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L’Ajuntament informa 

Ple 13 de juny de 2015 
Ple de Constitució de 
l’ajuntament 

El passat 13 de juny a les 12 del mig-
dia es va constituir el nou consistori 
format per 11 regidors (6 ERC-AM, 2 
CDC, 2 CUP-CAV-PA i 1 AES).

Primerament, cada regidor va pro-
metre el càrrec, seguidament es van 
presentar les candidatures per l’alcal-
dia i es va procedir a la votació. Va sor-
tir escollida la candidatura encapça-
lada per en Ricard Torralba Llauradó, 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
amb 6 vots.

A continuació, cada portaveu de les 
diferents formacions polítiques va fer 
un discurs i va tancar l’acte l’alcalde 
comprometent-se a treballar com ho 
ha fet durant tots aquests anys.

Ple 10 de juliol de 2015 
1r Ple de legislatura 

Hi assistiren tots els membres del 
consistori. Els punts a tractar van ser 
els següents:
a) Aprovada per unanimitat l’acta 

núm. 6/2015 del Ple de Constitució 
de l’Ajuntament celebrat el 13 de 
juny de 2015. 

b) Règim de sessions ordinàries del 
Ple. Fixar l’últim dimecres de cada 
mes no festiu, a les 21:00h en el Saló 
de Sessions de la Casa de la Vila. 
Sí:ERC+CDC; No: AES+CUP.

c) Mantenir la Junta de Govern Local 
com a òrgan col·legial de l’Ajun-
tament de Sant Llorenç Savall i 
estructurar l’Ajuntament en les 
àrees següents:

 Alcaldia, Serveis Públics i Seguretat, 
coordinats per la pròpia Alcaldia.

 Hisenda, Esports i Llicències. Regi-
dor, Joan Solà i Herms.

 Servei a les Persones, TIC’s, Comu-
nicació i Ocupació. Regidora, Cris-
tina Carrasco i Valero.

 Medi Ambient, Urbanisme, Comerç, 
Salut i Protecció Civil. Regidor, Juan 
Luis Serrano i Toro.

 Cultura i Ensenyament, Trànsit i 
Atenció Ciutadana. Regidora, Bea-
triz López i Gonzàlez.

 Joventut, Festes, Promoció Econò-
mica i Turisme. Regidor, Pere Daví i 
Vilatersana.

 SÍ: ERC; NO: AES+CUP+CDC
d) Establir que les sessions ordinà-

ries de la J.G.L. tindran lloc tots els 
dilluns no festius, a les 21:00h, en 
el Saló de Sessions de la Casa de la 
Vila. SÍ: ERC+CDC; NO: AES+CUP

e) Delegacions del Ple en favor de la 
J.G.L. SÍ: ERC NO: AES+CUP+CDC

f) Aprovar la creació de la Comissió 
Especial de Comptes municipal for-
mada com a president pel Ricard 
Torralba Llauradó i pels vocals Joan 
Solà Herms, Anna Jorba Vall, Fran-
cesc X. Sallas Puigdellivol i Emi-
liano Osuna Pizarro. SÍ: ERC; NO: 
AES+CDC+CUP

g) Aprovada per unanimitat la cons-
titució de la Junta de Portaveus. 
Portaveu d’Esquerra: Beatriz López 
i Gonzàlez; Portaveu de CDC: Fran-
cesc Piñol Berengueras; Portaveu de 
la CUP-CAP-PA: Francesc X. Sallas 
Puigdellivol i portaveu d’AES: Emi-
liano Osuna Pizarro. 

h) Nomenar els representants de 
l’Ajuntament en els òrgans col-
legiats següents:
•	 Consell	 Escolar	 de	 l’Escola	

“Josep Gras”: Sra. Beatriz López i 
Gonzàlez

•	 Consell	Escolar	de	l’IES	Castellar:	
Sra. Beatriz López i Gonzàlez

•	 Consell	 Coordinador	 Parc	 Natu-
ral: Sr. Juan Luis Serrano i Toro

•	 Comunitat	Propietaris	 (CAP):	 Sr.	
Juan Luis Serrano i Toro

•	 ADF	 El	 Pinyó:	 Sr.	 Juan	 Luis	 Ser-
rano i Toro

•	 Mancomunitat	Ripoll	Riu-Sec:	Sr.	
Juan Luis Serrano i Toro

•	 Consorci	per	la	Gestió	de	Residus:	
Sr. Ricard Torralba Llauradó

•	 Consorci	 de	 Turisme	 del	 Vallès	
Occidental: Sr. Pere Daví i 
Vilatersana

•	 Consorci	 LOCALRET:	 Sra.	 Cris-
tina Carrasco i Valero

•	 Xarxa	Local	de	Promoció	Econò-
mica: Sr. Pere Daví i Vilatersana

•	 Xarxa	de	Ciutats	i	Pobles	Cap	a	la	
Sostenibilitat: Sr. Juan Luis Ser-
rano i Toro

•	 Pacte	 Territorial	 del	 Vallès	
Occidental: Sr. Ricard Torralba 
Llauradó

•	 Consorci	per	l’Ocupació	i	 la	Pro-
moció Econòmica del Vallès 
Occidental: Sra. Cristina Car-
rasco i Valero

•	 Associació	 de	 propietaris	 Bages-
Vallès: Sr. Juan Luis Serrano i Toro

•	 Consorci	 TDT	 TERRASSA-VA-
LLÈS OEST: Sra. Cristina Car-
rasco i Valero.

 SÍ: ERC; ABST.: AES+CDC+CUP
i) Establiment de les retribucions als 

càrrecs electes: 
 Alcalde: exercirà el seu càrrec en 

règim de dedicació exclusiva amb 
una retribució mensual neta de 
2.000€ (aprox.) Els membres de 
l’equip de govern tenen el dret a ser 
indemnitzats per les assistències 
efectives en l’exercici del càrrec fins 
a un màxim de 5.523,6€ nets  anuals 
(aprox.) Els membres de l’opo-
sició, fins un màxim de 1.129,1€ 
nets anuals (aprox.). SÍ: ERC; NO: 
AES+CDC+CUP 

j) Donar compte de la constitució 
dels grups municipals. Aprovat per 
unanimitat.

k) Nomenament de Tresorer de l’Ajun-
tament de St. Llorenç Savall, en favor 
del regidor en Joan Solà i Herms.  
SÍ: ERC+AES+CDC; ABST.: CUP

l) Donar comptes de Resolucions 
d’Alcaldia, com el nomenament de 
Tinents d’Alcalde d’aquest ajunta-
ment, en l’ordre següent: Sr. Joan 
Solà i Herms, Sr. Juan Luis Serrano 
i Toro i, Sra. Cristina Carrasco i 
Valero, així com la nova configu-
ració de la J.G.L. SÍ: ERC; ABST.: 
CUP+CDC; NO: AES

m) Donar compte de la Liquidació del 
Pressupost del 2014. Sí. ERC; ABST.: 
AES+CUP+CDC

n) Aprovació Comptes de Recaptació 
del 2014 de l’ORGT. SÍ: ERC; ABST.: 
AES+CUP+CDC

o) Modificació pressupostària núm. 
04/2015. SÍ: AES; ABST.: CUP+CDC; 
NO: AES

p) Abonament 1/3 de paga extra de 
2012 als empleats públics de l’ajun-
tament. Aprovat per unanimitat.

q) Consideració d’obres d’interès locals 
les dels Marquet de les Roques.  
SÍ: ERC+CUP+CDC; ABST.: CDC

r) Aprovada per unanimitat l’ accepta-
ció de subvenció de la DIBA, per l’ar-
ranjament de la piscina municipal. 

s) Aprovat per unanimitat el Padró 
Municipals d’Habitants a 1/01/2015. 
Homes: 1.208; Dones: 1.172. Total: 
2.380 (A 1/01/2014. Homes: 1.187; 
Dones: 1.174. Total: 2.361)

S’informa que no hi ha hagut cap 
reparament des de la intervenció ni 
s’ha detectat cap anomalia d’ingres-
sos. Es dóna compte de Resolucions de 
l’Alcaldia i de la J.G.L, informacions de 
les regidories i es van fer els precs i pre-
guntes. Ple 10 de juliol de 2015. Primer 
Ple de legislatura.

Podreu trobar tots els Plens cele-
brats al taulell d’anuncis de la l’Ajun-
tament i al de la web www.savall.cat

PLENS MUNICIPALS

Natura Local

Com ja sabeu, des de l’ajunta-
ment (Regidories de Turisme i Medi 
Ambient), es va contractar l’empresa 
Natura Local per promocionar el 
poble a través de dues rutes.

La primera va ser una ruta circular 
passant per tres fonts i l’ermita de St. 
Jaume; la segona, Llogari-Castell de 
Pera-Vall d’Horta (totes dues rutes 

realitzades per la Maite Montfort, la 
Sandra Núñez i l’Esteve Puig).

Properament, l’empresa les 
inclourà dins el seu portal  

Naturalocal.net

Animeu-vos a descarregar l’app i 
gaudiu de les rutes del nostre poble!

www.facebook.com/naturalocal

Regidories de  
Medi Ambient i Turisme
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ELECCIONS MUNICIPALS 2015

El passat 24 de maig es van celebrar les eleccions municipals a Sant Llorenç Savall, en les quals van participar sis formacions polítiques. 

Resultats a Sant Llorenç Savall:

Cens electoral 1.869 Vots en blanc 25 ERC 539 CUP 229 PP 36

Nombre de votants 1.228 Vots nuls 11 CiU 238 AES 116 PSC 34

Aquests vots han significat que ERC segueixi governant amb 6 regidors, quedant com a oposició CDC (abans CiU) amb 2, la CUP amb 2 i AES amb 1. La resta 
de partits no han obtingut representació. A continuació s’adjunta una taula amb les dades de les eleccions municipals dels últims anys:

Nombre de vots 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015

Cens 1.282 1.439 1.482 1.506 1.682 1.713 1.804 1.847 1.880 1.869

Participació 881 1.071 1.122 1.031 1.215 1.196 1.359 1.152 1.116 1.228

Participació (%) 68,7 74,4 75,7 68,5 72,2 69,8 75,3 62,4 59,3 65,7

ESQUERRA 636 681 525 523 651 556 539

CiU 404 621 331 471 462 561 260 327 238

PSC 45 40 121 124 93 34

PP 160 83 71 36 36

ICV-EUiA 44  

CAV 579 632 471  

UVELL 280  

PxC 30  

CUP 229

AES 116

EN BLANC 7 17 15 9 22 22 16 33 55 25

NULS 15 18 15 10 1 27 11 13 19 11

Nombre Regidors 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015

ESQUERRA 6 7 5 5 7 6 6

CiU 3 5 3 4 5 5 3 4 2

PSC 0 0 1 1 1 0

PP 1 0 0 0 0

CAV 6 6 4  

UVELL 3  

CUP 2

AES 1

Imatge de la Festa Major 2015

Ja tenim la imatge de la 
Festa Major 2015! És de la 
Marta P.V.

Volem felicitar a la Marta 
i també agrair la partici-
pació de totes les perso-
nes que han presentat les 
seves obres al concurs.

Moltes gràcies a tots/es!

Com ja sabeu, el passat 23 de juny es va tornar a obrir la piscina, 
tot i que el dia no era assolellat, molts usuaris van poder gaudir d’una 
bona remullada.

Durant aquest estiu, els amants de la lectura, de totes les edats, 
trobareu un servei de préstec de llibres i revistes a la Piscina de 
Comabella. Préstec que ens ha fet el Bibliobús.

Regidoria de Cultura

Obertura piscina. Bibliopiscina

Inici obres camp de gespa
Just un cop acabada la tempo-

rada del CE Llorençà, van començar 
les obres per posar gespa artificial 
al camp de futbol. Les obres estan 
a punt de finalitzar, esperem que a 
mitjans d’agost ja estiguin acaba-
des. L’empresa que va guanyar el 
concurs per realitzar l’obra, va ser 
Royal Verd (proveïdor oficial del FC 
Barcelona).

Regidoria d’esports
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Entitats i Societat

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ · Flama del Canigó

ASSOCIACIÓ DE BOMBERS VOLUNTARIS DE SANT LLORENÇ SAVALL
Manquen bombers a Sant Llorenç Savall

Com cada any, el 23 de juny, 
vam celebrar la diada del Països 
Catalans. Vam anar a la Pica del 
Canigó, a la Catalunya Nord, a 
buscar la Flama.

La matinada del 22 al 23 de juny, 
la Flama del Canigó es renova al 
cim d’aquesta muntanya del Piri-
neu català i centenars de volunta-
ris i equips de foc la distribueixen 
arreu dels Països Catalans seguint 
diverses rutes per tal d’encendre les 
fogueres de la nit de Sant Joan. 

Un grup de corredors va portar 
la Flama per la carretera de Monis-
trol fins el poble, grans i petits vam 
gaudir d’aquesta festa, la Diada dels 
Països Catalans.

A tres quarts de sis de la tarda, 
l’ajuntament del nostre poble feia la 
rebuda oficial amb parlament del Sr. 
Alcalde i la lectura del Manifest de 

la Flama a càrrec de la Regidora de 
Cultura.

Finalment, a les 21h, vam celebrar 
la revetlla amb l’encesa del peveter 
als Horts del Rector i un sopar popu-
lar acompanyat de música.

“Sempre em diuen que per mi 
totes les muntanyes són especials, 

però aquesta ho deu ser molt perquè 
fa molts anys que hi anem, any rere 
any, com a mínim un cop.

L’hem pujat per tots costats, pot-
ser no és la muntanya la que és 
especial, potser és la gent amb qui 
la comparteixes, o potser la munta-
nya fa que la gent amb qui la com-
parteixes, sigui especial.

És igual com sigui, encara no sé 
per on la pujarem però Canigó, l’any 
vinent, tornarem!

Per a més informació seguiu-nos al 
Facebook: 

www.facebook.com/centrexcursionista
twitter: @ccellorenca

Foto: Centre Excursionista Llorençà

Foto: Centre Excursionista Llorençà

Foto: Genís Àvila

Foto: Genís Àvila

Foto: Alejo

Foto: Alejo

El diumenge 12 de juliol, al 
parc de bombers, vàrem ofe-
rir una xerrada informativa a 
tothom que tingués interès en 
ser bomber@ voluntàri@ de la 
Generalitat de Catalunya a Sant 
Llorenç Savall.

L’assistència va ser molt 
minsa i per això aquest escrit 
d’alerta davant la manca de 
persones que, voluntàriament, 
vulguin agafar el compromís de 
servir a llorençans, llorençanes 
i visitants, en defensa de vides, 
béns i entorn natural.

L’any proper en farà 25 de la 
creació del nostre parc de bom-
bers i per a poder continuar 
donant servei és imprescindible 
l’entrada de nova gent.

Catalunya compta amb uns 
2.300 bombers voluntaris re par-
tits en els 150 parcs de la Gene-
ralitat, 77 dels quals estan consti-
tuïts exclusivament per bombers 
voluntaris. Aquesta quantitat, que 
pot semblar important, queda 
molt lluny d’altres països del 
nostre entorn com Alemanya (1 

milió llarg), França (200.000), Finlàn-
dia (13.500) o fins i tot tant llunyans 
com Xile, Austràlia o Japó, entre 
molts d’altres, on el pes dels bom-
bers voluntaris és primordial en els 
serveis d’emergència.

La Generalitat ha informat que 
properament farà una convocatòria 
de places per a tot Catalunya i això 
obre la possibilitat que a tots els 
parcs de bombers voluntaris hi hagi 
entrada de personal.

Tothom pot ser bomber voluntari? 
Et preguntes si tu pots ser bomber 
voluntari? 

Ho pots ser si compleixes quatre 
requisits: Esser major de 18 anys, 
Graduat en ESO o superior, tenir la 
residència en un radi màxim de 15 

Km del parc i no patir cap malaltia 
ni discapacitat que impedeixi exercir 
de bomber.

Amb això ja et donen la roba i 
pots pujar al camió?  amb això és 
suficient? 

No. També hauràs de superar un 
procés selectiu que consta de tres 
fases:

•	 Proves	 (coneixements,	 mèdi-
ques, físiques, psicològiques, ...)

•	 Curs	 oficial	 de	 formació	 a	 l’Es-
cola de Bombers del Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

•	 Pràctiques	a	parcs	de	bombers	
de Catalunya.

Aquest procés pot durar fins a un 
any i mig.

Davant d’això et preguntaràs si 
aquest esforç val la pena, potser 
també et preguntaràs perquè has de 
perdre hores de dedicació a la famí-
lia, a les aficions, amics o fins i tot 
d’estudi i feina per a fer una activi-
tat voluntària, de risc, sense benefici 
econòmic.

Nosaltres creiem que SÍ, que val 
la pena i per això t’obrim les portes 
del parc per a que coneguis la nos-
tra tasca i la de tants altres bombers 
voluntaris de Catalunya, i ens pre-
guntis el que vulguis saber.

Associació de Bombers Voluntaris de 
Sant Llorenç Saval

Per a més informació:

http://www.gencat.cat/bombers
http://www.bombersvoluntaris.org
Twitter: @BBVVSantllu
Correu: bombersslls@gencat.cat



Llorençans amb ce trencada
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Una de les poques persones que 
ens ha cantat cançons de bressol, 
cançons de faldilla, que ha jugat 
amb nosaltres, de ben segur també 
ens ha renyat... una de les poques 
persones que hagi tingut més nens 
i nenes llorençanes a coll i bè, ens 
hagi canviat els bolquers i ens hagi 
donat el menjar. Molts la coneixem 
com la “Teresa de la guarderia”.

Ens acull a casa seva amb la 
incertesa de quines preguntes li 
farem. Seiem a la taula del menja-
dor i...

Teresa, quant temps fa que et 
dediques a tenir cura dels infants? 

Des dels 14 anys i ara ja en tinc 
61. Vaig començar en el C/ Nou amb 
la Montserrat Mestres, totes dues 
soles. Havíem arribat a tenir cent 
nens perquè abans els teníem fins 
els 6 anys. Recordo el Paquito Valle-
cillos que era el més petit amb 1 any.

Una vegada, la Montserrat va tenir 
un accident de cotxe i vaig haver 
d’estar 1 any tota sola amb els 
infants. L’àvia em portava el dinar. 
Vaig entrar per ajudar i ja m’hi vaig 
quedar.

Però els nens m’agraden, mira, 
m’agraden. Si passo per plaça i els 
veig, haig d’anar a saludar-los.

Als 16 anys, l’ajuntament ja va 
muntar la guarderia on és ara el 

Casal d’avis. Allà vaig començar 
amb la Montserrat Mestres, la Mode 
i amb la Montse Coma, amb qui defi-
neix tenir una relació com si fossin 
germanes.

S’aixeca i ens fa anar cap a una 
habitació, on ens ensenya detalls 
que, amb molta estima, ha anat 
rebent d’alumnes d’altres anys, 
orles amb les fotos dels nens... ho 
guarda amb tanta estima que la pell 
se’ns posa de gallina...

Anys després, vam anar als  
baixos de l’ajuntament antic. Eren 
pocs nens i el Casal ja quedava gran. 
En aquesta època vaig haver de ple-
gar durant 6 anys per cuidar els avis 
de casa. Llavors, em vaig tornar a 
reincorporar i fins el dia d’avui.

Més tard, van tornar a entrar tants 
nens que ens vam haver de tras-
lladar a la Vall Xica. L’any 2012, per 
Setmana Santa, ens vam traslladar 
on és avui la Llar d’Infants El Patinet.

Sense la Teresa saber-ho, amb la 
seva explicació, ens ha contestat ja 
tres preguntes!

Podries dir noms de persones que 
recordis i que de ben segur ara ja no 
són “criatures”? 

Ui! Molts! Els he tingut a tots! El 
Jaume Casanovas, el Jaume Grau, 
el Francesc Sallas, la Maria de Cal 

Quico... vaig tenir tots els que l’any 
passat van fer els 50 anys.

Ara estic cuidant els fills dels 
pares que jo ja havia tingut al meu 
càrrec. Fins i tot, l’Antònia Calvet, la 
Meritxell que és la seva filla i l’Er-
nest! El seu nét! Tres generacions.

Trobes que els nens d’ara s’as-
semblen als d’abans? 

Nooo! Abans creien i ara “fan el 
que volen”. I els pares? Els pares els 
tenen massa protegits, consentits...
hi ha d’haver un NO, tres i quatre! 
Avui en dia, s’ha perdut el respecte, 
l’educació... i això comença a casa.

I la relació entre pares i escola? 

Hi havia molta més relació! Entre 
tots preparàvem pessebres vivents i 
llavors fèiem sopars amb els pares, 
excursions al Tibidabo...

Hem estat una hora conversant 
amb la Teresa i per un moment ens 
hem traslladat a aquella època, uns 
anys en els que els nens jugàvem  
al carrer, quan una paraula d’un 
adult era com si fos la del nostre 
pare, quan jugàvem a bales, a la 
llauna... i no hi havia ni mòbils, ni 
tablets...

Gràcies Teresa per aquest viatge a 
la nostra infantesa!

Teresa Vidal Trullàs

La Teresa va néixer a Sant Joan de Vilatorrada  
i amb 3 anys va venir a viure a St. Llorenç.

 

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.

PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC
Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h,  
a les instal·lacions de l’Ajuntament

 

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

ADA  
Sant Llorenç Savall

El passat dia 3 de juliol, vam pre-
sentar l’Associació de Defensa Ani-
mal de Sant Llorenç Savall (ADA Sant 
Llorenç Savall) a la Casa de Cultura 
del poble. L’ADA Sant Llorenç Savall 
neix el mes de febrer motivada per 
la il·lusió d’alguns veïns i veïnes del 
poble que fa temps que veuen una 
problemàtica a Sant Llorenç que no 
es pot obviar i que fa molt de temps 
que resta oblidada: els animals. En 
els anys que portem vivint aquí, hem 
vist moltes mancances en la gestió 
dels animals del poble: des de la 
falta d’un espai habilitat per acollir 
animals perduts i/o abandonats, de 
la mancança d’un servei de reco-
llida, de l’oblit dels gats del carrer 
que hem vist com han anat desapa-
reixent de formes terribles (enveri-
naments, perdigons, atacs de gos-
sos fets expressament...) o la poca 
preocupació per la caça il·legal i la 
desaparició d’espècies autòctones.

Motivats per tot això, vam decidir 
arrencar aquest projecte amb molta 
il·lusió. Així doncs, l’ADA és una enti-
tat sense ànim de lucre que pretén 
vetllar i garantir la integritat física 
de qualsevol tipus d’animal, custo-
diant i reubicant animals en perill, en 
condicions inadequades i/o d’aban-
donament. A més, també volem tre-
ballar i incidir en tots aquells casos 
de maltractament animal que ens 
arribin a les nostres mans, per-
què creiem que una bona societat 
es basa en el bon tracte, respecte 
i ajut a les persones i als animals. 
Per fer tot això, volem cuidar i con-
trolar les colònies de gats de carrer, 
portar un control veterinari, recollir 
denúncies en cas de maltractament, 
i oferir la recollida i reubicació (ja 
sigui en forma de cases d’acollida 
o adopcions) d’animals recollits i/o 
abandonats.

 Portar a terme aquest projecte 
ens ha portat molt de temps i molts 
esforços, els quals desitgem que es 
vegin reflectits en el benestar dels 
animals dins del poble. En un prin-
cipi som autogestionats ja que assu-
mim les despeses amb els ingres-
sos dels nostres socis i sòcies, però 
de moment també comptem amb 
l’ajuda de l’Ajuntament, que ens ha 
proporcionat una gàbia trampa, una 
gàbia de convalescència i un lector 
de xips. Tot i això, necessitem este-
rilitzar moltíssims gats al carrer i 
és per això que hem demanat la col-
laboració de l’Ajuntament.
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➜ 10 d’agost, PUJADA A L’APLEC DE SANT LLORENÇ
 matí  A DALT LA MOLA 
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà

➜ 10 d’agost MARE DE DÉU D’AGOST 
   SARDANES A LA PLAÇA 
   amb la Cobla Nova Vallès 
   Organitza: Ajuntament 
   Hora: a les 7 de la tarda 

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

➜ del 27 al 30 FESTA MAJOR
 d’agost  SANT LLORENÇ SAVALL

➜ 5 de setembre 5ª ETAPA GR-2 L’ESTARTIT-PALS
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà

➜ 11 de setembre ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA
 A les 12 del migidia. Organitza: Ajuntament

 SARDANES A LA PLAÇA 
 A la tarda. Organitza: Ajuntament

➜ 3 d’octubre 6ª ETAPA GR-2 PALS-BEGUR
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà

➜ 11 d’octubre 20ª MARXA D’OR
 Organitza: Club Ciclista Savall

➜ 25 d’octubre 21ª EDICIÓ PRIMERA MARATÓ DE MUNTANYA
 Organitza: Ajuntament i Centre Excursionista  
 Llorençà

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

agendasavall

Estimats llorençans i lloren-
çanes, de nou ens presentem al 
Savall per explicar-vos el calen-
dari que hem seguit al llarg 
d’aquest any 2015 la colla de 
Gegants de Sant Llorenç Savall. 
Un calendari del qual podem 
dir que estem molt satisfets i 
el voldríem compartir amb tots 
vosaltres perquè el nom de Sant 
Llorenç Savall és conegut cada 
vegada a més poblacions. No 
només arreu de la comarca, sinó 
també arreu del país ja que, com 
veureu, algunes sortides ens han 
dut realment lluny i, malgrat les 
dificultats logístiques que aquest 
repte suposa, ens en anem sortit 
i hem arribat a tot arreu. 

Enguany, les sortides que hem 
realitzat fora de Sant Llorenç 
Savall ens han dut a visitar Vila 
– Seca el 25 de gener (Tarrago-
nès), Ullastrell el 15 de març 
(Vallès Occidental), Hostalric el 
25 d’abril (La Selva), la Trobada 
Comarcal de Gegants del Vallès a 
Matadepera el 17 de maig (Vallès 
Occidental), El Pont de Vilomara 
el 6 de juny (Bages), Vilassar de 
Mar el 20 de juny (Maresme), 
Sabadell per la desena edició 
del Sabadell: Festa i Tradició el 
21 de juny, Montmeló amb data 
del 27 de juny (Vallès Oriental) i 
Calonge el dissabte 11 de juny 
(Baix Empordà). En aquest pri-
mer semestre de 2015 en Capa-
blanca, na Genoveva, en Joan 
Muntada, la Guida de Savall i la 
Nena del SET han recorregut el 
país de nord a sud. A més, grà-
cies a la col·laboració i patrocini 
de moltes persones i privats hem 
pogut desencallar el projecte de 
restauració dels gegants vells 
del nostre poble, sent na Geno-

veva, que estava més malmesa, la 
primera figura de la qual hem fet 
una rèplica. Ara, més lleugera, més 
alta, i amb l’experiència d’haver vist 
ja algunes poblacions on ha causat 
sensació sense igual. 

Al marge de totes aquestes sortides 
hem estat presents també al nostre 
municipi, participant amb la tradicio-
nal cavalcada de reis, la rua infantil 
de carnestoltes, en la Festa del Pi de 
Maig i en la festa de final de curs de 
l’escola Josep Gras. Aquest any, però, 
com a novetats, vàrem organitzar el 
febrer la rua de carnestoltes de la 
tarda que anteriorment havien orga-
nitzat diversos joves i també hem 
estat col·laborant amb l’escola per 
ajudar als nens i nenes a impulsar un 
projecte per fer un gegantó de l’es-

cola i ensenyar-los el ball de la Polca 
d’Ours, tan ballada en les jornades 
geganteres i castelleres. A més els 
volem felicitar per les ganes i l’esforç 
que hi van posar i els bons resultats 
obtinguts d’aquest taller. 

Des del grup de Gegants de Sant 
Llorenç Savall estem treballant per 
fer tot el possible pel nostre poble i 
que la gent pugui gaudir de la cultura 
i la visqui de manera plena sense 
haver de marxar. Però no ens confor-
mem en ser coneguts només a Sant 
Llorenç Savall, sinó que també volem 
ser coneguts per la gent d’arreu de 
Catalunya se’ns reconegui com un 
poble actiu i de referència en el món 
de l’associacionisme. El nostre objec-
tiu és col·laborar com fins ara han fet 
el Centre Excursionista o el Llorençà, 
cadascú amb una labor excepcional 
en la seva matèria; engrandint l’ano-
menada de Sant Llorenç Savall i que 
ara se’l reconegui també per ser un 
poble de referència en el món gegan-
ter. Sent aquesta la nostra missió, us 
fem un avanç d’alguns dels gegants 
que vindran en la VII Trobada Gegan-
tera de Sant Llorenç Savall, aquest 
any el diumenge 22 de novembre: en 
Capablanca i la Mercè de cal Cotis de 
Rellinars, en Bon Jan i la Ben Plan-
tada de Sant Esteve de Palautordera, 
en Ton i la Pineda de Vila-Seca, Bacus 
i Serralavella des d’Ullastrell, en 
Ramon Berenguer II “cap d’estopa”, la 
Mafalda de Pulla i Calàbria i en Mos-
sèn Xifra des d’Hostalric, en Pere i la 
Guillerma del Pont de Vilomara i en 
Pigat i la Llúcia des de Vilassar de 
Mar. En la propera edició del Savall 
us presentarem les restants colles 
que assistiran a la nostra trobada, 
fins aleshores...

Salut i Fal·lera! 

Un dels nostres objectius és acon-
seguir el Centre d’Acollida d’Animals 
de Sant Llorenç Savall, un petit 
refugi on poder ubicar els animals 
pels que no puguem trobar una 
adopció o una acollida temporal. Per 
fer això, no només necessitem un 
espai que ens cedeixi l’Ajuntament, 
sinó un ingrés de diners i voluntaris 
i voluntàries que ens ajudin a tirar 
endavant aquest projecte.

Així doncs, tot i que la nostra inten-
ció és crear una xarxa dins del poble 
que treballi pels animals a través 
de xerrades, actes, col·laboracions 
amb escoles i sobretot molta feina 
de carrer, us animem a contactar 
amb nosaltres a través del nostre 
blog (http://adasantllorenc.blogs-
pot.com.es/), enviant-nos un correu 
electrònic demanant informació 
(ada.santllor.savall@gmail.com), a 
través del facebook (Ada Sant Llo-
renç Savall) o simplement assis-
tint a les assemblees. Moltíssimes 
gràcies i esperem que aquest nou 
projecte encetat amb molta il·lusió 
es faci gran amb l’ajuda de tot Sant 
Llorenç!

GEGANTS DE SANT LLORENÇ SAVALL
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Moltes gràcies!

Des del grup municipal d’ERC, 
volem agrair la confiança que ens 
heu dipositat una vegada més a les 
eleccions del 24 de maig.

Els resultats d’aquestes eleccions 
han volgut que tornem a governar 
amb majoria absoluta. Fet que ens 
enorgulleix, ens emociona i fan que 
les ganes de treballar pel i per al po-
ble, encara en siguin moltes més.

Comença una nova legislatu-
ra, comptem amb l’experiència 
d’aquests darrers anys (que farà 
que no cometem possibles errors 
del passat) i amb noves inquietuds 
dels tres nous regidors. I, amb tots 
6, nous reptes, nous projectes, a la 
recerca d’un futur més bo i millor 
per Sant Llorenç Savall. Però també 
comptant amb un bon recolzament, 
amb tota la nostra llista amb la que 
ens vàrem presentar a les passades 
eleccions, perquè de ben segur, sen-
se aquestes persones no haguéssim 
arribat aquí on som.

Què ens uneix? La il·lusió i el 
compromís que tenim, no només 
amb els 539 vots, sinó que amb tots 
els llorençans i llorençanes, de tre-
ballar per tots ells. Perquè, al cap i 
a la fi, som persones que caminem 
al costat de les persones; no només 
gaudim de la nostra vila, també la 
vivim, la patim i la cuidem.

Nosaltres ho tenim clar: la cam-
panya per d’aquí quatre anys, la 
vam començar la mateixa nit del 24 
de maig de 2015.

Grup Municipal d’Esquerra

Aquest és el primer article des-
prés de les eleccions municipals 
d’aquest mes de Maig, per això en 
primer lloc ens agradaria felicitar a 
tots els grups que han obtingut par-
ticipació en aquest nou consistori i 
agrair el recolzament de les perso-
nes que ens han fet confiança. 

En segon lloc, parlar-los dels can-
vis que a nivell polític ha tingut el 
nostre grup, doncs la intransigència 
del govern espanyol acollint-se a la 
constitució espanyola envers la de-
manda del poble català de convocar 
un referèndum d’autodeterminació, 
la imaginació del parlament català 
cercant camins legals per arribar a 
poder convocar-lo i la il·lusió, l’em-
penta i la tenacitat de la societat 
civil catalana, la qual ha aconseguit 
que els partits polítics es posicionin 
clarament sobre el procés que s’està 
vivint a Catalunya, ha provocat que 
la federació Convergència i Unió es 
dissolgui per diferències insalva-
bles ens els posicionaments sobre el 
procés. Així doncs la federació CiU 
desapareix sense tenir conseqüèn-
cies en el consistori de Sant Llorenç 
Savall en el que Convergència De-
mocràtica de Catalunya hi mantin-
drà els seus dos representants. 

Per últim comentar que lluitarem 
perquè aquesta representació sigui 
totalment plena, presentant les mo-
cions que faci falta per aconseguir 
tenir un espai a l’edifici de l’Ajun-
tament des d’on poder incidir en la 
política del dia a dia. Aquest aspec-
te ja ha estat comentat a l’equip de 
Govern local de moment sense èxit, 
obtenint com a resposta la falta 
d’espai. Som coneixedors de que la 
tasca no serà fàcil, doncs un govern 
de majoria absoluta acostuma a 
ser inamovible i d’això ja n’hem co-
mençat a tenir proves, però no de-
fallirem en la lluita, ni en això ni en 
tot allò que creiem que no s’estigui 
executant correctament. Ben aviat 
ampliarem informació a través de 
butlletins periòdics.

Després de les passades elecci-
ons, la nostra formació va iniciar un 
període de reflexió amb l’objectiu 
de fer una valoració sobre el desen-
volupament de la campanya elec-
toral i sobre els resultats obtinguts. 
Estem satisfets perquè CUP Savall 
ja és una realitat al poble i perquè 
les expectatives per a continuar 
creixent són bones.

Per a nosaltres, la nostra prime-
ra campanya electoral no ha estat 
només un espai de debat amb les 
altres forces polítiques sinó que ha 
estat un espai on ens hem demos-
trat la nostra capacitat per arribar 
a consensos i el nostre esperit dia-
logant. Creiem, també, que tant les 
nostres actuacions com els nostres 
plantejaments han estat clars i 
transparents.

Ara, l’objectiu més immediat és 
teixir complicitats que ens perme-
tin anar perfilant un projecte que 
ha nascut amb l´única intenció 
d’intentar contribuir a la millora 
del nostre poble. Sabem que ho po-
dem fer, però només tindrà sentit 
si ho fem junts, sense pors i sense 
complexes. És per això que un cop 
més us convidem a les nostres as-
semblees i a visitar la nostra pàgi-
na web, www.savall.cup.cat, on 
tothom qui vulgui pot fer un segui-
ment de la nostra tasca institucio-
nal, consultar les nostres propostes 
i compartir un espai que, esperem 
ben aviat, molts de vosaltres us el 
sentiu vostre.

Estem segurs que aquesta legis-
latura ens servirà per saber-nos ex-
plicar més i millor i per a demostrar 
que la nostra estètica formal, direc-
ta i poc edulcorada, vol ser la res-
posta a la necessitat de denúncia, 
que creiem, té la nostra societat.

Per últim, us volem donar les grà-
cies a tota la gent que ens heu votat. 
Ens heu donat dos regidors que, a 
hores d’ara, ja estan treballant in-
tensament. Esperem que la nostra 
feina estigui a l’alçada de la vostra 
confiança.

CUP SAVALL

Ara sí, aquesta vegada sí que po-
dem posar-nos en contacte amb tots 
vosaltres a través del Savall. Ho vam 
voler fer en el número anterior, que 
curiosament va arribar a les nostres 
mans dos dies abans de les eleccions 
(un mes i mig després de la progra-
mació), però el nostre escrit no va 
sortir publicat.

Voldríem agrair, en primer lloc, el 
recolzament que hem tingut i la con-
fiança que ens heu donat a les urnes 
(116 vots) i que ens ha validat per po-
der entrar a l’Ajuntament.

Som la primera Agrupació de  veïns 
que accedeix a l’Ajuntament, mo-
tiu pel qual ens sentim orgullosos. 
Per primera vegada a l’Ajuntament 
hi haurà 4 grups, cosa que conside-
rem positiva per l’enriquiment de la 
 Institució.

Sí, les eleccions les va guanyar ERC 
amb 539 vots, un 44,29% dels vots, 
que els van atorgar la majoria abso-
luta amb 6 dels 11 Regidors escollits 
gràcies a una llei tan injusta com la 
que tenim, la llei d’Hondt, que mal-
grat els anys de negociació entre 
els partits polítics per canviar-la no 
s’han posat d’acord. No els interessa 
fer-ho perquè avui perjudica a al-
guns, però la propera vegada potser 
els beneficiarà.

Els Regidors d’ERC han decidir 
governar ells sols durant aquesta 
legislatura, nosaltres realitzarem el 
nostre treball amb el màxim empeny, 
dedicació i transparència, tal i com 
hem realitzat fins el moment. Hem 
acordat seguir amb el nostre butlletí 
informatiu que trobareu als vostres 
domicilis cada tres mesos. Segura-
ment, quan hàgiu llegit aquest escrit 
ja podreu tenir l’exemplar a les vos-
tres mans.

La Nostra Agrupació està indig-
nada amb la despesa que suposaran 
pel nostre poble els sous de l’Alcalde i 
dels Regidors pels propers anys. Hem 
estimat un total aproximat de més 
de 80.000 euros en sous per aquest 
any. Al nostre butlletí us informarem 
detalladament de com es cobraran 
aquests diners. Per la nostra part, 
l’AES, tal i com ens vam comprome-
tre en el nostre programa electoral, 
no cobrarem pel nostre treball de 
Regidor, cedirem els diners que ens 
atorgui l’Ajuntament a Entitats i 
ONGs amb la intenció que arribi a les 
persones necessitades del poble.

Per últim, volem aprofitar la ocasió 
per desitjar-vos bones vacances d’es-
tiu i que ens trobem de nou tots a la 
tornada.

Salutacions. Una altra forma de 
governar és possible! Clar que sí!
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els grups municipals opinen
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També pots trobar-nos

A Facebook:
Ajuntament de  
Sant Llorenç Savall

www.savall.cat

A Twitter:

@AjSavall

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.

Nous horaris de la Vallesana

Venda de CD

Gitanes Sant Llorenç Savall


