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Participació Llorençana 
a la Marató de TV3

 
Informació especial sobre els Pressupostos per al 2015

L’Alcalde, els regidors i tot el personal  
de l’Ajuntament us desitgem unes bones festes

Festa Major d’hivern, els 25 anys  
d’en Capablanca i els 20 de na Genoveva

El camp de gespa serà  
realitat la propera temporada

•	20a EDICIÓ de la  
Marató de Muntanya

•	ENTREVISTA: Voluntàries  
del Banc d’Aliments

•	El 25è ANIVERSARI 
del Club Ciclista Savall
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L’Ajuntament informa 

Ple del 13 d’octubre
Ordenances Fiscals 
pel 2015

Excusen la seva inassis-
tència les regidores Maite 
Montfort i Montserrat Díaz i 
els regidors Francesc Martí-
nez i Jaume Valls Vila.

En el primer punt s’aprova 
per unanimitat l’acta del 
Ple Ordinari celebrat el 24 
de setembre de 2014. En el 
segon punt, el regidor d’hi-
senda presenta les Orde-
nances Fiscals pel 2015 que 
són aprovades per unanimi-
tat. En tercer lloc, també el 
regidor d’hisenda presenta 
el Compte General del 2013 
que queda aprovat amb el 

vot favorable dels membres 
presents d’ERC (5), cap vot 
en contra i les abstencions 
dels membres presents de 
CiU (2). En quart lloc es pre-
senta la Modificació conveni 
DIBA: ASGEL per tal d’adhe-
rir-se al servei de recepció 
de factures per via electrò-
nica, que s’aprova per una-
nimitat. En cinquè i últim 
punt, es proposa modificar 
el règim d’assistències dels 
regidors de l’Ajuntament 
de Sant Llorenç Savall, per 
la seva participació en els 
òrgan col·legials, de manera 
tal que a més de les assistèn-
cies acordades en el Ple del 
29-06-2011, també existi-

ran assistències per assistir 
a la Comissió Especial de 
Comptes; A les deliberants 
de la Junta de Govern Local 
i a les possibles Comissions 
Informatives que es puguin 
arribar a constituir. També 
és aprovat per unanimitat. I 
com que no hi ha més punts, 
es passa a les informacions 
de les regidories.

Ple del 26 de  
novembre
Pressupost del 2015

Essent tot el consistori 
present, comença a les 21h 
el Ple de novembre aprovant 
per unanimitat l’acta del ple 

del mes d’octubre. En segon 
lloc, s’aprova per també per 
unanimitat el projecte exe-
cutiu per a la pavimentació 
amb gespa artificial del camp 
de futbol municipal de Sant 
Llorenç Savall. En tercer lloc 
es presenta una modificació 
pressupostària en la qual CIU 
s’abstén, PSC i ERC voten a 
favor. En quart lloc s’informa 
de la morositat del quart tri-
mestre que és aprovat per 
tots els presents. El cinquè 
punt presenta el pressupost 
municipal del 2015, el qual 
CIU s’abstén i PSC i ERC 
voten a favor. El sisè punt 
presenta l’aprovació de l’Or-
denança d’intervenció muni-

cipal en Espectacles Públics 
i Activitats Recreatives, amb 
11 vots a favor. En setè lloc 
es presenta l’aprovació de 
l’Ordenança reguladora de 
la intervenció municipal 
ambiental, de seguretat i 
salut pública, amb tots els 
vots positius. En vuitè lloc 
s’aprova per unanimitat el 
Plec de Clàusules Adminis-
tratives Generals de Contra-
ctació. I en novè i últim punt 
es proposa un canvi de règim 
de sessions del Ple del mes de 
desembre 2014 que és apro-
vat per tots positivament. I 
no havent més punts a trac-
tar, es passa a les informaci-
ons de les regidories.

PLENS MUNICIPALS

El 9N
El passat 9 de novembre va ser 

un dia important per a Catalunya i la 
seva gent. El poble de Catalunya va 
sortir al carrer i va poder votar. Va 
exercir el seu dret i va dipositar dins 
d’una urna la seva opinió sobre si vol 
que Catalunya esdevingui un estat, i 
si vol que aquest sigui independent 
o no. A Sant Llorenç Savall, igual que 
a molts pobles, la participació va 
ser molt alta. Estem molt contents 
de com va anar la jornada ja que 
no va haver-hi cap incident i tot va 
funcionar amb absoluta normalitat. 
Des d’aquestes línies agraïm a més, 
la tasca que van realitzar totes les 
persones voluntàries que van estar 
tot el dia davant de les urnes i amb 
un somriure a la cara. A totes elles 
dediquem aquesta fotografia.

A continuació us mostrem quins 
van ser els resultats de la consulta 
del 9N a Sant Llorenç Savall (cal 
aclarir que com que no hi havia un 
cens, i a més, podien votar joves a 
partir de 16 anys, el tant per cent de 
participació és estimat i s’ha calcu-
lat a partir del de les últimes elecci-
ons europees).

Van votar 1109 llorençans que, 
tenint en compte l’explicat anterior-
ment, representen aproximadament 
un 59,3%.

I el recompte final va  ser el següent:
Si-si: 988 (89,08%) 
Si-no: 48 (4,32%) 
Si-en blanc: 18 (1,6%) 
No: 39 (3,51%) 
En blanc: 5 (0,45%) 
Altres: 11 (0,99%)

Exposició de fotos de Joan Balmes
El passat dissabte, 22 de novem-

bre, es va inaugurar a l’Ajuntament, 
una exposició de fotografies del Sr. 
Joan Balmes (Sabadell 1915-2004). 
Gràcies a l’especial interès dels 
seus fills, els quals tenen un lligam 
especial amb Sant Llorenç, per a 
fer publiques les fotografies que el 
seu pare havia fet al poble sobretot 
durant les celebracions i festes, hem 
pogut conèixer, a través d’aquestes, 
un Sant Llorenç desconegut per a 
molts, sobretot joves, ja que les imat-
ges mostren les vivències dels anys 
40 i 50. Gràcies a la família Balmes i 
sobretot a l’autor de les fotografies, 
l’arxiu fotogràfic de l’ajuntament de 
Sant Llorenç Savall podrà comptar 
amb més de 1500 fotografies digita-
litzades que enriquiran el patrimoni 
cultural. Esperem mostrar-vos més 
endavant, una segona ronda de foto-
grafies del mateix autor. 
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Perquè no fem desmuntar la Benzinera?
Molta gent es pregunta perquè des 

de l’ajuntament no es fa desmuntar 
la benzinera després de tants anys 
sense donar servei.

És evident que la primera imatge 
que et trobes quan entres al poble 
és una benzinera tancada i mig des-
ballestada, i aquesta no és la millor 
imatge que podem donar del nostre 
poble  però, davant d’aquesta situa-
ció, tenim dues opcions: exigir que 
la desmuntin o intentar que torni a 
funcionar.

Des de l’ajuntament vam intentar 
parlar amb Repsol i la veritat és que 
no vam aconseguir cap tipus de res-
posta, llavors vam intentar una altra 
via, un regidor es va fer passar com 
a possible inversor privat per tirar 
endavant el negoci i va aconseguir 
tenir una reunió a la seu de Repsol 
a Barcelona. Un cop escoltades les 
seves peticions, era molt difícil tro-
bar un inversor privat per poder-ho 
tirar endavant, i en la mateixa reu-
nió el regidor va informar que era 
regidor i que estava allà per saber 
la situació de la benzinera i els plans 

de futur de Repsol. La veritat és que 
Repsol paga un lloguer per la ben-
zinera que va lligat a altres benzi-
neres i ells prefereixen no fer res 
per a desfer el contracte només per 
a aquesta benzinera i poder seguir 
mantenint el contracte per les altres 
benzineres.

Veient les intencions de Repsol i 
havent parlat també amb la propi-
etària del terreny que ho té llogat 
a Repsol, hem decidit que la millor 
opció és esperar a que acabi el 
contracte, aparentment el 2018, i 
després un cop no hi hagi Repsol, 
intentar que alguna persona a nivell 
privat li pugui interessar gestionar 
aquest servei. El més fàcil hauria 
estat fer desmuntar la benzinera 
però creiem que si la fem desmun-
tar mai més hi haurà aquest servei 
a Sant Llorenç, ja que la inversió ini-
cial és molt alta. En canvi, esperant 
a que acabi el contracte de Repsol 
tenim esperances de que la benzi-
nera torni a funcionar, encara que 
sigui d’aquí 3 o 4 anys.

El camp de gespa serà realitat la pròxima temporada
Fa molts anys que estàvem treballant per a 

poder posar gespa al camp de futbol i finalment 
ho hem aconseguit. El motiu de fer-ho ara i no 
haver-ho fet abans és principalment per un tema 
econòmic. Quan vam fer el projecte el 2010, el 
cost total del projecte s’acostava als 475.000 €, 
una xifra que creiem desproporcionada i per la 
qual cosa vam decidir no fer-ho i seguir buscant 
subvencions. Finalment les empreses s’han hagut 
d’ajustar amb la crisi, així que hem refet el pro-
jecte i ara puja 266.649 €, un 44% menys que ara 
fa quatre anys. Tenint en compte que només actu-
alitzant el projecte hem aconseguit rebaixar més 
de 200.000 € del cost total, i que fa un parell de 
mesos vam aconseguir una subvenció de 73.082 € 
de la Diputació de Barcelona per a aquest projecte 
i que vam poder destinar a aquest projecte 18.566 
€ de remanents d’inversions d’altres obres fetes 
en anys anteriors, que ens havíem gastat menys 
del previst, només ens quedaven per finançar 
175.000 €. I aquests 175.000 € pendents, els hem 

demanat a través d’un crèdit a interès zero a la 
Diputació de Barcelona durant deu anys, i més 
de la meitat de la quota anual del crèdit es podrà 
pagar gràcies a la reducció dels costos de man-
teniment del camp de 
futbol, ja que al ser fins 
ara de sauló, teníem uns 
costos de manteniment 
anuals molt alts.

Un cop explicades les 
raons econòmiques del 
projecte, hi ha també 
raons d’ús i d’avan-
tatges per la població, 
creiem que és una gran 
millora pels jugadors 
de l’equip amateur 
però també és la millor 
inversió que es pot fer 
pels infants i joves del 
municipi, ja que com 

més gent aconseguim que practiqui esport, millor 
pels nens i nenes que el practiquen. Amb aquesta 
inversió esperem superar el centenar de nens i 
nenes que practiquin el futbol base.

La Vall Xica
Des de que la llar d’infants “El Pati-

net” va deixar la Vall Xica per traslla-
dar-se al nou edifici, just al costat de 
l’escola, i el CAU es va traslladar a la 
part de baix de l’antic ajuntament, la 
Vall Xica va quedar completament 
buida.

Cal dir, que l’edifici de la Vall Xica és 
propietat de la Generalitat, i que l’Ajun-
tament de Sant Llorenç tenia un con-
veni amb aquesta per a poder utilitzar 
les seves instal·lacions. Un cop l’Ajun-
tament va creure necessari traslladar 
els esmentats serveis en un lloc més 
pròxim al poble, aquest contracte va 
quedar eliminat.

D’aquesta manera, actualment 
l’Ajuntament no té cap tipus de conveni 
amb la Generalitat per a poder utilitzar 
la Vall Xica.

Malauradament, hi ha gent que ha 
aprofitat que la Vall xica està buida, 
per a robar tot el que es podia i més, a 
més d’actes bandàlics com destrossa 
de mobiliari, trencadissa de vidres, 
portes,…trencant a més, el cor de totes 
aquelles persones que van estudiar en 
aquest edifici quan era el Convent.

Hem parlat per enèssima vegada 
amb la Generalitat per veure quin pro-
jecte tenen pensat per a aquest edifici 
tan gran i en un espai privilegiat. La 
resposta és que la Vall Xica va ser una 
cessió particular a la Generalitat però 
amb una única condició: que totes les 
activitats que aquest edifici ofereixi, 
han de ser de caire social, és a dir, 
centre de menors, com ja havia estat 
temps enrere, etc…és a dir, que en cap 
cas, aquest edifici es podria utilitzar 
per a crear-hi un hotel, alberg o qualse-
vol negoci dedicat a l’oci. Vam pregun-
tar si no es podia fer una reconversió 
de l’ús de l’edifici i ens van comentar 
que això ho ha de dictaminar un jutge i 
n’ha de donar el vist i plau. Tot i així, si 
a dia d’avui hi hagués alguna empresa 
o particular interessat en invertir en 
aquest edifici, ho tindria molt difícil per 
a què s’acceptés un canvi de sentit en 
la voluntat de la donació. Estem man-
tenint converses, però, per veure com 
poder canviar aquesta condició, ja que 
com a ajuntament, estem plenament 
interessats en què aquest edifici esti-
gui buit el menys temps possible

Presentació campanya “Joguines Solidàries 2015”
Les oficines de la Direcció d’Àrea 

de Sabadell de “La Caixa” han posat 
en marxa per quinzè any consecu-
tiu en aquestes dates, la campa-
nya “joguines solidàries”. Aquesta 
campanya portarà joguines noves 
i d’altres obsequis a les poblacions 
de Sabadell, Sant Quirze del Vallès, 
Castellar del Vallès, Sant Llorenç 
Savall, entre d’altres.

El pressupost destinat aquest any 

s’ha ampliat un 6,35% respecte l’any 
anterior. Això ha permès distribuir 
un total de 3,331 joguines, un 9,36% 
més.

El divendres 12 de desembre, l’Al-
calde Ricard Torralba i la regidora de 
Serveis Socials Pepi Filella, van aco-
llir les joguines de la campanya, que 
seran repartides a les famílies amb 
pocs recursos econòmics i amb fills 
menors d’edat.
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El passat diumenge, 14 de desembre es va celebrar La Marató de TV3, i Sant Llorenç Savall hi va posar el seu granet de sorra.
Algunes parades, per recaptar diners per a La Marató, es van unir a la Fira de Santa Llúcia. Us fem un breu resum de les nostres activitats i la recaptació final:

•	 Zumba:	110€Paradeta	d’artesania:	500€
•	 Gegants	Sant	Llorenç	Savall:	60€
•	 Avis	de	la	Residència	de	G.G.	Sant	Llorenç:	20€
•	 Joguines	solidàries:	70€
•	 Entrades	de	l’obra	de	teatre	Carpe	Diem:	455€
•	 Esmorzar	solidari	del	Casal	de	la	segona	joventut:	620€
•	 Total:	1835€

Moltíssimes gràcies a tots per escoltar el vostre cor i fins l’any que ve!

Entitats i Societat

MARATÓ DE TV3

Festa Major d’hivern: Sant Climent 2014!
El passat diumenge 23 de novembre la Colla 

de Geganters de Sant Llorenç Savall va organit-
zar la VIIa Trobada Gegantera a la nostra vila. 

Enguany va ser una jornada molt especial ja 
que vam celebrar l’aniversari dels gegants vells. 
En Capablanca i na Genoveva han fet 25 i 20 anys 
respectivament. I com no podia ser menys, vam 
organitzar la Trobada de Gegants més gran de 
Sant Llorenç Savall fins al moment.

Vam aplegar gairebé 40 gegants de colles vin-
gudes d’arreu com: Castellar del Vallès, Sentme-
nat, Barri del Rodal de Sabadell, Sabadell Ciutat, 
Faràndula de Badalona, Rubí, Montmeló, Nou 
Barris de Barcelona, Santa Eulàlia de Ronçana, 

Sant Feliu de Codines i Castellcir.
Estem molt orgullosos i satisfets de la nostra inici-

ativa per recuperar la Festa Major d’hivern del nostre 
poble i de tornar a fer de la diada de Sant Climent una 
diada festiva per tots els llorençans i llorençanes. 

I per acabar des d’aquestes línies volem agraïr 
novament el suport de l’Ajuntament, de les empreses 
i comerços locals, la col·laboració de les entitats i l’es-
forç dels voluntaris i voluntàries que han col·laborat 
amb la Colla Gegantera enguany. Moltes Gràcies a tots!

La Colla de Gegants de Sant Llorenç Savall us 
desitja unes Bones Festes de Nadal i un Feliç Any Nou 
2015! I que el Tió de Nadal i els Reis Mags siguin molt 
generosos amb tots els Llorençans i Llorençanes!

GEGANTS

20a edició de la Primera Marató de Muntanya de Catalunya

El diumenge 26 d’octubre es va disputar la 20a edi-
ció de la Primera Marató de Muntanya de Catalunya a 
Sant Llorenç Savall, Gran premi Diputació de Barce-
lona, que inclou: La Marató, la Mitja Marató, la Cursa 
de Sant Jaume (12,350 Km) i el Canicross (8,660 km). 
Després de molts anys de mantenir un recorregut 
similar, fa sis anys es va innovar per endinsar-se 
al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i fer una 
cursa molt tècnica. Els corredors de la marató i mitja 
marató han de suportar un fort desnivell que cal 
superar en un circuit muntanyenc, i que en la marató 
ascendeix en total els 3449 metres aproximadament.

1.673 corredors van prendre sortida en les quatre 
modalitats de curses (organitzades pel Club Centre 
Excursionista Llorençà) que travessen el Parc Natu-
ral de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac en una 
jornada marcada pel bon temps. La cursa que se 
celebra l’últim  diumenge del mes d’octubre és una 
de les competicions atlètiques amb més caràcter de 
Catalunya, puix que uneix la distància més dura de la 
competicions atlètiques del programa olímpic.

La Marató (42,470 km), amb 500 corredors, arriba 
fins al cim del massís, la Mola, a 1.104 metres d’al-
titud. La Mitja Marató (23,910 km) enguany també 
amb límit de participants va superar els 500 corre-

dors. També uns 400 corredors a la cursa de Sant 
Jaume (12,370 km), que no per ser més curta deixa 
de ser interessant, amb la pujada a l’ermita de Sant 
Jaume. Finalment també es disputà el canicross, 
amb una participació de quasi 100 corredors, que 
cada any augmenta de manera gradual i que dóna 
un toc diferent i més festiu al que, a més de ser una 
cursa, és també un dia especial pel poble, una de les 
entrades al Parc Natural de Sant Llorenç.

La Marató va comptar amb 13 controls que alhora 
eren tots avituallament líquid i alguns d’ells avitua-
llament sòlid i que van ser més que suficients per a 
les necessitats dels corredors. Això si, a l’arribada a 
meta, un altre avituallament en tota regla: cervesa, 
entrepans, fruita, etc. I també un massatge!!! Tot un 
luxe i una merescuda recompensa.

Malgrat la seva extraordinària duresa, la Primera 
Marató de Muntanya de Catalunya (pionera en el 
nostre país) any rere any reuneix un notable i selecte 
grup de participants. Dones i homes que gaudeixen 
de l’aire pur d’un dels paisatges més bonics de les 
comarques barcelonines, passant pel Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i sabent que es 
trobaran recolzats per una excel·lent organització a 
càrrec del Club Centre Excursionista Llorençà. 

El guanyador d’aquesta 20a Marató, Just Sociats 
va fer un temps de 3h 39’47’’, la guanyadora feme-
nina amb un temps de 4h 17’15’’ va ser Laia Andreu, 
i el primer corredor local va ser Pedro Ordoñez amb 
un temps de 4h 4’ 9’’.

Un cop més tot aquest esdeveniment es va poder 
organitzar gràcies a l’esforç i dedicació dels més de 
400 voluntaris que fa ja 20 anys donen el seu suport 
a la cursa. Ens retrobem l’any que vé esperem que 
amb algunes novetats!
Enllaç	per	més	informació:	www:maratocatalunya.cat

25 anys del Club Ciclista Savall
Any 1989, fa 25 anys que el Club Ciclista Savall 

va ser fundat per una bona colla d’amics de la 
bicicleta. Any 2014, paral·lelament a la creació 
del Club, s’organitzen les trobades de bicicleta 
de muntanya a Sant Llorenç, i aquest any ja és 
la vintiquatrena. Per tal de celebrar-ho, hem fet 
un dinar de germanor. Gràcies a tots els que d’al-
guna manera o altra heu fet posible aquests 25 
anys de club, ja sigui com a socis, col·laboradors, 
membres de la junta o voluntaris. I si, ens hau-
rem de continuar esforçant en seguir fent historia 
“bicicletista”. 

Salut	i	bons	pedals	a	tothom!
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ESPECIAL PRESSUPOSTOS 2015

2.332.9072.332.907

Pressupost Ordinari 2015

Ingressos                   Despeses

PRESSUPOST ORDINARI 2015

Total: 2.332.907 €

Personal
Aigua

Residus
Deute públic

Conum electric i manteniment 
Mantenimnet

Via pública
Neteja municipal

Activitats esportives
Activitats Culturals

Ajudes socials
Personal extern

Gasoil i biomassa
Consum elèctric edificis

Cost gestió de tributs
Activitats

Subencions entitats i convenis
Telefon

Assegurances
Altres
Savall

Despeses fianceres 0,2%
0,2%
0,3%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,6%
1,6%
2,0%
2,3%
2,4%
2,6%
2,7%
3,0%
3,3%

4,3%
5,0%

9,2%
10,0%

12,6%
33,1%

DESPESES 2015 DESGLOSSADES

Conceptes CAP Llar d'Infants Escola
Casa de 
Cultura

Pavelló + 
Camp

de futbol Piscina Casal d'avis

Ingressos  	 -      	 42.537    	 -      	 17.093   

Despeses
Personal  	 105.990    	 21.977    	 16.600    	 20.207    	 18.003   
Catering  	 5.765   
Convenis  	 11.050   
Manteniment  	 601    	 1.298    	 8.857    	 5.756    	 13.892    	 9.848    	 2.596   
Electrictat  	 2.613    	 4.688    	 7.895    	 4.165    	 7.794    	 1.561    	 1.665   
Gasoil + biomassaGasoil + biomassa  	 3.012    	 11.040    	 3.678    	 4.532    	 2.192   
Telèfon  	 1.094    	 979    	 1.383    	 1.067    	 289    	 1.334   
Assegurança  	 -      	 970   
Neteja  	 5.913    	 7.446    	 26.108    	 3.712    	 6.928    	 1.133    	 2.140   
Altres  	 2.585    	 875   

Total Despeses  	 10.222    	 132.734    	 89.186    	 34.978    	 53.642    	 30.544    	 9.928   

Resultat -	 10.222   -	 90.197   -	 89.186   -	 34.978   -	 53.642   -	 13.451   -	 9.928   

COSTOS EDIFICIS MUNICIPALS

Rellinars

Sant Feliu de Codines

Catsellar del 
Vallès

Matadepera

Sentmenat

Monistrol de Calders

Sant Llorenç
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Qui sou?
Som tres dones, la Felisa Valero, 

la Maragda Gaspar i la Maria Jesús 
Protasio.

Sou voluntàries del Banc d’ali-
ments, però, com veu començar?

Felisa: jo sempre he valorat molt 
la feina del voluntariat perquè he 
vist al llarg de la meva vida que 
sense aquesta tasca hi ha moltes 
coses que no es farien. Aleshores, 
vaig començar fent de voluntària a 
la Residència, fent acompanyament 
a una senyora un cop a la setmana, 
tasca que encara estic fent. Després, 
des de l’Ajuntament em van propo-
sar si volia fer de voluntària al Banc 
d’aliments, i em va encantar la idea. 

Maria Jesús: i la Felisa em va pro-
posar si jo volia fer de voluntària 
amb ella al Banc d’aliments i també 
li vaig dir que si. I aquí estem, ja fa 
més de tres anys i encantades!

Maragda: jo ja feia temps que era 
voluntària de la Creu Roja, però a 
fora de Sant Llorenç i quan em vaig 
assabentar que aquí al poble es feia 
voluntariat, vaig demanar de fer-ho 
al poble.

Totes tres sou voluntàries de la 
Creu Roja?

Felisa: si, jo me’n vaig fer a través 

de la Residència, i la Maria Jesús a 
través de l’Ajuntament.

Podrieu explicar breument quina 
és la vostra tasca aquí?

Maragda: venim dos dies cada 15 
dies, els dijous i els divendres i repar-
tim els aliments als usuaris. Des de 
Serveis Socials ens donen una pauta 
amb la família que ha de venir i el 
que se li ha de donar en funció dels 
membres que hi ha a la família, si hi 
ha bebès i menors d’edat,...

Felisa: una reparteix el menjar, 
que el preparem davant de l’usu-
ari perquè vegi què li donem, i una 
altra apunta els aliments que es van 
entregant.

Maria Jesús: sempre som com a 
mínim dues, mai una de sola, nosal-
tres mateixes ens coordinem.

D’ón vénen els aliments que repartiu?
Maragda: hi ha productes que 

vénen directament de la Unió Euro-
pea, com galetes, llegums,...d’altres 
els compra l’ajuntament (amb 
diners que provenen de subvenci-
ons i també propis) i altres de la gent 
que col·labora amb la campanya del 
Banc d’aliments. 

Què heu après fent aquesta tasca?
Maria Jesús: hem après humanitat. 

Quan la gent et dóna les gràcies, i saps 

que ho diuen de veritat, només que faci 
una mica feliç a algú, jo ja en tinc prou.

Felisa: és un temps que dónes del 
teu temps.

Es podria tenir la sensació que 
esteu perdent el temps doncs?

Felisa: mai de la vida hem pensat 
que sigui perdre el temps.

Maria Jesús: es crea un vincle amb 
l’usuari, i això és molt maco.

Felisa: els usuaris se senten bé. Al 
principi se sentien més tímids, però 
amb el temps agafen confiança. No 
és fàcil reconèixer que necessites 
que t’ajudin...

La tasca de voluntariat és ajudar a 
algú que ho necessita...

Maria Jesús: és donar i rebre. I la 
sensació sempre és que reps més 
del que dónes, i es fa amb humilitat, 
perquè no li treus la feina a ningú.

Felisa: surts de la teva bombo-
lla i coneixes altres realitats que no 
són la teva. T’ajuda a obrir la ment i 
mirar més enllà del nostre nas.

I Com marxeu cap a casa quan 
veieu altres realitats?

Felisa: Quan estem aquí donem el 
cent per cent de nosaltres mateixes, 
sempre amb un somriure a la cara, 
escoltem a la gent, conversem una 
mica, però és molt important guar-

dar l’anonimat dels usuaris i quan 
tanquem la porta, el què ha passat al 
Banc d’aliments es queda allà. 

Així doncs, alguna recomanació?
Maria Jesús: jo recomanaria a tot-

hom que es fes voluntari, encara que 
sigui per una temporada curta. El 
que se sent, no t’ho treu ningú.

Felisa: és una experiència única 
que no ho saps fins que no ho fas.

Creieu que falta voluntariat?
Felisa: hi ha voluntàries del poble 

que fan voluntariat a la Residència 
des de fa anys. Els avis ja ho esperen 
i fa il·lusió, perquè veus que mous 
alguna cosa dins de les persones. I 
al poble es podrien fer més coses, 
acompanyaments a la gent gran que 
està sola. Ajudar-los a anar a com-
prar, perquè tenen por de sortir al 
carrer, ajudar-los a fer el menjar, a 
donar-los conversa,...

Doncs agraïnt-vos molt que 
hagueu fet de voluntàries una 
estona més per a fer l’entrevista i 
us animem a continuar endavant.

Aprofitarem per dir que si algú 
vol oferir-se per a alguna tasca de 
voluntariat, només cal que us diri-
giu a l’Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall.

Voluntàries del Banc d’aliments

A Sant Llorenç Savall hi ha un Banc d’aliments que proporciona menjar a famílies amb 
pocs recursos econòmics, sobretot a aquelles amb menors. Sense les voluntàries, el banc 
d’aliments no funcionaria. Són voluntàries anònimes, però avui donaran la cara per explicar 
la seva tasca dins del món del voluntariat.

Llorençans amb ce trencada

 

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.

telèfons d’interès

•	 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL 93 714 00 18

•	 PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC NATURAL 93 714 00 18

•	 ESCOLA JOSEP GRAS 93 714 02 34

•	 ESTACIÓ D’AUTOBÚS DE SABADELL 93 727 92 92

•	 IES de CASTELLAR DEL VALLÈS 93 714 43 44

•	 LLAR D’INFANTS EL PATINET 93 714 05 75

•	 VIGILANTS MUNICIPALS 686 928 540

•	 CAP 93 714 02 38

•	 RESIDÈNCIA DE GENT GRAN 93 714 01 01

•	 CASA DE CULTURA 93 714 12 23

•	 CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT 93 714 05 31
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#noupaís 

El passat dimarts 2 desembre, el president d’Es-
querra Republicana de Catalunya l’Oriol Junque-
ras va fer una conferència davant de més de 2000 
persones, fent una crida a un nou país: la Repú-
blica Catalana. Va desgranar el full de ruta cap 
a la independència i va expressar la necessitat 
d’assegurar una majoria del vot independentista 
reunint el vot de persones que des de diferents 
sensibilitats arriben a la conclusió que necessi-
tem les eines d’un estat. Cal buscar la fórmula 
que ens permeti maximitzar els resultats i iniciar 
una nova etapa, no sumar uns quants sinó sumar 
quants més millor.

Durant la conferència, Junqueras va defensar 
també la necessitat d’unes eleccions el més aviat 
possible, amb un govern unit que expressi de la 
millor manera possible la pluralitat del país. No 
deixar fora cap persona favorable a la indepen-
dència i que per a això, caldrà ser divers i escoltar 
el poble.

El president d’Esquerra va deixar clar quin és el 
camí a seguir; si volem un nou país, cal una nova 
política i no deixar mai de banda la lluita contra 
la corrupció i les desigualtats socials.

Després que el poble votés el 9N amb un caire 
festiu, però convençuts tots de que el pas que fe-
iem era històric, i després d’escoltar la conferèn-
cia d’en Junqueras, vam fer venir a Sant Llorenç al 
diputat d’ERC i veí del poble, Marc Sanglas, per-
què ens fes una petita xerrada i ens expliqués de 
primera mà, què és el que s’està coent al nostre 
país. També vam parlar d’independència.

Però la realitat és molt dura. Hi ha gent que pa-
teix molt i molt. Persones que fa temps que estan 
a l›atur, persones desnonades, etc. És ara quan 
més se›ls ha d›ajudar i som els ajuntaments els 
que hem de ser a primera línia, els que hem de 
tenir un paper rellevant per provocar el canvi. 
Els ajuntaments sabem com s’està actuant des 
del govern español, i no ens agrada, moltes vega-
des ens sentim lligats, amb noves lleis que no ens 
dónen marge de maniobra, amb manca de poder 
de decisió, i veient el dia a dia, tenim clar que el 
govern espanyol no ens ajudarà. És per això que 
volem un nou país, més lliure, més just i més net.

#noupaís
Us desitgem que passeu unes bones festes en 

família i amb qui més us estimeu.
I que tingueu un millor i prósper Any Nou 2015!

Grup Municipal d’Esquerra

  

El president Mas proposa un full de ruta per completar el pro-
cés polític de Catalunya

La proposta del president de la Generalitat. El president Mas 
va presentar en una multitudinària conferència el full de ruta que 
proposa com a màxim dirigent de Catalunya per  completar el 
procés de Catalunya en relació al dret a decidir i a la construcció 
d’un Estat. Cal remarcar que la proposta presentada és exclusiva 
i personal del president Mas i, per tant, no compromet ni al Go-
vern ni a cap partit polític.

Primer pas: convertir unes eleccions en una consulta. El punt 
inicial de la proposta del president Mas consisteix en convocar 
unes eleccions ordinàries que els partits polítics i la societat civil 
converteixin en la consulta sobre el futur polític de Catalunya que 
l’Estat espanyol ha impedit que poguéssim celebrar. El president 
Mas ha deixat clar que només convocarà les eleccions si servei-
xen per fer la consulta, en cas que no sigui així la legislatura con-
tinuarà fins l’any 2016.

· Llista transversal. La manera de convertir unes eleccions or-
dinàries en una consulta seria a través d’una llista transversal, 
àmplia i forta que es presenti amb un programa clar i concret a 
favor que Catalunya esdevingui un Estat independent. Si aquesta 
llista obté la majoria parlamentària quedarà evidenciat davant 
del món de forma nítida i entenedora que Catalunya vol esdeve-
nir un nou Estat.

· Composició de la llista. Aquesta llista transversal estaria inte-
grada per persones representatives de la societat civil, per profes-
sionals i especialistes en les matèries clau per a la construcció de 
l’Estat a Catalunya i per persones proposades pels partits polítics 
implicats. Aquesta llista es presentaria per un sol cop i tindria, 
com a màxim, un mandat de divuit mesos, des de la constitució 
del Parlament i l’elecció del president de la Generalitat. Aquesta 
llista només serà possible si els partits deixen a banda les sigles i 
fan un gest de generositat.

Segon pas: Un mandat d’un any i mig. El nou Govern i el nou 
Parlament, que tindrien un mandat màxim de divuit mesos, hau-
rien de desenvolupar les funcions bàsiques d’informar a la Unió 
Europa i a la comunitat internacional del resultat de les eleccions 
catalanes i de l’obertura d’un procés per construir un Estat, obrir 
les negociacions per a la constitució d’aquest nou Estat, construir 
les estructures d’Estat necessàries, obrir un procés participatiu 
per a elaborar les bases d’una Constitució Catalana, garantir el 
bon funcionament del país i la prestació de serveis i promoure 
unes eleccions constituents i un referèndum definitiu. Aquest 
mandat curt de divuit mesos té per objectiu encarar, més enllà 
dels partits, la recta final del procés polític de Catalunya.

 Tercer pas: Eleccions constituents i referèndum. Un cop fina-
litzat aquest mandat de màxim divuit mesos, el Parlament i el 
Govern promourien la convocatòria d’unes eleccions constitu-
ents on cada partit es presentaria amb el seu propi programa i 
on els catalans i catalanes escollirien els seus representants per 
al nou Estat. Coincidint amb aquestes eleccions es convocaria 
també un referèndum on les ciutadanes i els ciutadans decidissin 
la proclamació definitiva del nou Estat. A través d’aquest doble 
votació, eleccions i referèndum, Catalunya exerciria la seva sobi-
rania amb l’aval plenament democràtic de les urnes.

Reconeixement internacional. El president Mas va recordar 
que els Estats existents no estan esperant amb els braços oberts 
la configuració d’un nou Estat a Catalunya. Així doncs, el presi-
dent Mas proposa aquest full de ruta com l’opció que compta 
amb més garanties per tal que Catalunya sigui reconeguda inter-
nacionalment i entri a formar part del club del Estats.

Generositat. De la mateixa manera que va demanar generosi-
tat als partits polítics a l’hora de confeccionar una llista transver-
sal, el president Mas va predicar amb l’exemple de la generositat. 
En primer lloc, va anunciar que en cas que finalment aquesta llis-
ta s’acabi fent realitat ell està disposat a encapçalar-la, però tam-
bé està disposat a tancar-la i, en segon lloc, que si ell encapçala 
la llista i obté la majoria parlamentària, no es tornarà a presentar 
com a candidat a la presidència de la Generalitat.

No són temps de condicions personals. El president Mas va 
tancar la seva conferència recordant que ara són temps de deci-
sions i de suma i no de condicions personals. Ara és el moment de 
la generositat per culminar amb èxit el procés que estem vivint i 
tirar endavant un projecte que garanteixi el màxim possible que 
Catalunya i el seu poble se’n surtin.

Des del Grup Municipal de Convergència i Unió us desitgem 
Bones Festes i un Bon Any Nou 2015!

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

 
Any nou, problemes vells

L’any 2015 serà un any electoral. Tindrem a la 
primavera les eleccions municipals per renovar el 
Consistori, i a la tardor les eleccions generals que 
han de permetre canviar la immobilista majoria 
absoluta del PP al Congrés dels Diputats i el Senat 
per un nou govern que, esperem, sigui de progrés.

A aquests processos electorals ja fixats al calen-
dari, caldrà potser sumar unes noves eleccions 
a Catalunya, si el president Mas decideix convo-
car-les sense esgotar el període pel qual fou elegit 
i que s’acaba l’any 2016. Mentrestant hauria de go-
vernar per a tots els catalans.

És a dir que l’any vinent, tindrem a les nostres 
mans la possibilitat democràtica i legal de decidir, 
amb els nostres vots, el nostre futur immediat. Sen-
se menystenir el problema de les relacions entre 
Catalunya i la resta d’Espanya, que és greu, i la cor-
rupció que també ho es, avui el principal proble-
ma a Sant Llorenç, a Catalunya i a Espanya és l’atur 
massiu, el fortíssim increment de les desigualtats i 
de la pobresa i la falta d’oportunitats, especialment 
entre els joves o els aturats de llarga durada.

Un problema aquest, central i majúscul però del 
qual gairebé no se’n parla. Però per no parlar-ne 
públicament, políticament, no vol dir que desapa-
regui, ans al contrari, el problema social segueix i 
s’agreuja.

Si no enfrontem els problemes reals la ciutada-
nia creu que la política serveix de ben poc. I  té raó. 
La política s’ha d’orientar sobretot, a resoldre els 
problemes de les persones o a intentar trobar-hi 
solucions.  

Les polítiques d’austeritat a ultrança imposades 
per la Comissió Europea i aplicades amb devoció 
ideològica a casa nostra pels governs de dreta del 
PP a l’Estat i de CiU a Catalunya, han incrementat 
innecessàriament la pobresa, les desigualtats i els 
recursos públics, és a dir, el patiment de la gent.

La política catalana s’ha centrat, gairebé exclusi-
vament en la hipotètica independència del nostre 
país, presentada com la panacea per a resoldre els 
greus problemes socials que patim. Fals. No hi ha 
solució que no passi per la via del diàleg, la negoci-
ació i el pacte. Aquesta és la única via possible i els 
socialistes hem demostrat, de forma inequívoca, la 
nostra disposició per buscar acords, però els presi-
dents Mas i Rajoy, no estan per la labor, enrocats en 
les seves posicions nacionalistes.

Els socialistes, com la majoria de catalans, no 
volem la independència. Estem convençuts que 
cal reformar la Constitució per a construir un es-
tat federal més eficient en el qual Catalunya trobi 
un encaix just, que li asseguri la millor defensa dels 
interessos de tots els catalans.

És en aquest camí que, mitjançant el diàleg, la 
negociació i el pacte, hem de trobar solucions als 
nostres greus problemes socials. Enraonant la gent 
s’entén.

Us desitjo unes bones festes nadalenques i un 
bon any 2015 que permeti encarar la sortida de la 
crisi atenent la greu problemàtica social.

Jaume Valls i Vila 
Portaveu del PSC
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els grups municipals opinen
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L’Escola Josep Gras ja té ràdio!
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@AjSavall

Barraques i barracaires

Sant Llorenç ha estat terra de vinyes, i com a 
conseqüència d’això, van néixer per tot el terme 
petites construccions de pedra anomenades bar-
raques de vinya. Amb el posterior abandonament 
del treball a les vinyes i per tant, del treball a la 
terra, els boscos van anar expandint-se fins al 
punt d’ocupar les terres on abans hi havia hagut 
vinya. Moltes d’aquestes barraques han quedat 
doncs, malmeses. Sortosament ha sorgit al poble 
un grup de persones que estimen la muntanya 
i que han decidit recuperar aquestes barraques 
que en ronden més de 400. Aquest grup es reu-
neix cada últim diumenge de mes per visitar la 
barraca, restaurar-la i finalment inaugurar-la, no 
sense abans trobar-li un padrí perquè la cuidi. 

Us mostrem la última barraca que ha estat res-
taurada, la barraca 35 del Pou, al tram final del 

torrent de Les Costes.
Animem a que aquesta iniciativa segueixi enda-

vant i agraïm al grup de pedra seca Ballestar la tasca 
que s’està duent a terme ja que contribueix a man-

tenir i recuperar part del patrimoni de Sant Llorenç.
Trobareu més informació sobre quines són les 

barraques que han estat recuperades, i molt més, 
al següent blog: http://www.caudelguille.net

Trobareu tota la informació d’aquest projecte 
tan engrescador i els programes emesos a: 

http://blocs.xtec.cat/radioescolajosepgras/

 

➜ 21 de desembre TORRONADA DEL CLUB CICLISTA SAVALL 
 A L’ESCLOPET. 
 A les 9h a la plaça. Organitza: Club Ciclista Savall.

➜ 21 de desembre CONCERT DE NADAL A LA RESIDÈNCIA 
   A CÀRREC DE LA CORAL ELS EMPRIUS 
   A les 11. Organitza: Coral “Els Emprius”. 

➜ 21 de desembre CAGA-TIÓ A LA PLAÇA
 A les 11:30. 
 Organitza: Ajuntament i comissió de Reis.

➜ 27 de desembre a les 12 h. ARRIBADA DE L’AMBAIXADOR REIAL
 Organitza: comissió de Reis.

➜ 28 de desembre ELS PASTORETS
 De 18 a 20h. Organitza: Set de teatre

➜ 28 de desembre CONCERT DE NADAL A CÀRREC D’ELS EMPRIUS
 A les 11:45, a l’església,  
 Organitza: Coral Els Emprius

➜ 28 de desembre RESTAURACIÓ DE BARRAQUES DE VINYA
 A les 9 a la font de l’aixeta. 
 Organitza: grup de pedra seca Ballestar.

➜ 31 de desembre 8a SANT SILVESTRE LLORENÇANA i 
 3a PUJADA A CASTELLDEPERA
 A les 16 h. Sortida des de la Muntada. Preu: 8€ 
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà

➜ 3 de gener ELS PASTORETS
 De 18 a 20h. Organitza: Set de teatre

➜ 4 de gener ELS PASTORETS
 De 18 a 20h. Organitza: Set de teatre

➜ 5 de gener ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT A LA PLAÇA
 A les 18:30. Organitza: comissió de Reis.

agendasavall


