que és un espai 
públic i lúdic per a tothom.

Enguany hem pogut tornar a gaudir d’una festa 
major molt viscuda i amb molta participació. En 
aquest any d’estiu poc assolellat, no ens podem 
queixar del temps que ens ha fet ja que, excep-
tuant el “ruixat tropical” de diumenge a la tarda, 
hem pogut gaudir d’uns dies força estables amb 
bones temperatures, tenint en compte a què està-
vem acostumats.

Deixant de banda el temps, aquesta festa major 
ens venia farcida de noves propostes que cre-
iem que han tingut una bona acollida: castellers, 
campament medieval, Hússars i sopar medieval... 

També es va optar per mantenir la programa-
ció acostumada, tant pel que fa a concerts, com 
també a actes populars. Com hem dit, la participa-
ció ha estat alta a totes les propostes, exceptuant 
el sopar medieval que, malauradament, va comp-
tar amb pocs assistents, i també la cursa de llits, 
que es va haver de suspendre per falta de parti-
cipants. Des d’aquestes quatre línies us volem fer 
arribar la crida a involucrar-nos per gaudir i fer 
gaudir, atès que aquesta és l’única manera de fer 
la festa major una festa de tots.

Des d’aquestes línies, vull agrair la feina de 

molts que, tant particularment com des d’enti-
tats o agrupacions, cada any dediquen esforços i 
hores de treball per fer la festa més lluïda i més 
nostra. També són d’agrair les col·laboracions i 
patrocinis econòmics que, en uns anys difícils per 
tots, seguim tenint.  Moltes gràcies a tots! 

Però no voldria deixar passar l’oportunitat de 
fer un esment especial a la dedicació de l’Antònia 
de Cal Domènech i agrair-li la seva generositat, 
la  inquietud i l’immens esforç que va comportar 
l’organització del sopar medieval i la coordinació 
del campament.

Festa Major 2014

Punt d’informació
A les instal·lacions de l’Ajuntament de Sant 

Llorenç Savall els caps de setmana i festius està 
obert el Punt d’Informació del Parc. Aquest punt, 
a més d’informar de rutes a peu o en bici i de 
punts d’interès del parc i entorn natural del poble, 
també permet conèixer als nostres visitants on 
menjar o dormir i productes locals alimentaris 
com els embotits, la mel o el pa de forner. Dóna 
suport al teixit socioeconòmic i social i informa 
els visitants i turistes.

Durant els mesos que ha estat obert, aquest 
és el nombre d’usuaris que han fet ús del servei: 
març (27), abril (15), maig (51), juny (14), juliol (24).

Esperem que, de mica en mica, cada vegada 
més gent es pugui beneficiar d’aquest servei que 
ofereix el Punt d’Informació.
•	 Horari:	de	10	a	14h,	dissabtes,		
diumenges	i	festius.

•	 Tel.	937	140	018	
•	 A/e:	p.santllorenc.savall@diba.cat
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Entitats i Societat

Projecte d’aprenentatge-servei: 
La font de fontanelles, un espai per descobrir

“El sentiment de pertinença al 
món i la implicació en el pro-
grés cap a un món millor.

El compromís individual i col·lectiu 
amb l’entorn natural i social.” 
(Valors del PEC)

El projecte “La Font de Fonta-
nelles, un espai per descobrir” 
tenia com a objectiu incorporar a 
l’aprenentatge curricular aquests 
valors del nostre centre.   En 
aquest projecte hi ha participat 
el grup de grans del centre (4t, 
5è i 6è) juntament amb el Centre 
Excursionista Llorençà

Vam presentar el projecte a la 
Fundació Bofill, que el va selec-
cionar com a un dels 40 que 
rebrien el suport econòmic i la 
publicitat de la Fundació.

Ens van concedir 400 euros per 
a la realització del projecte.

Fontanelles és una font situada 
en un entorn proper a l’escola.   
Moltes vegades hi anem amb 
l’alumnat en sortides de l’entorn, 
sortides de final de trimestre…   
Aquesta font, fa uns quants anys, 
formava part dels espais de lleure 

compartit de la gent de Sant Llorenç.  
Ara, però, amb les noves formes de 
vida ha quedat una mica abandonada 
i hi ha molta gent que no sap on és.

És per això que ens hem sumat 
a la campanya de recuperació de 
les fonts del terme municipal que 
porta a terme el Centre Excursio-
nista Llorençà, recuperant la Font de 
Fontanelles. 

En aquest projecte ens hem 
plantejat els següents objectius 
d’aprenentatge:

Per a l’alumnat més petit del centre 
aquest projecte tindrà com a finalitat 
observar i explorar l’entorn natural de 
Sant Llorenç per descobrir racons del 
patrimoni natural del poble amb una 
actitud de curiositat i respecte.

Per a l’alumnat més gran el pro-
jecte ha tingut com a finalitat, en 
primer lloc,   proporcionar a l’alum-
nat els coneixements i les eines per 

ubicar-se en l’entorn on viuen, per 
aprendre a habitar-lo, a respectar-lo   
i a millorar-lo. En segon lloc, treballar 
continguts dels apartats de l’entorn i 
la seva conservació. I per últim, incor-
porar les TIC com a eina de difusió 
i instrument de treball tot fomen-
tant-ne un ús responsable i creatiu.

Per a tota la comunitat ha repre-
sentat compartir activitats i moments 

que han fet possible aconseguir els 
objectius del projecte. Hem netejat 
la Font amb persones del Centre 
Excursionista, hem fet la festa de 
la Font un dissabte al matí amb la 
participació de famílies i persones 
membres del Centre Excursionista, i 
hem acabat el curs anant l’últim dia 
tots plegats, grans i petits, a mostrar 
la millora de la Font.

Diada Nacional de Catalunya i Tricentenari de l’11 de setembre
El passat 12 de setembre el 

Cor Emprius vam voler sumar-
nos als actes d’homenatge a la 
Diada Nacional de Catalunya i 
per extensió al Tricentenari de 
l’11 de setembre (1714-2014) 
que durant tot aquest any hem 
estat commemorant. Ho vam 

fer amb un concert extraordinari a 
l’església parroquial de Sant Llorenç 
Savall que va comptar amb la parti-
cipació de la reconeguda Cobla Jove-
nívola de Sabadell, amb qui ja havíe 
col·laborat en ocasions anteriors.

El Cor Emprius amb aquesta cobla 
hem viscut moments musicals ino-

blidables. I en aquest concert ens 
van oferir, conjuntament i en exclu-
siva per aquesta ocasió, sardanes 
inèdites o poc conegudes en la pri-
mera part i, en la segona, la petita 
suite catalana sobre temes d’en 
Serrat, Raimon i Sisa, sàviament ins-
trumentada pel mestre Agustí Cohí-
Grau l’any 2006.

L’etapa que estem vivint a Catalu-
nya és intensa i transcendent, i per 
això no resulta casual que progra-
méssim aquest concert tan espe-
cial amb una cançó que parla”d’un 
temps,d’un país que ja és un poc 
nostre!”.Creiem que l’ocasió s’ho 
valia i així ho va entendre també el 
Consistori, a qui volem agrair públi-
cament les mostres continuades de 
suport en cadascuna de les diverses 
activitats que hem anant organitzant 
per  celebrar el nostre 25è aniversari.

Estem convençuts que una manera 
d’ajudar el País és perseverar en el 
treball rigorós i lúdic del cant, que 
ens ha de portar cap a millors quotes 
de benestar, música i amistat.

Creiem que el concert va ser un 
èxit, en part per la feina feta per la 
gent que formem el Cor Emprius, 
per l’orquestra Cobla Jovenívola de 
Sabadell i també per un públic que 
va omplir l’església de gom a gom. 
Veure tanta gent i sentir els aplaudi-
ments ens anima a seguir treballant 
per oferir i apropar la música i la cul-
tura al poble. Sense el públic, la Coral 
no existiria.

Visca la Música!

Josep Olivella i Alier

Director de la Coral “Els Emprius”

ESCOLA JOSEP GRAS

CORAL “ELS EMPRIUS”

Comiat Jaume Canadell
Aquests darrers anys a l’es-

cola hem tingut la sort de comp-
tar amb la col·laboració del 
Jaume Canadell com a impul-
sor del projecte intergeneraci-
onal que tenia com a objectiu 
posar en contacte els infants i la 
gent gran per poder transmetre 

valors i experiència a través d’activi-
tats comunes.

El Jaume s’ho va agafar com un 
repte personal i es va convertir en 
l’impulsor de la petanca a l’escola.  
Cada curs es posava en contacte 
amb nosaltres perquè no se’ns obli-
dés planificar l’activitat, buscava 

persones col·laboradores que vol-
guessin venir a l’escola, ensenyava 
les normes als infants, els animava 
a ser bons jugadors (concentrats, 
perseverants, conciliadors...), orga-
nitzava torneigs i venia a entre-
nar-los fins i tot durant les vacances 
escolars!  

Jaume, trobarem a faltar la teva 
energia, el teu suport, la teva col-
laboració, les xerrades filosòfiques... 
i tantes coses que havíem compar-
tit durant aquests anys.  Ha estat 
una sort poder comptar amb la teva 
col·laboració!
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Oriol, d’on et ve aquesta afició a 
les motos?

Tot va començar gràcies al meu 
pare. La seva primera moto va ser 
un regal dels reis als 4 anys. Aquesta 
primera moto va ser una clípic 50cc. 
I des de llavors no he deixat d’anar 
amb moto. Eren temps en què com-
partia els meus primers contactes 
amb el món del trial amb una afició 
que anava a més.

Quan vas entrar al món de la 
competició?

Als 6 anys vaig començar a com-
petir. I als 8 anys ja vaig relacio-
nar-me amb les motos amb canvi 
de marxes. I fins aleshores, no he 
deixat d’entrenar-me i de competir.

Des dels 6 anys fins als 16 vaig 
estar competint per al Campio-
nat de Catalunya. I a partir dels 14 
anys vaig entrar també a competir 
al Campionat d’Espanya, on encara 
competeixo, juntament amb la Copa 
Mundial.

Ara tens 18 anys i segur que tens 
molts projectes al cap…com compa-
gines els estudis, els entrenaments i 
les carreres?

Fa 2 anys vaig acabar l’ESO, i l’any 
passat va ser un any sabàtic, en el 
qual no vaig estudiar ni treballar. 
Em vaig dedicar únicament al trial. 
Aquest any, però, entreno als matins 
i treballo a les tardes. L’any que ve, si 
puc, estudiaré. Aquest any no m’ha 
estat possible, ja que els estudis no 
contemplen que pugui faltar a les 
classes.

Com són els teus entrenaments?
Entreno cada dia unes 6 hores, de 

les 9 del matí a les 15h. Normalment 
no entreno mai sol, procuro entre-
nar amb algú del meu equip. Entre-
nem sempre en circuits tancats i 
d’acord amb la pròxima carrera que 
tinguem. Entrenem al circuit de La 
Clau, a Girona… depenent de la car-
rera que haguem de fer busquem un 
circuit o un altre.

A les tardes treballo i al vespre 
acostumo a anar al gimnàs, on faig 
exercicis de resistència i equilibri.

Què es necessita per ser un pilot 
de trial del teu nivell? 

Sobretot concentració, equilibri 
i entrenament sobre  la moto, per 
controlar-la, i entrenament físic per 
tenir la resistència suficient. I no dei-
xar-te controlar pels nervis. Podria 
dir que són el meu punt feble.

Què et dóna el trial? 
Em dóna llibertat. Quan estic a dalt 

de la moto desconnecto del món i 
em concentro només en allò que 
estic fent. 

A part d’anar amb moto, què has 
après amb aquest esport?

A viatjar, a moure’m pel món. He 
conegut molts amics. Amistats de tot 
arreu on he estat competint. També he 
après a conèixer-me a mi mateix i a 
saber que, si vull ser el millor, només 
depèn de mi, ningú et regala res.

Quin és el teu objctiu per l’any  
que ve?

Aquest any he quedat 6è en el 
campionat del món en la categoria 
júnior, i el meu objectiu és arribar a 
ser el campió del món en aquesta 
categoria. 

I per acabar, dóna un consell a 
aquells que no hem anat mai amb 
moto.

Sobretot portar casc i tenir el cap 
molt clar. Nosaltres sempre anem 
en circuits tancats i coneixem molt 
bé la moto que portem i també el 
terreny que trepitgem. Mai hem de 
subestimar la màquina. I, sobretot, 
tenir molta passió per allò que fas.

Doncs moltes gràcies pel 
consell,que tinguis molta sort en la 
teva carrera i que aconsegueixis els 
teus objectius.

Oriol Noguera Roa,  
pilot de trial

L’Oriol Noguera Roa va neixer a Sant Llorenç Savall el 13 de febrer del 1996.  
Els seus pares són en Josep i la Marina i té dues germanes, una més gran que ell, 
la Marina, i una de més petita, la Carla.
Viu a Sant Llorenç Savall i ja des de ben petit té una gran afició a les motos de trial. 
Afició que l’ha portat al podi diverses vegades.
Actualment, només amb 18 anys, és un dels tres pilots de l’Equip Nacional  
RFME SPEA 2014, que aquesta temporada participa a la World Cup  
(el que abans s’anomenava Mundial Junior). 

  PALMARÈS

•	 2004: CAMPIÓ INICIACIÓ
•	 2005: CAMPIÓ ALEVÍ
•	 2006: TERCER JUVENIL
•	 2007: CAMPIÓ JUVENIL
•	 2008: SUBCAMPIÓ CADET 125 – SUB 

  CAMPIÓ ESPAÑA JUVENIL
•	 2009: SUBCAMPIÓ MÀSTER 125
•	 2010: CAMPIÓ MÀSTER
•	 2011: CAMPIÓ ESPANYA JÚNIOR
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agendasavall
➜ 26 d’octubre 20a edició 1a MARATÓ DE MUNTANYA
 DE CATALUNYA DE SANT LLORENÇ SAVALL

➜ 22 de novembre TROBADA GEGANTERA
 

➜ 23 de novembre TROBADA GEGANTERA
 

➜ 23 de novembre SANT CLIMENT, FESTA MAJOR D’HIVERN
 Al matí, exposició de fotos antigues 
 als baixos de l’Ajuntament.

➜ Trobareu més informació sobre l’agenda 
 al facebook de l’Ajuntament

 

•	L’empresa	venedora	respon	
dels defectes d’un	producte	durant 	
2 anys.

•	Si	detecteu	un defecte dins els 6 
primers mesos a	partir	de	la	compra,	
es	presumeix	que	ja	hi	era,	però	passat	
aquest	termini,	heu	de	demostrar	que	
el	defecte	és	de	fabricació.

•	Pregunteu	si	l’empresa	venedora	del	
producte accepta canvis: no hi ha 
cap obligació de canviar un producte 
en perfecte estat, llevat que així ho 
anunciï.

•	Si	durant	una	excursió	adquiriu	un	
producte	heu	de	saber	que	disposeu	
de 14 dies naturals des	del	moment	
de	la	recepció	per	retornar-lo,	sense	
explicacions	ni	penalitzacions.

•	Desconfieu de les visites imprevistes 
que	vénen	a	casa	vostra	a	fer	revisions	
del	gas	natural	o	del	butà.	

•	Recordeu que	la revisió de	
les instal·lacions	fixes	del	gas	butà s’ha	
de	fer	cada 5 anys	i	l’heu	de	sol·licitar	
a	una	empresa	instal·ladora.	Guardeu	
el certificat	de	revisió que	us	han	de	
lliurar	obligatòriament.

•	Recordeu que	la	companyia	de	gas	
natural	està	obligada	a	fer	una inspecció	
periòdica cada 5 anys i	té	un	cost	
econòmic.	Comunicarà als veïns de la 
finca, uns dies abans i mitjançant un 
avís,	quin	dia	passarà	a	fer-la.

•	 Si	rebeu	a	casa	la visita de persones 
comercials perquè	canvieu	de	
companyia	de	la	llum,	del	gas	o	
del	telèfon,	aneu amb compte amb 
la documentació que lliureu	(no	
faciliteu dades	bancàries si	no	esteu	
ben	segurs)	i	vigileu amb el que signeu.

•	En	tots	dos	casos	disposeu	de 14 
dies naturals des	de	la	celebració	
del	contracte per	anul·lar-lo, sense	la	
necessitat	de	donar-ne	cap	justificació.

•	En les vendes a domicili,	no compreu	
de	manera impulsiva i	penseu	
que disposeu	de 14 dies naturals des	
de	la	recepció	del	producte	per	desistir	
de	la	compra	sense	explicació	ni	ser	
penalitzat	econòmicament.

•	En	les	reparacions	d’electrodomèstics	
i	les	reformes	a	casa	és  obligatori que 
us facin un pressupost previ	llevat	que	
hi	renuncieu.	Aquests	serveis	tenen	
una	garantia	de 6 mesos.

•	No us precipiteu a signar cap 
document,	abans	cal	que	el	llegiu	bé.

•	Reviseu les dates de caducitat o de 
consum preferent dels	aliments	a	
l’etiqueta	o	a	l’envàs. 

•	Demaneu i conserveu totes	les	
factures	i	els	tiquets	de	compra,	ja	
que són la vostra garantia.

•	La publicitat és vinculant i	podeu	
exigir-ne	el	compliment,	guardeu	els	
documents	d’oferta	de	serveis,	les	
instruccions,	els	catàlegs.

•	Repasseu totes les factures,	els	
conceptes	detallats,	els	impostos	i	
reclameu,	si	hi	ha	un	error.

·Recordeu que: 
•	Els	establiments	comercials	disposen	
de fulls oficials de queixa/reclamació/
denúncia. 

•	És	una	garantia escollir	una empresa	
adherida al sistema arbitral de 
consum. 

Recomanacions de consum per a les persones grans

Les persones grans són un col·lectiu especialment protegit pel Codi de Consum de Catalunya,  
per això recordem els seus drets com a persones consumidores i recomanem:

ON VAN LES DEIXALLES?
L’Ajuntament fa el possi-

ble per mantenir el poble 
net amb el servei de l’em-
presa de neteja, amb la 
brigada i amb el ser-
vei de deixalleria. 
És veritat que 
no sempre està 
prou net, i que a 
tots ens molesten  
les caques dels 
gossos i les pape-
reres plenes. Però 
des d’aquestes línies fem 
una crida a tota aquella gent 
que no fa ús ni dels conteni-

dors de deixalles i reciclatge 
ni de la deixalleria. Gent que 
directament deixa i aban-

dona els seus residus o 
escombraries al terra 

al costat d’aquests 
contenidors i, en 
alguns casos, 
al riu. Caixes de 

cartró, plàstics, 
matalassos, cadi-
res trencades... 

la llista podria ser 
llarga...

Siusplau, fem ús de la dei-
xalleria, és gratuït!!! 
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Fent història

El dimecres passat, dia 24 de setembre, el nos-
tre poble va posar un altre granet de sorra a la 
història col·lectiva de Catalunya: es  va aprovar 
per una àmplia majoria la moció de suport de 
l’Ajuntament a la Consulta convocada pel presi-
dent Mas pel proper 9 de novembre . Ara mateix 
ens pot semblar un pas més, ja que aquests úl-
tims anys han estat farcits d’esdeveniments que, 
segurament, valorarem  quan els mirem des de la 
perspectiva dels propers anys. 

És un pas, però, que des de l’equip de govern 
ens omple d’orgull i ens dóna sentit de la respon-
sabilitat. Han estat, com dèiem, uns anys plens 
de reivindicació en forma d’actes multitudinaris,  
on la societat civil catalana ha donat una imat-
ge molt potent al món de civisme i determinació 
a parts iguals. Ara és l’hora de la política i dels 
fets. Ara és l’hora que els representants polítics 
d’aquest país estiguin a l’alçada del que el poble 
els ha demanat al carrer. Tots els representants 
hi ha estat implicats, des dels més grans als més 
petits i propers, com és el nostre cas.

Sant Llorenç, mitjançant la seva gent, ha estat 
present activament en tot aquest moviment soci-
al. Un percentatge molt alt dels veïns i veïnes del 
poble hem participat puntualment cada vegada 
que ha calgut i ara, des del plenari de l’Ajunta-
ment hem certificat aquest compromís amb la 
democràcia, amb els drets més bàsics de tot con-
junt de ciutadans: ser consultats i poder decidir 
el futur en un escenari de màximes garanties de-
mocràtiques per a tots.

Aquest creiem que és l’únic camí possible, que 
Catalunya esdevingui allò que els catalans i ca-
talanes majoritàriament  volem que sigui. Com 
a grup d’Esquerra la nostra opció és clara, però 
també creiem fermament que tota opció de vot 
és legítima; el que no ens cap al cap és que se’ns 
negui el dret de votar i que no es reconegui la 
nostra legitimitat com a nació.

Aquests últims anys també han estat anys eco-
nòmicament difícils, Sant Llorenç no ha estat 
pas una excepció. Els ajuntaments ho hem patit 
especialment. Som l’administració més propera 
i, moltes vegades, paradoxalment som l’adminis-
tració amb menys capacitat de maniobra i menys 
recursos. Aquest procés ens obre l’oportunitat de 
pensar un país nou, que des d’Esquerra volem 
que sigui molt més just, políticament, socialment 
i econòmicament. Què hi pot haver més engres-
cador que una oportunitat així?

Visca Sant Llorenç i Visca Catalunya!

Grup Municipal d’Esquerra

Malgrat el “no” del Congrés  
dels Diputats, el procés  
segueix endavant

El Congrés rebutja la proposta del Parlament. Dies 
enrere va tenir lloc al Congrés de Diputats el debat 
sobre la proposta del Parlament de Catalunya de sol-
licitar la transferència de la competència per poder 
convocar un referèndum sobre el futur de Catalunya. 
Com era previsible, la proposta va ser rebutjada per 
299 vots en contra, 47 vots a favor i una abstenció. Tant 
el PP com el PSOE (amb els vots del PSC) hi van votar 
en contra. 

Una oportunitat perduda. Malgrat que els represen-
tants del Parlament de Catalunya van anar al Congrés 
dels Diputats amb voluntat de negociació i de pacte, 
els grans partits espanyols i el Govern de l’Estat no 
van voler agafar la mà estesa que se’ls va oferir des de 
Catalunya. Van perdre una altra bona oportunitat per 
poder negociar i arribar a un acord. 

No a tot. El debat va servir per constatar que el Go-
vern i els grans partits espanyols segueixen instal·lats a 
dir “no” a totes les propostes que vénen de Catalunya. 
Ni tan sols van permetre tramitar la proposició de llei 
que plantejava el Parlament de Catalunya per poder 
debatre-la i fer les esmenes oportunes; la proposta del 
Parlament ha estat rebutjada des del primer moment. 

La mà segueix estesa. Malgrat que s’ha tornat a dir 
“no” a una proposta de Catalunya, la nostra mà seguirà 
estesa durant els propers mesos per arribar a acords. 
Si hi ha algun canvi d’actitud per part del Govern de 
l’Estat o dels principals partits polítics espanyols, la 
mà dels partits polítics catalans i de les institucions 
catalanes seguirà estesa. 

No hi ha voluntat política. La darrera sentència del 
Tribunal Constitucional demostra que els marcs legals 
permetien dir que sí a la proposta del Parlament de 
Catalunya, però el Govern i els principals partits espa-
nyols han volgut dir que no. Permetre que els catalans 
puguin expressar-se mitjançant les urnes no és una 
qüestió de legalitat, sinó de voluntat política, i el debat 
va deixar clar que per part del Govern i dels grans par-
tits espanyols no hi ha voluntat política per permetre 
que el poble de Catalunya pugui votar. 

Tenen por que Catalunya voti. En les intervencions 
del PP i del PSOE es va veure clarament que els grans 
partits espanyols tenen por que el poble de Catalunya 
voti a les urnes. Segurament aquesta por es deu al fet 
que els principals partits espanyols saben que estan en 
fals respecte Catalunya. 

Aquesta votació és un punt i a part. Alguns van voler 
presentar el rebuig a la proposta del Parlament com un 
punt i final del procés català, però la votació del Con-
grés és un punt i a part. A partir d’aquest “no” del Con-
grés dels Diputats, les institucions catalanes buscaran 
la construcció de marcs legals per poder fer la consulta 
i per donar la veu i el vot al poble de Catalunya el pro-
per dia 9 de novembre. 

 El procés segueix endavant. Malgrat el resultat de 
la votació, Catalunya seguirà fent el seu camí de for-
ma positiva, constructiva, pacífica i democràtica. La 
voluntat del poble de Catalunya no la pot aturar una 
votació al Congrés dels Diputats, des de Catalunya 
seguirem fent una aposta rotunda per la democràcia 
i per fer possible que el proper dia 9 de novembre el 
poble de Catalunya decideixi el seu futur a les urnes.

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

 
 
Per Catalunya

Els socialistes del PSC som catalanistes de soca-
rel, tal com hem demostrat a bastament, però ni 
som nacionalistes ni molt menys independentistesi, 
per tant, ni volem trencar amb Espanya ni amb les 
regles de la democràcia que tant ens costà assolir, i 
que recullen la Constitució i l’Estatut d’autonomia.

No volem la independència per raons diverses. 
Entre d’altres, perquè volem continuar sent ciuta-
dans de la Unió Europea, amb l’euro com a moneda 
comuna, perquè la solvència d’un petit estat inde-
pendent com Catalunya no està garantida però, so-
bretot, perquè el cost (econòmic, social i emocional) 
de la ruptura amb Espanya i Europa és massa consi-
derable i se’ns faria insuportable.

Volem el millor per a Catalunya i per a tots nosal-
tres i, per tant, treballem i treballarem per fomentar 
l’entesa i el diàleg amb els altres pobles de l’estat es-
panyol (bascos, gallecs, andalusos, valencians, bale-
àrics, castellans, canaris…) i també amb els pobles 
d’Europa.

Només mitjançant el diàleg serè podrem reformar 
la Constitució per construir un estat federal on tots 
ens sentim còmodes i ben tractats des de tots els 
vessants. En primer lloc, el de la fiscalitat, fruint dels 
béns generats pel nostre treball, administrats des 
d’una agència tributària pròpia i amb una quota de 
solidaritat raonable amb la resta de l’Estat. En segon 
lloc, assolint totes les competències en matèria de 
cultura, llengua i ensenyament, que és el factor dife-
rencial principal que ens distingeix.

Per tot això ens cal refer la Constitució del 1978, 
per construir un estat federal que reconegui la na-
ció catalana. Evidentment el govern del PP no està 
pendent d’aquesta tasca, però l’any vinent hi ha elec-
cions generals que hauran de permetre un gir a l’es-
querra i una nova majoria. 

La consulta prevista pel 9 de novembre no ens 
permet votar l’opció federal, i per això n’hem quedat 
al marge. No estem en contra d’un referèndum d’au-
todeterminació, però sabem que per tenir validesa 
ha de ser legal i, per tant, ha de ser pactat de mutu 
acord entre els representants de Catalunya i Espa-
nya, com ho han estat en el cas del Regne Unit de la 
Gran Bretanya respecte Escòcia o, anteriorment el 
del Canadà amb el Quebec. 

Les regles de la convocatòria han de ser clares i no 
poden ser –com ara– el fruit de la imposició d’una 
part –data i pregunta– davant la negativa tancada 
de l’altra. Per això les principals instàncies interna-
cionals s’han pronunciat contra la possible indepen-
dència de Catalunya, que consideren un problema 
intern del Regne d’Espanya.

En aquest context, la via federalista, la mal ano-
menada “tercera via”, pren un nou impuls que la 
situa com la opció més viable per refer una relació 
equilibrada i justa entre Catalunya i Espanya.

Els socialistes de Catalunya, d’Espanya i d’Europa 
estem junts en aquesta empresa que ens ha de por-
tar a l’estat federal i, mentrestant, continuarem llui-
tant per la justícia social tot construint la Catalunya 
rica i plena que cantem en el nostre himne nacional 
“Els Segadors”.

Jaume Valls i Vila 
Portaveu del PSC

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

els grups municipals opinen

savallbutlletí 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
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Ajuntament de  
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www.entitatssavall.cat

Visiteu la pàgina de les entitats  
de Sant Llorenç Savall

www.savall.cat

A l’Escola de Natura la Muntada fem activitats educatives sobre l’entorn natural 
per a escoles i famílies, i cultivem en ecològic la vinya.

Un diumenge al mes realitzem itineraris familiars per la Vall d’Horta, vertebrats 
sobre un eix i acompanyats d’un expert sobre el tema: les herbes, els ocells, els 
mamífers, les papallones, la geologia, la poesia…

Periòdicament fem tallers temàtics: de cuina, d’ungüents i oleomacerats…

Tenim una oferta educativa per a escoles, que vénen a realitzar els tallers 
d’ornitologia, de verema o altres, així com camps de treball.

Aquesta oferta s’extrapola fora de la Muntada, fent cursos i assessoraments 
sobre horta ecològica a escoles i realitzant tasques educatives sobre l’hort 
ecològic a centres amb persones amb discapacitats psíquiques o intel·lectuals, 
unint dues vessants que ens apassionen: l’agricultura i l’educació social.

La casa es lloga a associacions i esplais, màsters d’universitats o altres activitats 
de caire pedagògic. També es pot llogar per celebracions privades, sempre que 
siguin respectuoses amb el medi.

A més gestionem i cultivem les vinyes ecològiques de la Vall d’Hort, recuperant 
antics camps, erms fins ara, i que havien sigut antigues vinyes.

Podeu conèixer-nos millor al facebook Masia La Muntada o al bloc:  
www.masialamuntada.blogspot.com

 

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
•	 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.

Masia La Muntada, Escola de Natura

A Twitter:

@AjSavall


