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Els nens de 4t de  
l’escola Josep Gras, 
visiten l’Ajuntament

La font Flàvia, 
Llorençana!

Entrevista 
Ascension Hidalgo

 
12 de juliol, mulla’t per l’Esclerosi Múltiple

Festa del 
Pi de Maig
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L’Ajuntament informa 

Ple del 26 de  
febrer de 2015 

Essent tot el consistori 
present, comença a les 21h 
el Ple de gener. En primer 
punt s’aprova per unani-
mitat l’acta del Ple celebrat 
el mes anterior. En segon i 
últim punt s’aprova la for-
malització del conflicte en 
defensa de l’autonomia local 
contra la llei de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’ad-
ministració local. Aquesta 
llei afecta a la quotidiani-
tat i a les necessitats bàsi-
ques de la gent i redueix la 

capacitat de resposta dels 
governs locals, de manera 
que el punt és aprovat per 
unanimitat. I no havent més 
punts a tractar, es passa 
a les informacions de les 
regidories.

El mes de març no es va cele-
brar el Ple municipal per manca 
de punts a tractar.

Ple extraordinari del 
8 d’abril de 2015 

Excusant la seva inassis-
tència el Regidor Josep Mª 

Noguer i el Regidor Jaume 
Valls, comença el Ple extra-
ordinari a les 21h. En primer 
lloc s’aprova per unanimitat 
l’acta del Ple celebrat el mes 
de febrer. En segon i últim 
punt es presenta la proposta 
d’adherir-se a la segona 
pròrroga de l’acord marc de 
subministrament d’energia 
elèctrica destinat als ens 
locals de Catalunya adjudi-
cat pel consorci català pel 
desenvolupament local a 
l’empresa ENDESA ENER-
GIA SAU, per un termini de 
dotze mesos, que va des de 
l’1 d’abril de 2015 al 31 de 

març de 2016. La proposta 
és aprovada per unanimitat. 
Dins del control de govern 
s’informa als assistents que, 
segons la Llei de Racionalit-
zació i sostenibilitat de l’Ad-
ministració Local, des del 20 
de febrer de 2015 no ha estat 
detectada cap anomalia en 
matèria d’ingressos.

Ple del 15 d’abril  
de 2015 

Essent tots els membres 
del consistori, comença el 
Ple a les 21h. Primerament 
s’aprova per unanimitat 

l’acta del Ple extraordinari 
anterior i en segon lloc amb 
tots els vots a favor, s’aprova 
l’acta de les operacions de 
delimitació entre els termes 
municipals de Matadepera 
i Sant Llorenç Savall, en 
què queda provat, definiti-
vament, que la Font Flàvia 
forma part del terme de 
Sant Llorenç Savall.

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

PLENS MUNICIPALS

Nou ascensor a l’escola
Des de fa un temps, l’ascensor de l’escola que no 

funcionava, torna a funcionar ja que se n’ha posat 
un de nou, tal i com la normativa ho requeria. 

L’escola és un espai al servei de tots els nens 
i nenes de Sant Llorenç i des de l’Ajuntament 

sumem esforços perquè de mica en mica l’anem 
remodelant i adequant a les necessitats dels seus 
usuaris.

Regidoria d’educació

La font Flàvia, Llorençana!
El passat 8 d’abril de 2015 es va fer una geolo-

calització amb coordenades informatitzades amb 
tècnics de l’Institut cartogràfic de Catalunya i del 
Departament de Governació, i amb la presència 
de l’Alcalde de Sant Llorenç Savall i l’Alcaldessa 
de Matadepera, i dels tècnics municipals dels dos 
ajuntaments.

Gràcies a aquesta geolocalització, s’ha pogut 
confirmar que efectivament la Font Flàvia forma 

part del terme municipal de Sant Llorenç Savall. 
Per tant, estem molt contents de poder dir que 
Sant Llorenç té una font ben bonica i en un entorn 
en mig del Parc Natural, ja que es troba molt a 
prop dels Òbits. Per si algú no coneix la font, us 
convidem a visitar-la. Us donem les coordenades 
per a poder-la trobar: 417865 N, 4612260 E.

Regidoria de Medi Ambient

Passamans i baranes noves
Dins del poble hi ha varis carrers amb força 

pendent que poden ser costosos de caminar, 
sobretot a la gent gran, com l’últim tram del 
Carrer Nou o el Carrer Calvari, sobretot també 
quan plou i el terra està relliscós. Degut a això i 
a les demandes que ens heu fet arribar, estem 
treballant per posar passamans en alguns carrers 
per tal de facilitar el caminar.

També es posen baranes en algunes parets 
baixes i desnivell al darrera com passa al carrer 
del Passeig dels Arbres.

Regidoria de via pública

Prohibició de fer foc sense autorització
Fins al 15 d’octubre queda prohibit encendre 

foc en terrenys forestals amb l’objectiu de preve-
nir els incendis.

Aquesta prohibició està recollida en el Decret 
64/1995, que regula que en els terrenys forestals, 
estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la 
franja de 500 metres que els envolta no es pot 
encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de 
poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de 
jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, 
sense una autorització expressa del Departament 
d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’es-
barjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins 
de les parcel·les de les urbanitzacions es podrà 
fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb 
mataguspires.

També queda pro-
hibit llençar objec-
tes encesos; abo-
car escombraries 
i restes vegetals 
i industrials de 
qualsevol mena 
que puguin ser la 
causa de l’inici d’un foc.

La normativa també preveu, només per a l’eli-
minació de restes vegetals i restes de poda pro-
cedents de treballs agrícoles (brancatge d’olivera 
i ametllers, vinya i restes vegetals procedents 
dels horts... ), la possibilitat de presentar les sol-
licituds als ajuntaments.

Regidoria de medi ambient
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Plans d’Ocupació
L’Ajuntament ha realitzat, d’acord 

al fons de prestació assignat per la 
Diputació de Barcelona en el marc 
dels programes complementaris de 
suport a l’economia productiva local, 
una convocatòria en la qual es con-
tracten sis treballadors. Tres dels 
quals han estat escollits de la borsa 
ja creada en l’anterior convocatòria 

per a brigada, i tres més en un pro-
cés de selecció creat recentent. Com 
a resultat, tres peons i tres oficials. 
Aquestes sis persones, s’han dispo-
sat de la següent manera: 2 treballa-
dors fent tasques de paleta, 2 amb 
tasques de pintor i dos més fent tas-
ques de neteja i jardineria. El fons de 
prestació concedit és de 77.670€.

Els treballadors van començar a 
treballar el mes de maig i el con-
tracte té una durada d’uns sis mesos 
i mig. Aquests plans d’ocupació fina-
litzen el 31 de desembre d’enguany. 
L’objectiu d’aquest programa és 
fomentar l’ocupació, millorar la qua-
lificació i les competències laborals 
dels participants i ser un instrument 

integrador a través de l’ocupació i la 
formació.

Gràcies a aquests plans d’ocu-
pació també es contracta un tercer 
vigilant per a donar més cobertura 
als serveis de seguretat que tenim.

Regidoria d’ocupació  
i promoció econòmica

Visita a l’escola dels nens de 4t de l’escola Josep Gras
El passat mes de març, l’Alcalde 

va rebre una carta dels nens de 4t 
de l’Escola Josep Gras en la qual 
expressen els seus sentiments d’in-
quietud i de ganes de millora del 
nostre poble. Per tal d’escoltar-los i 
parlar amb ells, l’alcalde, Ricard Tor-
ralba els va citar a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament. Així doncs, el pas-
sat 20 de març l’Ajuntament va rebre 
gustosament la seva visita. 

Va ser una trobada molt interessant 
i on la qual es van posar inquietuds i 
diferents punts de vista que vam anar 
resolent i sobre els quals ens vam 
comprometre a solucionar. D’entre els 

temes tractats, cal remarcar la seva 
forta preocupació per la deixadesa per 
part de la gent que té animals de com-
panyia tals com gossos i que no cuida 
deixant els seus excrements al mig del 
carrer. Van manifestar les seves ganes 
de col·laborar d’alguna manera. Així 
que es va decidir que els nens farien 
uns cartells ben vistosos i cridaners i 
l’Ajuntament es comprometia a posar-
los en diferents punts del poble.

Ben aviat, doncs, els trobareu per 
als carrers del poble. Esperem que 
entre tots respectem la seva crida 
i petició de mantenir un poble més 
net i més cívic.

Els nens/es de quart de l’escola Josep Gras hem observat que pel poble de Sant Llorenç Savall 
hi ha moltes caques de gos. Pels vilatans i sobretot pels nens petits és molt incòmode anar pel 
poble amb la pudor de les caques. Us imagineu que algú ve de visita al poble i se’l troba com 
ara ple de caques? s’emportarà una bona imatge? Nooooo! Doncs què hauríem de fer?

Nosaltres proposem:
· Que es respectin els cartells de les caques de gos que hem fet nosaltres.
· També podeu passejar el vostre gos pel bosc, si fa caca al camí també s’ha de recollir.
· Si passegem el gos pel poble, després hem de recollir les caques, que no costa pas tant, amb 
una bosseta i després ho llences a la paperera.

Recull la caca, ja que sinó el poble fàstic farà!

Gràcies, 
Grup de 4t de l’escola Josep Gras

Festa del Pi
Enguany hem plantat un 

cop més el Pi de Maig a plaça.
Juntament amb la ballada 

de Gitanes, la festa del Pi de 
Maig ens defineix i distingeix 
com a poble. No en va són les 
dues festes emblemàtiques 
i tradicionals que tenim mal-
grat que, últimament i gràcies 
a l’empenta d’entitats, volun-
taris i el suport de l’ajunta-
ment estem recuperant altres 
festes tradicionals com la de 
Sant Climent.

Els últims anys s’ha fet un 
esforç des de l’ajuntament per 
potenciar aquesta festa del Pi 
que, creiem, està donant els 
seus resultats vista la bona 

acollida de públic i par-
ticipació que va creixent 
any darrera any. Un esforç 
econòmic per dotar-la 
d’elements que la facin 
més vistosa i participa-
tiva, com ara els carros 
i la tallada més pròxima 
al nucli per apropar-la a 
més gent; com també, un 
esforç de cara a fer-la més 
participativa amb la impli-
cació d’entitats i volun-
taris que conformen una 
comissió encarregada de 
la preparació i portada a 
terme de la festa.

Aquest any repetíem 
arrossada amb unes 240 

persones menjant, la parti-
cipació dels carros i el bon 
acompanyament musical dels 
Vas i Vents i de la colla gegan-
tera del poble. Ens vam estre-
nar amb tallada del pi amb 
mitjans manuals, un èxit! Tot 
això sumat a que vam tenir la 
sort de poder gaudir de molt 
bon temps, dóna com a resul-
tat una gran festa amb un èxit 
de públic.

Festes com la del Pi de Maig 
ens cohesionen com a poble, 
ens impliquen i ens definei-
xen com a llorençans, però 
també són importantíssimes 
perquè signifiquen un mag-
nífic aparador on donar-nos a 

conèixer. Sant Llorenç Savall 
té en el seu entorn natural 
l’actiu principal per donar vida 
al comerç i els serveis que 
puguem generar. La suma 
d’una proposta cultural prò-
pia, potent i característica pot 
ser determinant per fer del 
nostre poble un destí proper i 
alhora atractiu per molta gent.

Des d’aquestes línies vull 
donar les gràcies a tots els 
membres de la comissió, els 
voluntaris i les entitats que 
han fet possible la Festa del Pi 
de maig de 2015. Llarga vida 
a la festa!

Josep M. Noguer

Regidor de Cultura 
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A l’Il·lustríssim alcalde i a tots el vilatans i 
vilatanes del poble.

Som els nens i nenes de l’escola Josep 
Gras. Us escrivim perquè a l’escola han pas-
sat coses que no ens han agradat gens. Han 
passat al pati, a l’espai on tenim l’hort.

L’hort a la nostra escola és un lloc important 
perquè: hi treballem cada dimarts a la tarda i 
perquè hi aprenem coses ben interessants (de 
les plantes, de com cuidar les hortalisses per-
què creixin, de com llaurar la terra, treure les 
males herbes, fer humus per tenir una terra 
ben bona...) tot això ho fem amb l’ajuda de les 
mestres però també de les famílies. Hi ha tot 
de pares i mares, pagesos o no de professió, 
que ens acompanyen tots els dimarts. Junts 
treballem, anem fent créixer les verdures i 
anem observant tot el procés. Anar a l’hort ens 
encanta!

El passat 9 de desembre al matí veníem d’un 
cap de setmana molt llarg. Ens vàrem trobar 
l’hort de la nostra escola del tot desmuntat. Totes 
les cols i enciams arrencats i el contenidor del 
compostador del tot trencat i desmuntat. Quina 
ràbia! Ens vam enfadar molt, ens vam preocupar 
i ens vam posar tristos.

Després de veure-ho i parlar-ne vam decidir 
dues coses: replantar  les cols i els enciams, no 
sabem si tornaran a arrelar i créixer, ja veurem. I 
escriure aquesta carta perquè la llegeixi l’alcalde i 
tots els veïns de Sant Llorenç. A l’alcalde li dema-
nem si ens pot fer arribar un nou contenidor per 
fer el compost i amb la resta compartir les nostres 
ganes de què això no torni a passar. Nosaltres no 
sabem qui ha sigut, tampoc ho volem saber, hem 
arribat a la conclusió que això no és l’important. 
Les persones que hagin pogut fer això pensem 
que s’equivoquen molt. Nosaltres volem un poble 

i una escola cuidada per tots, neta i bonica perquè 
és això com es cuiden les coses que s’estimen.

Els nens i nenes, les famílies i les mestres con-
tinuarem sortint cada dimarts a treballar a l’hort 
per tenir-lo ben bonic i proveït!

Gràcies per llegir-nos.

Infants i mestres del grup de  
mitjans de l’escola Josep Gras.

NATURA LOCAL
Des de la Regidoria de 

Turisme i la de Medi Ambi-
ent s’ha posat en marxa un 
recurs que creiem que pot 
ser un reclam turístic per al 
poble. És una a que a través 
d’un telèfon móvil permet 
Promocionar el Patrimoni 

Natural Local de Sant Llo-
renç. Reactivar l’economia 
local.

Promocionar Sant Llo-
renç a través d’una Plata-
forma Web. Descobrir el 
nostre entorn a través d’una 
proposta de dos itineraris 

compartida a tota Catalu-
nya. A través d’aquesta apli-
cación, a més, s’ofereixen 
els serveis locals com bars, 
restaurants, allotjaments, 
per complementar aquesta 
proposta. 

Properament aquesta apli-

cació estarà activa amb les 
ofertes del nostre municipi. 

De moment us convidem 
a conèixer-la descarregant 
l’aplicació al vostre mòbil 
posant Natura local.
www.facebook.com/
naturalocal

Regidories de Medi  
Ambient i Turisme

Entitats i Societat

Començàvem el curs amb 
ganes, un any més al Cau, per 
alguns primer any de Ràngers, 
altres ja en tenien més pràctica. 
A la unitat de Ràngers i Noies 
guies els Caps ja no ens ho fan 
tot... i doncs? Què farem aquest 
curs? Fem pluja d’idees? A tots 
ens agrada molt fer esport però 
també tenim ganes de conèixer 
gent de la nostra edat i d’altres 
Caus... i si fem una trobada amb 
un campionat de Scoutball? Ufff 
quina feinada, posem-nos a tre-
ballar doncs!! 

Una conversa així va tenir lloc 
l’octubre de l’any passat, i de 

cop i volta ja estàvem immersos en 
el projecte de la trobada. Els Ràn-
gers i les Noies Guies es van posar a 
treballar en les activitats que farien, 
varen parlar amb l’Ajuntament per 

poder utilitzar el pavelló per dormir, 
van fer un petit vídeo per animar la 
gent, es van fer el vestuari pel cam-
pionat i varen entrenar fort. I així va 
ser com el passat 25 i 26 d’abril 220 

nens i 50 Caps de la Demarcació 
Vallès Maresme de Minyons Escol-
tes i Guies de Catalunya van omplir 
el poble. Per resum la festa, els jocs, 
els nous amics i amigues i dos dies 
que restaran gravats tant en la sorra 
del camp de futbol com en la memò-
ria de cada infant.

Gràcies a l’Ajuntament i al Club 
d’Esports Llorençà per cedir-nos els 
espais, gràcies a cada p/mare per la 
confiança dipositada i gràcies, com 
no pot ser d’altra manera a cada 
nen/a de la unitat de Ràngers i Noies 
Guies.

Sempre a punt!

Equip de Caps 

Des de l’Ajuntament, volem respondre 
aquesta carta dient que de seguida que va ser 
possible, se’ls va fer arribar un contenidor 
de compostatge per a l’hort. I d’altra banda 
dir que, ens sap molt de greu que els nens 
de l’escola, que treballen amb tota la seva 
il·lusió en els seus projectes, hagin de viure 
el vandalisme tan de prop. Treballem perquè 
una cosa així no torni a passar.

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
El passat 27 de març el Centre Excursio-

nista Llorençà va celebrar l’assemblea anual 
en la qual es va aprovar el nou criteri de les 
quotes de socis, per la qual, els majors de 18 
anys passen a ser socis individuals. També 
es va aprovar l’estat de comptes del 2014, el 
canvi de titular de la secretaria del CEL, es va 
presentar el calendari per al segon trimestre 
així com les noves iniciatives: la Copa Lloren-
çana i l’Equip de Trailrunners Llorençans.

Volem comentar que vam plantejar-nos de 

fer el GR92 amb totes les seves etapes. Un pro-
jecte que des del primer dia ha tingut molt bona 
acollida i volem remarcar la  fantàstica  partici-
pació per part d’un gran nombre de caminaires 
que omplen cada etapa l’autocar creant molt bon 
ambient i ganes de gaudir dels paisatges per 
on passem. Ja hem fet quatre etapes i esperem 
poder fer-les totes amb tan bona companyia com 
fins ara.

www.facebook.com/centrexcursionista 
twitter: @ccellorenca

CARTA D’ALUMNES DE L’ESCOLA JOSEP GRAS

AEiGSET



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

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

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

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

Entrant a casa seva, descobrei-
xes que té a més, una altra afició, 
que és la pintura. Quadres amb una 
llum fantàstica on intueixes l’opti-
misme de la Asun, que és com tots 
la coneixen.

Ens explica que és una gran aficio-
nada a les bitlles des de fa nou anys, 
de fet, quan un grup de bitlles cata-
lanes de Sant Llorenç, que es deia 
Club Savall, van donar a conèixer 
aquest esport a Sant Llorenç en una 
Festa Major organitzant un campio-
nat. Des d’aleshores, la Asun i el seu 
marit, no han deixat de jugar a les 
bitlles catalanes, col·leccionant, a 
més, un gran nombre de premis.

A partir de la primera experiència 
amb les bitlles catalanes, van deci-
dir crear un grup de bitlles amb una 
colla d’amics. I van crear el Club de 
bitlles catalanes del Barri de Coma-
bella. Van començar jugant a 2a divi-
sió i quedant campions d’aquesta, 
van pujar a primera. Amb el temps, 
el grup es va dividir i uns quants dels 
que van quedar, es van acabar fusi-
onant amb alguns dels membres 
del Club Savall, creant així, el club 
actual Sant Llorenç-La Mola. Actual-
ment l’únic club de bitlles catalanes 
a Sant Llorenç.

A les bitlles, de 6 bitlles que hi ha, 
per guanyar n’has de tirar 5 i dei-
xar-ne un de dret. Aleshores mar-
ques 10 punts que és la màxima 
puntuació.

Com t’ho fas Asun per marcar 
tants deus? 

Perquè m’agrada molt el què faig. 
Em concentro i sobretot perquè 
entreno molt. Tres dies a la set-
mana, dimarts, dijous i dissabte. I 
molts diumenges competicions.

Quan estàs en una competició en 
què penses?

En estar tranquil·la, tenir la 
força suficient i sobretot molta 
concentració.

Cal dir que cada bitllot pesa 
800grams i en una partida hi ha tres 
tirades. Les bitlles s’han de llançar 
a una distància determinada que 
és diferent entre homes i dones. 
Per als homes és de 11,5m i 9,5m 
per les dones. La gràcia està en què 
moltes vegades es dóna el cas que 
molts homes voldrien tirar des de la 
distància de les dones. 

Asun, fa tres anys vas quedar 1a 
en el Campionat de Catalunya de Bit-
lles Catalanes en la categoria sènior, 
que es compta a partir dels 18 anys. 

Si, estic molt contenta. Quan des-
prés d’un esforç veus que ho has fet 
bé i en aquest cas,  un reconeixe-
ment com aquest a nivell de Cata-
lunya, t’ajuda a trobar encara més 
sentit a allò que faig. I no me’n canso. 

Potser la gent pot pensar que és 
un joc avorrit o un joc per a gent 
gran...

Potser és perquè no és un joc 
molt conegut encara i molta gent el 
desconeix. 

No sempre és igual, de vegades 
tens bona sort i tot surt rodó i d’al-
tres vegades es pot girar la truita. 
No sempre surt com un espera. Però 
si que cal entrenament i força als 
braços i sobretot saber-la controlar, 
perquè el bitllot tan es pot quedar 
curt com passar de llarg. 

Aleshores és un joc competitiu...
És veritat que és un joc que et per-

met destacar a nivell individual però 
sobretot la feina que es fa dins el 
grup és importantíssima perquè és 
on es crea l’harmonia i l’equilibri. És 
un joc que uneix. I quan un guanya, 
guanyem tots perquè tots som el 
mateix equip.

Us heu marcat uns objectius...
Ens agradaria que a l’equip entrés 

gent nova, per ampliar l’equip i 
perquè més gent conegui aquest 
esport, que, diuen, ja hi jugaven els 
romans. Sabem que a Catalunya, en 
l’època de la República ja s’hi jugava, 
i que amb el franquisme es va prohi-
bir. I per sort es va recuperar amb la 
democràcia.

També ens agradaria fer un equip 
de nens i nenes, perquè és un joc 
molt sa on es posen en regla valors 
com el companyerisme, ...

Sabeu que està previst que es 

faci un camp de bitlles al costat del 
camp de futbet, ampliant així la zona 
esportiva del poble?

Això serà fantàstic, perquè a més, 
ajudarà a donar a conèixer aquest 
esport, que ara, jugant al camp de 
Comabella ningú ens veu ni sap a 
què juguem.

Ara esteu competint?
Justament ara estem jugant per al 

Campionat de Catalunya. 

I creus que podeu guanyar?
A nivell d’equip segur que farem 

un bon paper i tindrem una bona 
posició, però és molt difícil que-
dar primer. I a nivell individual, de 
moment estic a dins de les classifi-
cades. El 14 de juny sabrem si torno 
a quedar campiona del Campionat 
de Catalunya, jeje...

Esperem que sigui així. Donem 
també molta força a la teva compa-
nya d’equip i també campiona del 
Campionat de Catalunya l’any 2013, 
Carmen Rodríguez.

I també molta força al vostre equip 
Sant Llorenç-La Mola per portar el 
nom de Sant Llorenç Savall per tot 
Catalunya. 

Us animem a que seguiu jugant i 
que aconseguiu tots els objectius 
que us heu proposat. 

Ascensión Hidalgo González,  
Campiona de Catalunya de Bitlles Catalanes

Nascuda a Antequera, Málaga, i vinguda a Sabadell als 5 anys.
Viu a Sant Llorenç des de fa 16 anys. És una gran aficionada a jugar a les bitlles catalanes i també 
campiona del Campionat de Catalunya de Bitlles catalanes l’any 2012. I li hem volgut seguir la pis-
ta. Per trobar-la, hem anat a Comabella, on viu en una casa i una mica de terreny. Només entrar 
a la parcel·la, ja pots visualitzar un camp de bitlles a mà dreta. Immillorable, si a més, te n’adones 
que si mires a l’horitzó visualitzes la silueta de la Mola.

 

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.

PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC
Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h,  
a les instal·lacions de l’Ajuntament
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➜ 24 de maig ELECCIONS MUNICIPALS 
 De 8 a 20 h a la Casa de Cultura

➜ 24 de maig SORTIDA FAMILIAR 
   A LA FONT DE FONTANELLES 
   Sortida matinal, a les 9 a la Plaça 
   Organitza: Centre Excursionista Llorençà 

➜ 6 de juny FESTA DEL FUTBOL BASE
  

➜ 7 de juny SANT LLORENÇ SAVALL - MONTSERRAT
 A les 5 a la Plaça 
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà

➜ 7 al 23 de juny FESTES D’HOMENATGE A LA GENT GRAN
 Organitza: Residència de GG Sant Llorenç

➜ 13 de juny GR-92. L’ESCALA - L’ESTARTIT
 A les 5:30 a la Font de l’Aixeta,  
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà

➜ 22 de juny SORTIDA AL CANIGÓ
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà

 16 de juliol MULLA’T
 A la piscina municipal 
 Organitza: Ajuntament

➜ 10 d’agost MARE DE DÉU D’AGOST
 Sardanes amb la Cobla Nova Vallès 
 A les 19 a la Plaça 
 Organitza: Ajuntament

➜ 15 d’agost APLEC DE SANT ROC
 Organitza: Ajuntament

➜   RECUPERACIÓ DE BARRAQUES DE VINYA
 Tots els últims diumenges de mes, el grup de 
 pedra seca Ballestar es troba a la Font de  
 l’Aixeta a les 9h. Activitat oberta a tothom.

➜   TROBAREU MÉS INFORMACIÓ
 SOBRE L’AGENDA A:
 www.savall.cat
 Facebook: Ajuntament de Sant Llorenç Savall
 Twitter: @AjSavall

agendasavall

“La feina mal feta no té futur...... i destrossa l’entorn”, o “qui vigila al vigilant?”
Al terme de Sant Llorenç Savall, dins del 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
hi ha una finca, El Dalmau, de gran valor eco-
lògic, històric, paisatgístic i patrimonial. En 
ella hi podem trobar arbres monumentals, 
ermites romàniques, canals feréstegues i 
flora i fauna protegides, també des de fa unes 
setmanes hi trobareu les restes de l’activitat 
humana en forma d’aprofitament forestal.

El que hauria de ser una activitat compati-
ble amb l’entorn i beneficiosa per al bosc, tal 
i com van fer els nostres avantpassats, s’està 
convertint en un atemptat a la gestió forestal, 
a la flora i fauna, a la història, a l’excursio-
nisme, al Parc Natural, als amants del pai-
satge i del territori... i encara em quedo curt.

Restes de brancada i capçades senceres 
obstaculitzen, amaguen i tallen camins i sen-

ders, incomplint la normativa i el bon criteri de 
tota gestió forestal sostenible. Camins centenaris 
utilitzats per carboners, llenyataires, talladors, 
costalers, excursionistes, caminaires, natura-
listes, caçadors, boletaires o poetes han quedat 
tapats i perduts per la feina mal feta –si, aquella 
que no tenia futur-.

Mentre la propietat ho destrossa, un grup de 
persones de l’entorn, voluntàriament dediquen 
temps i diners en arranjar i recuperar l’ermita de 
Sant Pere, situada dins d’aquesta finca.

Els tècnics del parc natural (Diputació de Bar-
celona) comenten que ells van desaconsellar 
fer-ho en aquesta època per qüestions relaciona-
des amb la nidificació d’aus protegides i la cria 
d’altres espècies; L’Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall diu que no ha rebut cap comunicació dels 
treballs forestals; Tècnics de prevenció també els 

desaconsellen en aquesta època pel que signifi-
quen els propis treballs i les restes, pel risc d’in-
cendi. La normativa obliga a triturar o bé apartar 
les restes dels camins.

Però els propietaris de la finca es fan l’orni 
davant d’això i malmeten tot un patrimoni que la 
gent del territori potser mai el veurem recuperat.

I qui són aquests propietaris tant maldestres? 
Doncs ni més ni menys qui te com a missió vigilar 
i controlar que la feina es faci ben feta, la GENE-
RALITAT DE CATALUNYA!

EXIGIM explicacions i la suspensió dels treballs 
de tala.

Joan Roma Salvó

Sant Llorenç Savall, 11 de maig de 2015
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Nova legislatura

El dia 24 de maig a les 20h s’acabarà la nostra 
legislatura i un nou futur polític li depararà al 
nostre poble.

ERC hem estat governant aquesta última legis-
latura i no és en va. Sinó que és gràcies a la con-
fiança de molts de vosaltres. Durant tot aquest 
temps hem treballat dur per fer la feina de la mi-
llor manera possible, fer-la pensant en el bé del 
poble, gestionant els recursos tant econòmics, 
personals com materials per treure’n el millor 
rendiment per a un bé comú com és un poble sa 
en tots els aspectes. Amb la paraula austeritat 
com a senyera, hem tirat endavant projectes tan 
grans com un nou ajuntament o la llar d’infants 
i d’altres no tan grans però prou importants com 
millores a l’edifici de l’escola o al parc de Co-
mabella. Deixant el ciment i tocant la part més 
social, malauradament hem hagut d’augmentar 
en 400% el pressupost destinat a serveis socials. 
Diem malauradament perquè no és una bona no-
tícia que tanta gent requereixi d’ajudes econòmi-
ques per a les despeses bàsiques.

Amb la crisi i la política de no endeutament de 
l’Ajuntament en la qual hem cregut, hem après 
a gestionar els recursos econòmics de la millor 
manera possible perquè tots els àmbits socials, 
culturals, mediambientals, poguessin treballar 
amb una certa flexibilitat econòmica. Dit això, no 
volem tancar aquesta etapa sense donar-vos les 
gràcies per l’oportunitat que ens heu brindat de 
créixer i de madurar dia a dia. Demanem discul-
pes a tots aquells a qui hem defraudat i les gràci-
es a tots aquells que ens heu animat i ens animeu 
a tirar endavant.

I és a tots a qui ens dirigim per dir-vos unes pa-
raules al que és l’últim Savall de la legislatura: si 
fa quatre anys veu creure en nosaltres, gràcies a 
vosaltres som més grans.

Grup Municipal d’Esquerra

  
Comiat

Des del grup de CIU a l’Ajuntament, volem 
aprofitar aquest espai per fer el nostre comiat 
com a regidors.

L’activisme dintre del nostre municipi, te mol-
tes facetes i la institucional n’és només una més.

 Des del nostre grup creiem en els serveis pú-
blics com elements claus de l’Estat del benestar 
i durant la nostra experiència política en la fun-
ció de regidors, representant tant bé com hem 
sabut al nostre partit CIU, però sempre al servei 
del nostre municipi, adoptant decisions de forma 
majoritària amb l’equip de govern en els temes 
claus pel poble, a l’ensems  denunciant les man-
cances que hem detectat en la gestió de l’equip de 
govern, tanmateix també fent arribar els vostres 
dubtes sobre diferents temes al  ple tot procurant 
alhora mantenir el rigor l’exigència i la coherèn-
cia en les nostres decisions.

Volem agrair la relació i el respecte entre els 
regidors de l’Ajuntament, al secretari i la resta 
de personal de l’Ajuntament i la seva professio-
nalitat, ja que amb aquesta ens han facilitat la 
funció política dels regidors i a les companyes i 
companys de CIU, que ens van permetre repre-
sentar-los. Sense oblidar per descomptat a totes 
les persones que ens van fer confiança.

Aquets propers mesos, de ben segur que seran 
excepcionals, primer les eleccions municipals i 
després les del Parlament. 

Volem com no podria ser d’altra manera, que 
les persones que surtin escollides al nou Ajun-
tament, estaran a l’alçada de les circumstàncies 
excepcionals com a país.

Gràcies, molta sort i encerts.

Montse Díaz
Xavi Catalán
Francesc Martínez
Olga Olivé

www.ciu.cat/santllorencsavall
santllorencsavall@ciu.info
Facebook: CiU Sant Llorenç Savall

A les portes de les  
eleccions municipals

El proper 24 de maig se celebraran les eleccions 
municipals a tot Espanya per tal de renovar els con-
sistoris que elegirem fa quatre anys. Escollirem qui 
ha de governar i administrar el nostre poble fins l’any 
2018, elegint els onze regidors o regidores del Consis-
tori, els quals, el dia de la seva constitució, decidiran 
al seu torn l’Alcalde de Sant Llorenç Savall.

Son unes eleccions importants perquè l’Ajunta-
ment és l’administració que els ciutadans i ciutada-
nes tenim més propera i sentim més nostra. Per tant 
és important que anem a votar el diumenge 24 de 
maig.

Hem de votar segons el nostre lliure criteri després 
d’informar-nos dels programes electorals dels dife-
rents grups polítics que es presenten, però també de 
les persones que han de portar a terme el projecte 
anunciat: veïns i veïnes nostres disposats a dedicar 
part del seu temps a la comunitat i que mereixen, per 
tant,  tot el  nostre respecte.

També cal que valorem la gestió que s’ha portat a 
terme en aquests darrers quatre anys i si els impos-
tos que hem pagat han estat ben administrats i han 
servit per dur a terme amb eficàcia les obres i els ser-
veis públics que creiem merèixer. 

Votant en unes eleccions com les municipals, que 
compten amb tots els requisits i efectes legals, la gent 
s’entén i la democràcia assoleix tot el seu sentit. Cada 
ciutadà o ciutadana expressa amb el seu sufragi la 
seva posició política. La majoria guanya, però tots i 
totes ens sentim representats en el resultat final.

Personalment no em torno a presentar a les elec-
cions, i per tant, aquest és el meu darrer escrit en el 
butlletí Savall. En acomiadar-me vull fer un agraï-
ment a totes les persones que en el decurs d’aquests 
quatre anys m’han donat suport i també a les perso-
nes que han criticat les meves posicions polítiques, 
que com a militant i fundador del PSC he defensat.

Com a regidor estic satisfet de la feina feta i com 
a persona comparteixo els ideals del socialisme de-
mocràtic amb companyes i companys de Catalunya, 
Espanya, Europa i del món sencer: la convivència, la 
justícia social i la solidaritat com a bandera; l’entesa 
i el diàleg entre els pobles mitjançant el federalisme 
com a sistema de relació, i el repartiment equitatiu 
de la riquesa generada per tal de bastir el benestar 
comú.

Com a llorençà resto a la vostra disposició.

Jaume Valls i Vila 
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els grups municipals opinen
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CE LLORENÇÀ
Volem felicitar al CE Llorençà per la presentació del futbol base que 

va fer el diumenge, 19 d’abril i als tres equips aleví, infantil i juvenil per 
quedar campions de les seves lligues! I també a l’equip amateur per la 
lluita i qualitat que demostren partit darrere partit aquesta temporada!

El diumenge 12 de 
juliol un any més 
col·laborarem amb 
la 22a edició de la 
campanya Mulla’t. La 
imatge d’enguany ha 
estat realitzada per 
la dibuixant Pilarín 
Bayés. També hi haurà 
diferents personatges 
que podreu veure en 
el material de mar·
xandatge que pre·
sentarem a les instal·
lacions de la Piscina 
municipal el mateix 
dia del Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple.
Esperem amb il·lusió 
que us agradi.

Regidoria de salut

Us recordem que podeu trobar a la venda el CD 
de Gitanes que s’ha elaborat per aquesta edició del 
2015. El trobareu a Cal Carreras al preu de 10€.

@Doneu-vos d’alta al butlletí  
digital setmanal de la web  
de l’Ajuntament per conèixer  
les activitats de l’Agenda.


