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Festa Major 
2015

L’escola es 
posa guapa

 
ENTREVISTA: Joan Roma Salvó, esperit de servei

INAUGURACIÓ DEL NOU  
CAMP DE GESPA MUNICIPAL
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L’Ajuntament informa 

Ple de 29 de juliol de 
2015

Es va haver de suspendre 
perquè la CUP el volia gravar 
i l’Alcalde els va comunicar 
que en el darrer Ple, ERC va 
dir que estudiaria la proposta 
i es prendria una decisió, 
però que en cap cas, ERC creu 
que hagi de ser gravat per 
un grup polític o particular 
sinó que ho hauria de fer un 
tècnic de l’Ajuntament o per-

sona acreditada de premsa. 
Veient que la CUP no dei-
xava de gravar, tal i com li 
va comunicar l’Alcalde, es va 
decidir suspendre el Ple.

Ple Extraordinari  
i Urgent  
31 de juliol de 2015

Essent tot el Consistori 
present, exceptuant el Regi-
dor Emiliano Osuna que va 
excusar la seva inassistèn-

cia, comença el Ple Extraor-
dinari i Urgent a les 8:15.

En primer punt, Aprova-
ció de la urgència amb el vot 
favorable de CDC (2) i d’ ERC 
(6); en contra, la CUP (2).

El segon punt, es va apro-
var per unanimitat l’acta del 
Ple Extraordinari del dia 1 
de juliol de 2015.

Tercer punt, nomenar el 
Sr. Ricard Torralba i Llau-
radó, com a representant 
d’aquest ajuntament en l’òr-

gan col·legiat Fons Català 
de Cooperació al Desenvo-
lupament. Aprovat amb el 
vot favorable de CDC (2) i 
ERC (6), amb l’abstenció de 
la CUP (2).

Quart punt, abonament 
1/3 de la paga extra 2012 
als empleats públics de 
l’ajuntament. Aprovat per 
unanimitat.

Cinquè punt, festes locals 
2016. Aprovades per unanimi-
tat, el 9 de maig i  26 d’agost.

I no havent-hi més 
assumptes a tractar, l’Al-
calde donà per finalitzada la 
sessió, essent les 8:30 hores.

Podreu trobar tots els Plens 
celebrats al taulell d’anuncis 
de la l’Ajuntament i al de la 
web www.savall.cat

PLENS MUNICIPALS

INAUGURACIÓ DEL CAMP DE GESPA

El passat 29 d’agost vam inaugurar la gespa 
artificial del camp de futbol de Pontferrer. Va 
ser un acte en que hi van assistir més de 500 
persones. La gespa artificial del camp de futbol 
era una reivindicació històrica   que finalment 
hem pogut aconseguir. No el vam poder fer 
quan la majoria de pobles veïns ho feien per-
què vam centrar tots els esforços en el pavelló, 
però un cop fet el pavelló el 2010, ja ens vam 
posar   a treballar en el projecte del camp de 

gespa. El mateix 2010 vam rebre una subven-
ció per redactar el projecte. Aquest suposava 
500.000 €. En aquell moment vam decidir que 
no ho faríem tot sols i que buscaríem subven-
cions per poder-ho cobrir. Del 2010 al 2014 van 
ser anys molt dolents per aconseguir subvenci-
ons degut a la crisi, però finalment, el 2010 vam 
rebre una subvenció de prop de 100.000 € de la 
Diputació de Barcelona. Les empreses es van 
ajustar molt més, vam refer el projecte i vam 

passar de 500.000 € a una mica més de 250.000 
€. La resta que ens faltava per subvencionar el 
projecte, 175.000 €, ho vam fer a través d’un 
crèdit a interès zero  de la diputació de Barce-
lona a tornar a 10 anys. A més a més, el mante-
niment del camp de gespa és menor al de sorra, 
i cada any ens estalviarem entre 6.000/.9000 €, 
per tant, per menys de 10.000 € l’any durant 
10 anys, el poble de Sant Llorenç Savall 
podrà gaudir d’aquesta magnífica instal·lació. 

A l’acte hi van intervenir el president del 
C.E.Llorençà (Pere Camprubí) al qual se li va 
entrega d’una placa per part del Vicepresi-
dent FCF (Joan Soteres), el regidor d’esports 

(Joan Solà), el Vicepresident de la Diputació 
de Barcelona (Dionís Guiteras), la delegada del 
govern (Núria Colomé) i l’Alcalde de Sant Llo-
renç Savall (Ricard Torralba Llauradó). L’acte 

va ser presentat pel periodista local Xavi Díaz. 
Diferents comerços del poble van participar en 
el pica-pica de després i a tots els exjugadors 
se’ls va regalar una samarreta commemorativa. 

Fotos: GolCat.com

Fotos: GolCat.com
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Un cop finalitzada la tan esperada Festa Major, ens agradaria agrair a 
tota aquella gent que ha participat i que ha fet possible que un any més, 
haguem pogut dur a terme la nostra festa.

Donar les gràcies als patrocinadors i col·laboradors, els quals ens aju-
den que la festa sigui una mica millor. Però volem destacar els organitza-
dors, els quals sense ells, la majoria d’activitats no es podrien dur a terme.

Volem fer saber que a partir del mes de setembre començaran les reu-
nions de planificació de la Festa Major 2016, amb la creació d’una comis-
sió de festes,  per tal de fer-la més plural i participativa.

A continuació, us deixem amb algunes de les imatges del què ha estat 
aquesta nostra Festa Major, de la qual tots els llorençans i llorençanes en 
som els protagonistes.

FESTA MAJOR 2015

Festa final de curs El Patinet
El dia 24 de juliol, vam celebrar la 

festa de final de curs de la llar d’in-
fants El Patinet.

Amb l’animació dels Gegants de 
Sant Llorenç, les famílies vam gau-
dir tot compartint balls i berenar en 
una tarda marcada per la diversió 
i l’emoció del comiat dels nens de 
p2 que ja marxen a “l’escola dels 
grans”. 

Dins d’aquest context de tancar 
etapes, vam rebre la visita de la 
Montserrat Coma, mestra de la llar 
d’infants per més de quatre dèca-
des, a qui vam homenatjar reconei-
xent la seva tasca al servei de tants 
nens i nenes del poble, algun dels 
quals avui ja són pares i mares.

Des d’aquí, tota la nostra gratitud 
per anys de dedicació i afecte als 
nostres infants.

Cursos d’anglès a la Casa de Cultura
Sessió informativa oberta a tothom el proper 28 de setembre  
a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura.

L’Escola es posa guapa
Durant aquest estiu, l’escola Josep 

Gras s’ha anat posant ben guapa per 
rebre els nens i nenes de Sant Llorenç.

S’ha acabat de pintar les aules, les 
portes interiors i finestres.

S’han fet tasques de manteniment 
de canonades i al sorral.

S’han tret els arbres del voltant de 
la pista, per tal d’evitar situacions de 

perill els dies de vent.
S’ha pintat la porta d’entrada 

de l’avinguda Catalunya, així com 
també els aparcaments de patinets 
i bicicletes.

S’ha arreglat i pintat la façana i tot 
el voltant de l’edifici.

Us desitgem un molt bon curs a 
tots!



Natura Local
L’empresa Natura 

Local ja ha introduït 
les 2 rutes (la primera, 
ruta circular passant 
per tres fonts i l’er-
mita de St. Jaume; 
la segona, Llogari-
Castell de Pera-Vall 
d’Horta) per promo-
cionar el poble, a la 
seva app.

Animeu-vos  
a descarregar-la  
i gaudiu de les rutes del nostre poble!
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Atenció ciutadana

Cultura

Diada de Sant Llorenç
Com cada any el 10 d’agost, dia del nostre 

patró, la plaça s’omple de grans i petits, per gau-
dir de les sardanes. La cobla, ubicada a un cantó, 
deixa espai als veïns que s’hi troben i gaudeixen 
d’una estona tot ballant la dansa tradicional dels 
catalans, o bé fent de públic. El centre del poble 
cobra vida a ritme de flabiol i tamborí i s’hi crea 
un ambient molt especial. Gràcies a tots els balla-
dors i balladores!

Torna l’aplec de Sant Roc
El passat 16 d’agost, vam celebrar l’aplec de 

Sant Roc al pati del Marquet de les Roques.
Gràcies a la iniciativa del Sr. Enric Olivé i la 

seva dona Teresa, vam recuperar una celebració 
tradicional a Sant Llorenç, la qual s’havia hagut 
d’aturar els darrers anys a causa de les obres al 
Marquet. En aquesta nova etapa, ens esperàvem 
una assistència d’unes trenta persones, però els 
veïns ens vam sorprendre gratament i aquell dia 
vam arribar a ser-hi noranta-cinc!

Amb l’organització des de l’ajuntament, la col-
laboració del Centre Excursionista i la presència del 

mossèn Joan, vam gaudir d’una tarda estupenda, 
de retrobament d’amics i veïns de la vila, compar-
tint converses, riures, carquinyolis i mistela, tot 
envoltat pel paisatge preciós del nostre parc.

Activitats a la Casa de Cultura
Durant les dues primeres setmanes de setem-

bre, els nens i nenes de Sant Llorenç van poder 
gaudir d’uns tallers gratuïts força interessants i 
engrescadors.

Hip Hop, Percussió Corporal i Rap per treballar 
el cos, la motricitat i el ritme.

Animació, Dibuixos animats i Stop motion, per 
estimular la creativitat i endinsar-nos al merave-
llós món dels dibuixos i els secrets de la pantalla 
petita.

Màgia, per gaudir descobrint els trucs i miste-
ris dels mags que tant estimulen la imaginació de 
grans i petits.

Ens estimem Sant Llorenç, respectem els veïns
Des de l’Ajuntament promovem 

la cordialitat entre veïns, la cohe-
sió social en tots els aspectes, el 
civisme i el respecte.

En aquest sentit, veiem necessari 
corregir alguns hàbits a l’hora de circu-
lar amb el nostre cotxe o bicicleta pels 
carrers del poble, tenint en compte que 
compartim les vies i voreres (sovint 
molt estretes, per l’estructura del nos-
tre poble) amb els vianants, que són 
també els nostres veïns.

A l’hora d’aparcar, s’ha de tenir en 
compte l’ordenança i la senyalitza-
ció de la que disposem.

És molt important prendre consci-
ència que quan aparquem on no es 
pot, estem obstaculitzant el trànsit 
normal als altres vehicles, estem 
tallant el pas als vianants, mares 
amb cotxet, persones en cadira de 
rodes, que per desplaçar-se hauran 
de baixar al carrer, aquestes perso-
nes són també els nostres veïns.

Tenim la sort de comptar amb 
zones d’aparcament gratuït, a l’en-
trada del poble, a l’Agell i davant de 
l’escola. Fem-les servir!

Després d’una campanya que va 
durar 2 mesos, on només es deixaven 

notes d’avís als cotxes mal aparcats, 
encara ens trobem amb aquesta pro-
blemàtica. Els vigilants, entre d’altres 
tasques, han de fer complir l’orde-
nança de trànsit pel benestar de tots 
i així ho fan.

Un altre aspecte de la convivència 
entre els veïns i el respecte pel nos-
tre poble i pels altres, és la respon-
sabilitat a l’hora de portar el nos-
tre gos a passejar. A Sant Llorenç 
tenim un entorn natural on podrem 
gaudir amb la nostra mascota amb 
tranquil·litat i sense molestar a 
ningú. 

A la zona urbana, el gos ha d’anar 
sempre lligat i és obligació de l’amo 
recollir els excrements, així com 
evitar que el gos orini a les façanes 
i portes de les cases.

Des de l’Ajuntament estem treba-
llant per renovar l’ordenança refe-
rent a la tinença d’animals, per tal 
d’actualitzar-la i que contribueixi a 
la bona relació entre veïns.

Entre tots i totes podem fer del 
nostre poble un lloc millor per viure 
i conviure.

Medi Ambient i Turisme
Diada de l’11 de setembre

Com cada any es va celebrar als jardins de 
l’Ajuntament l’Acte Institucional de la Diada de 
Catalunya.

L’Alcalde va tenir unes paraules respecte el que 
està passant amb els refugiats de Síria i, com a 
poble, es mirarà d’actuar dins les nostres possi-
bilitats; tot recordant la solidaritat de Catalunya 
en anys anteriors davant circumstàncies, no sem-
blants, però sí crítiques.

En segon terme, va fer referència a les elecci-
ons del 27-S, convidant a la gent que anés a votar 
i per últim, fent un esment al gran esdeveniment 
que es viuria unes hores més tard, la Via a la 
Meridiana.

Finalitzant amb el cant de l’Himne de Catalunya 
“Els Segadors” i un brindis amb els assistents.

Autor: Simeó Camprubí
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Entitats i Societat

LACERA

L’entitat LACERA (Cercle d’Estu-
dis Històrics de Sant Llorenç Savall) 
treballa per a conèixer millor i divul-
gar la rica història del nostre poble, 
des de la seva fundació l’any 2002. 

Amb aquest noble i altruista 
objectiu editem amb periodicitat 
bimestral la revista LACERA, con-
voquem xerrades i col·laborem 
activament amb els diferents 
arxius i amb les entitats llorença-
nes i històriques d’arreu.

Una de les fonts principals per a 
la nostra tasca de recerca és l’Ar-
xiu Municipal, el qual esperem que 
sigui ben aviat instal·lat en un espai 
més digne a la planta noble de l’edi-
fici de l’antic Ajuntament, on dispo-
sem, als baixos, d’un local social.

Entre les nostres tasques habitu-
als reproduïm i estudiem tot tipus 
de documentació particular (docu-
ments escrits, fotografies, ...) que 
els seus propietaris ens cedeixen. 
Des d’aquestes pàgines volem fer 
una nova crida per tal que les famí-
lies del poble ens deixin reproduir 
els documents antics que conser-
ven. No ens els quedem, tan sols 
els reproduïm.

La museïtzació de l’antiga bodega 
del Marquet de l’Era, situada a la 
planta del semisoterrani de l’ac-
tual seu de l’Ajuntament, podria 
ser una excel·lent manera de pre-
servar i difondre la nostra història 
col·lectiva.

També des de Lacera estem 

interessats i compromesos en 
la preservació del patrimoni llo-
rençà antic i, en aquest sentit, rei-
vindiquem la rehabilitació d’edi-
ficacions com el Molí de l’Agell 
però sobretot, la de les restes del 
Castell de Pera, monument en el 
qual caldria completar l’excava-
ció, i també la consolidació d’allò 
que resta dels seus murs, de la 
torre de l’homenatge, la capella 
de Santa Maria, la sina, .... Con-
siderem que per la seva situació 
estratègica i pel seu protago-
nisme en la història del poble, 
caldria interessar institucions 
com la Diputació de Barcelona 
i la Generalitat de Catalunya en 
aquesta empresa. Una iniciativa 

important que caldria emprendre 
des de l’Ajuntament llorençà.

El Castell de Pera com a cons-
trucció militar situada en una banda 
ben poc coneguda del Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i 
el seu agençament podria contra-
pesar l’actual protagonisme, potser 
excessiu, del Monestir de La Mola. 

Des de la nostra entitat volem 
agrair la col·laboració de totes 
les persones que ens fan costat, 
i alhora ens posem a disposició 
de l’actual Consistori i de les enti-
tats i persones de Sant Llorenç 
Savall que necessitin la nostra 
col·laboració.

Jaume Valls i Vila 
President de LACERA.  

GITANES 2016
 El proper 2 d’octubre a la Casa de Cultura, tindrà lloc una reunió de gitanes.  

O sigui que ja ho sabeu! Si teniu ganes de ballar una Jota, un Xotis, una Polca...no hi 
podeu faltar!

Estudiant el passat per millorar el futur

CLUB CICLISTA SAVALL
20a Edició de la Marxa d’Or

ESCOLA DE NATURA LA MUNTADA
Reconèixer fòssils i roques

27 de setembre de 10:30 A 13:30

Aquest itinerari transcorrerà per 
la zona de marina de l’antic delta 
de Sant Llorenç del Munt. Anirem 
acompanyats de l’Adrià Garriga, 
que ens farà de guia i Isaac Camps, 
geòleg, amb qui aprendrem a iden-
tificar les roques d’aquesta zona i 
els fòssils que contenen. Cal ins-
cripció prèvia. Preu: 3 € adults, 2 € 
infants de 6 a 12 anys. 

Informació i inscripcions a: 
masia.lamuntada@gmail.com

TENNIS TAULA SANT LLORENÇ SAVALL

Estem buscant 
taules de ping pong 
que tingueu a casa 
i no la feu servir.   
Cedeix-la al nou club 
de tennis taula de 
sant llorenç savall. 
Poseu-vos en con-
tacte, i us la passem 
a recollir:

Tel:664169465  
MOLTES GRÀCIES! 

EL CASAL D’AVIS INFORMA

27 de setembre: Ball amb “Spotify”, a les 18h. Preu: 3 € amb 
dret a una consumició.

29 de setembre: Anada amb autocar al programa “Boom” d’ 
Antena3. Cal apuntar-se al Casal. Hora de sortida: 9:15h a la 
Font de l’Aixeta.

31 d’octubre: Castanyada amb panellets, mistela, moniatos i 
molt bon humor.

21 i 22 de novembre: Gran PreNadal amb lot. Excursió de dos 
dies a la costa Maresme-Calella. Hotel Calella-Palace. Preu: 
89 €. Per a qualsevol dubte: 937140531 (telèfon del Casal) de 
16:30 a 19:30h.

Properes activitats que es duran a terme:

LA CORAL ELS EMPRIUS INFORMA
S’han reprès els assaigs. Tothom qui vulgui anar a cantar hi 

està convidat. Tots els dimarts de 21:30 a 23:00h. a la Casa de 
Cultura. En aquests moments ja estan preparant el Concert de 
Nadal 2015.
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BITLLES CATALANES

Tal i com estava previst en el pro-
grama de la Festa Major, es va cele-
brar la tirada de Bitlles Catalanes 
amb la participació de 10 equips 
vinguts dels nostres voltants.

Bon temps, bon públic, bon ambi-
ent i bons resultats tal i com va 
poder comprovar el nostre Bat-
lle fent l’entrega dels trofeus als 
guanyadors.

Equip guanyador: C.O.P de Barce-
lona, amb 714 punts i 54 bitlles

Millor jugador/a: Carmen Rodrí-
guez del Sant Llorenç - La Mola  
amb una puntuació de 162 punts i 
14 bitlles. 

Dissabte dia 29 d’agost a la Zona Recreativa de Comabella

GEGANTS DE SANT LLORENÇ SAVALL

Deixem enrere el mes d’agost i 
amb ell deixem enrere també la 
calor, les vacances i la Festa Major, 
però en guardem un bon record 
ja que han estat unes vacances 
mogudes i amb forces sortides. 
El mateix podem dir de la Festa 
Major, durant la qual no hem parat 
ni un sol moment quiets per donar 
el millor de nosaltres. En aquesta 
festa major hem organitzat per 
segon any consecutiu la Festa de 
l’Aigua, amb algunes novetats i 
acabant la festa amb un holi al pati 
de la Casa Cultura que va atraure 
l’atenció de molts petits i també 
d’alguns no tan petits. 

A més, enguany hem col·laborat 
amb la organització del sopar 
popular de festa major, hem dut 
el servei de bar de festa major i 
encara ens varen sobrar forces per 
la cercavila de Festa Major amb els 
nostres gegants. Esperem que tot-
hom hagi gaudit de la Festa Major 
tal i com l’hem gaudit nosaltres i 
s’ho hagi passat bé amb tot el que 

hem organitzat, ja que és aquest 
l’objectiu que ens mou any rere 
any i ens encoratja a preparar dife-
rents activitats pel gaudir del poble. 
També volem fer arribar el més 
sincer agraïment a totes les perso-
nes voluntàries i entitats del poble 
que ens han ajudat aquests dies 
tan intensos, com també agrair als 
Bombers Voluntaris de Sant Llo-
renç Savall, els ADF de Castellar 

del Vallès, Bigues i Riells i Sant 
Feliu de Codines per col·laborar 
amb nosaltres per la festa de l’ai-
gua i ajudar-nos a fer-la una festa 
esplèndida.

Passada la Festa Major no hem 
afluixat pas el ritme, ja que aquest 
últim cap de setmana l’hem passat 
de cercavila en cercavila. El dis-
sabte 5 de setembre vàrem partici-
par a la Trobada Gegantera de Les 

Borges Blanques (Les Garrigues) 
on coincidirem amb unes altres 67 
colles geganteres vingudes d’arreu 
del país. Va ser una trobada mag-
nífica que va aplegar centenars 
de gegants, geganters, grups de 
percussió, etc. I el diumenge 6, per 
acabar el cap de setmana, assisti-
rem a la Festa Major de Sentmenat, 
participant en una cercavila amb 
els gegants de Sentmenat i la colla 
de de Falcons de Barcelona. 

Ja per acabar ens agradaria dir que 
en els propers dies no afluixarem el 
ritme i començarem a treballar per 
organitzar la VIIª Trobada de Gegants 
de Sant Llorenç Savall, encara un pel 
més gran que l’any passat i amb més 
gegants vinguts d’arreu. Les colles 
que vindran en aquesta trobada i fal-
ten per anomenar des de l’anterior 
Savall són: Calonge (Baix Empordà), 
Argeles-sur-mer (Llenguadoc – Ros-
selló, França), Les Borges Blanques 
(Les Garrigues), Castellbisbal (Vallès 
Occidental), La Garriga (Vallès Orien-
tal) i Sant Miquel de Balenyà (Osona).

Un estiu mogut amb Festa Major inclosa!

Geganters solidaris de Catalunya

Malgrat la quietud tinguda durant 
aquest mes d’agost, els mem-
bres del grup Geganters Solida-

ris de Catalunya hem tingut la sort 
de poder acompanyar la colla de 
Gegants de la Pedrera (Barcelona) i 

dur els seus gegants 
ni més ni menys que 
a Torí (Itàlia), en la 
celebració del XXVIIIè 
Aplec Internacional 
que organitza cada 
any Adifolk, Associa-
ció per a la difusió del 
folklore, els dies 8, 9 i 
10 d’agost. 

El dijous 7 d’agost 
vàrem sortir amb auto-
car des de Barcelona 

amb la immensa alegria de fer ballar 
gegants fora del nostre país, donant 
a conèixer la passió que sentim tots 
els catalans per la nostra cultura i la 
manera en com la vivim. Durant tres 
dies vàrem participar en diversos 
espectacles protagonitzats per la cul-
tura catalana. Des de gegants fins 
les cantades d’havaneres, passant 
pels castells, bastoners i danses 
tradicionals de la nostra terra com 
la sardana. Un magnífic aplec que 
donava a conèixer d’una manera 
extensa i propera la immensa 
cultura que tenim a Catalunya i la 
manera com participem per man-

tenir-la viva any rere any, segle 
rere segle. 

A més, ens esperava una altra 
sorpresa a Torí que ens va alegrar 
moltíssim, i és que poc ens pensà-
vem que trobaríem altres llorençans 
tan lluny del nostre poble. Allà ens 
vàrem trobar amb en Pere Casa-
mada i la seva filla, la Meritxell, ja 
que en Pere participa amb l’Esbart 
Dansaire de Sabadell, una entitat que 
també havia estat escollida per viat-
jar fins a Itàlia. Des de Torí us deixem 
aquesta imatge que és la que més 
ens ha agradat i il·lusió ens fa de fer-
vos arribar.
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L’ any 2009 s’ inicia el projecte de 
voluntariat a la residència de Sant 
Llorenç.

Actualment disposem d’un grup 
d’onze voluntàries que ofereixen 
suport en determinades activitats a 
nivell grupal dins l’àrea d’animació 

o a nivell individual, oferint atenció 
directa a alguns residents.

L’entitat que empara el projecte 
és Creu Roja i les persones volun-
tàries ofereixen el servei  al nostre 
centre, això implica una coordina-
ció entre ambdues entitats.

L’objectiu és promoure la xarxa 
social dels residents, amb la seva 
comunitat i entorn i promoure l’en-
velliment actiu.

Des d’aquest espai, reconeixem 
les voluntàries, a qui admirem per 
com son i com viuen: creient en 
l’ésser humà amb les dificultats 
sobrevingudes amb l’envelliment 
però també creient en les seves 
possibilitats de créixer i de conti-
nuar gaudint, fet que ens ajuda a 
construir una forma d’envellir més 
digne per a tots plegats.

Per fer-vos voluntaris del centre.
Us podeu posar en contacte amb 

les treballadores socials mitjançant 

el 93 714 01 01. Farem una trobada 
per conèixer els vostres interes-
sos/motivacions i us acompanya-
rem en el procés de familiarització 
amb la institució i els residents.

Confiant en l’acció solidària del 
poble de Sant Llorenç, esperem fer 
créixer aquest projecte junts, adap-
tat a la nostra realitat.

Un altre any els veïns i veïnes del car-
rer Nou hem sortit al carrer a gaudir d’uns 
dies de festa major pròpia i a fer partíceps 
d’aquesta a la resta de vilatans.

Això no hagués estat possible sense l’ajuda 
dels veïns, amics, ajuntament, i resta de gent 
que vol col·laborar-hi voluntàriament.

Són uns dies de disbauxa, reunió, conversa, 
somriures, divertiment... en fi, un caliu ideal 
per a escalfar els motors de cara a la festa 
major del poble.

Recordem el divertidíssim tobogan d’aigua 
del primer dia, la intrusió d’un veí rondinaire 
que va fer-nos el pregó. Una pel·lícula que 
molts la teníem oblidada ens va servir com a 
dosi de nostàlgia.

L’endemà, amb el joc de “matar” (joc de 
pilota), xics i grans van passar-ho d’allò més bé.

L’èxit assolit amb el concurs de “tinc una 
estrella”, va sobrepassar les expectatives 
amb escreix... fa que ja ens plantegem la 
segona edició! Ara sabem, si ja no ho sabíem 
abans, que disposem d’un gran talent artístic 
a sant Llorenç!

Vam acabar amb l’actuació del Guillem, un 

noi del Bages seleccionat a una acadèmia de ball 
anglesa, escollit entre 800 candidats a formar-ne 
part. Ens va fer un petit tast de ballet contem-
porani. Animar a tots els que hi van participar a 
veure l’evolució d’aquests i gaudir de l’espectacle 
un any més.

Dimecres vam preparar un esmorzar al carrer, 
per agafar forces per a la nit...

A la tarda, una màster Class de ball ens va fer 
posar a lloc l’esquelet i preparar-nos per ballar 
força per la festa major.

A la nit, un conjunt de cambra format per joves 
ens va delectar amb un concert exquisit, amb 
talent de sobra i gran potencial. Tot seguit, un pia-
nista ens va fer uns tastets de jazz, blues i bossa 
nova... tot un repte per estar tot sol davant del 
públic. Li vam proposar que de cara l’any vinent 
l’acompanyi tot el grup de jazz complet i fem una 
vetllada jazzística ! I finalment una parella local (i 
veïnal) va fer un petit concert de música Rock que 
ens va fer” trempar” ben fort. Aquest era l’últim 
acte de la nostra petita festa major!

Vam xal·lar, riure, ballar, etc... crec que tots els 
que hi van participar s’ho van passar d’allò més 
bé. Volem donar les gràcies a tots/es les persones 

que ens van ajudar a fer-ho possible, des de l’or-
ganització, col·laboració, participació, els veïns/
es, ajuntament i un innombrable llistat d’amics!

Volem fer partíceps a tot el poble de la nostra 
festa, però, alhora volem engrescar a altres car-
rers a que facin una festa semblant, tot comple-
mentant-nos i fent així una sensació d’estiu una 
mica més festiva i alhora allargant un xic més 
la festa major. Nosaltres som aquí per escoltar 
suggeriments,propostes i si cal coordinar-les.

Gràcies. 

VEÏNS I VEÏNES DEL CARRER NOU

RÈSIDÈNCIA DE GENT GRAN SANT LLORENÇ SAVALL
Què és ser voluntari a la Residència de Sant Llorenç Savall?

TIPUS D’ACTIVITATS on es pot oferir suport:

•	 Acompanyaments en el 
desplaçaments a residents 
(passejades per l’entorn). 

•	 Activitats durant les 
festivitats anuals. 

•	 Grups de jocs de taula, 
bingo. 

•	 Oferint suport informàtic.
•	 Facilitant petites compres.
•	 Conversant, escoltant.
•	 Donant suport en la 

celebració de la Missa.
•	 Oferint suport en espai de 

manualitats (cistelleria,...).
•	 Taller de memòria, lectura i 

escriptura.
•	 Sortides i excursions.
•	 Gimnàstica.
•	 Ball.
•	 Bitlles Catalanes.
•	 Cant Coral.
•	 Noves propostes.

Crtra. de Sabadell a Calders, Km 18,5
08212 Sant Llorenç Savall
Tel. 93 714 01 01
Fax 93 714 02 78

Fotos: Veïns del carrer Nou
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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

ADA

L’Associació de Defensa Ani-
mal de Sant Llorenç no ha fet pas 
vacances. Hem seguit treballant tot 
l’estiu més que mai aprofitant que 
molts i moltes de nosaltres teníem 
més temps lliure. Avui doncs, vol-
dríem explicar-vos algunes de les 
coses que hem fet. 

L’esterilització i control dels 
gats de carrer és quelcom que ens 
reporta moltíssima feina perquè a 
partir del mesos de maig i de juny és 
quan les gates han parit i això ens 
multiplica la feina per tres motius: 
per treure la mare i els petits del 
carrer i tenir-los en unes condici-
ons segures, per reubicar els petits 
en cases que els adoptin quan 
tenen l’edat pertinent i finalment 
poder esterilitzar les mares. Tot 
això és un procés que dura entre un 
mes i mig i dos mesos com a mínim 
i ens reporta a l’associació molt de 
temps invertit, moltes despeses 
que generen les visites veterinàries 
de cadascun dels petits (control, 
desparasitació i visita) i de la mare 
(test de malalties, desparasitació i 
menjar especial) i molta feina. Hem 
de tenir present que tenir-los en un 

lloc segur implica acollir la mare i 
els petits a casa nostra perquè no 
tenim espai propi i això vol dir que 
«perdem» una gàbia durant el perí-
ode de dos mesos perquè la man-
tenim ocupada. 

També estem trobant amb molts 
casos de gates que ja han parit o 
bé embarassades que són molt i 
molt manses, que no havíem vist 
abans pel carrer en les colònies 
més o menys controlades i que per 
tant, ens porta a pensar que són 
abandonades. D›aquí la importàn-
cia d›esterilitzar les gates, perquè 
molts cops ens podem trobar amb 
moltes sorpreses i de vegades, 
per no poder fer front a un emba-
ràs de les nostres mascotes, aca-
ben al carrer. Tot i així, hem seguit 
recollint gatets també sense mare, 
que apareixen sols pel carrer o 

bé perquè rebem avisos i anem a 
buscar-los.   

D’altra banda, hem seguit fent la 
recollida de gossos al carrer cada 
cop que rebíem una trucada o un 
avís. Gairebé tots els gossos han 
tornat amb els seus amos, tot i que 
en alguns casos ha costat trobar els 
propietaris perquè o bé no tenien 
el xip identificatiu o bé les dades 
no estaven actualitzades. Per això 
sempre insistim en la importància 
de posar els xip als nostres ani-
mals, perquè és una manera ràpida 
i eficaç de contactar amb els pro-
pietaris o propietàries. Tot i així, 
amb en Sugus no vam tenir sort i 
ha acabat en una protectora. No 
tenia xip i tot i la difusió que hem 
fet, ningú no el va reclamar. Aprofi-
tem, doncs, per dir-vos que està en 
adopció i que és un gos encantador, 
bo i molt carinyós! 

Finalment, hem posat una para-
deta a la Festa Major per tal de 
recollir diners per seguir ajudant 
als nostres animals, però és real-
ment complicat per nosaltres assu-
mir totes les despeses ja que qual-
sevol animal que trobem en genera 
moltes. Per això sempre demanem 
l’ajuda de tot el poble per trobar la 
manera de poder suportar totes 

aquestes expenses. Gossos reco-
llits que cal alimentar, gats contí-
nuament al veterinari i casos greus 
de maltractament de gats de carrer 
com el famós cas del Mitjons, un 
gat amb una marca al coll perma-
nent causada per un llaç, amb pro-
blemes permanents respiratoris 
i amb cremades a la pell degudes 
a productes químics com amoníac 
o salfumant. Tot i que millora, ho 
fa molt a poc a poc i ja fa gairebé 
dos mesos que el tenim en aco-
llida proporcionant-li les cures que 
necessita i les visites al veterinari 
pertinents. De feina en tenim molta 
i sempre estem oberts a qualsevol 
ajuda i dubte que tingueu. Recor-
deu que som al Facebook i que 
tenim un blog amb el nostre nom. 
Només entre tots i totes podrem 
seguir ajudant als animals!

Gràcies.

...i seguim treballant!!!

En el passat Savall, en el redactat del 1r Ple de 
legislatura:

On deia “Ple 10 de juliol de 2015” hauria de dir “Ple 
1 de juliol”.

d) Establir que les sessions ordinàries 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” hauria de dir “ SÍ: ERC; NO: 
AES+CUP+CDC”

f) Aprovar la creació de la Comissió Especial de 
Comptes municipal formada com a president pel 
Ricard Torralba Llauradó i pels vocals Joan Solà 
Herms, Anna Jorba Vall, Francesc X. Sallas Puigdellivol 
i Emiliano Osuna Pizarro. SÍ: ERC; NO: AES+CDC+CUP” 
hauria de dir “Aprovada per Unanimitat”

g) Constitució de la Junta de Portaveus. Portaveu 
del grup municipal de la CUP-CAP-PA: Francesc Xavier 
Sallas Puigdellivol” hauria de dir “Portaveu del grup 
municipal de la CUP-CAP-PA: Albert Vicens Llauradó”

i) Establiment de les retribucions als càrrecs 
electes: Alcalde: exercirà el seu càrrec en règim 
de dedicació exclusiva amb una retribució men-
sual 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 mem-
bres de l’oposició, fins un màxim de 1.129,1€ nets 
anuals (aprox.) SÍ: ERC; NO: AES+CDC+CUP” hauria 
de dir “i) Establiment de les retribucions als càrrecs 
electes: Alcalde: exercirà el seu càrrec en règim de 

dedicació exclusiva amb una retribució mensual 
neta de 2.066,64€. 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 
5.587,12€ nets anuals (retenció IRPF 15%mín.) Els 
membres de l’oposició, fins un màxim de 1.142,08€ 
nets anuals (retenció I.R.P.F 15%mín.). SÍ: ERC; NO: 
AES+CDC+CUP 

o) Modificació pressupostària núm. 04/2015. SÍ: 
AES; ABST.: CUP+CDC; NO: AES” hauria de dir “SÍ: 
ERC; ABST.: CUP+CDC; NO: AES”

q) Consideració d’obres d’interès locals les del 
Marquet de les Roques. SÍ: ERC+CUP+CDC; ABST.: 
CDC” hauria de dir “SÍ: ERC+CUP+AES; ABST.: CDC”

FE D’ERRATES
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A més a més de tot aquest currí-
culum professional, en Joan té el 
seu currículum en entitats lloren-
çanes: col·laboració amb Els Pas-
torets, fent el paper de Satanàs i 
Jeremies; la Coral, l’ADF (encara en 
forma part), ajudant en la Festa de 
Reis, AMPA de la llar d’infants (tot i 
quan no hi tenia cap fill), AMPA de 
l’escola Josep Gras, voluntari a la 
Marató de Muntanya, va fer teatre i  
ballador de Gitanes!

Per fer aquesta entrevista, hem 
quedat amb el Joan en un lloc, que 
ens atrevirem a dir que és la seva 
segona casa, el Parc de Bombers de 
Sant Llorenç. El trobem una mica 
expectant, el que ell no sap és que 
els expectants som nosaltres.

Joan, redactor o un del redactors 
del PAM (Pla d’Actuació Municipal)?

Vaig ser redactor del primer Pla 
d’Autoprotecció de l’escola Josep 
Gras.

També vaig redactar el Pla Bàsic 
d’Emergència Municipal (PBEM) i els 
d’inundacions, nevades i terratrè-
mols. Sant Llorenç va ser el primer 
municipi de Catalunya en tenir tots 
els Plans obligatoris homologats.

Més tard, es va redactar el Pla 
d’Autoprotecció d’Urbanitzacions 
(PAU) d’incendis de Les Marines. 
Després mitjançant la Diputació es 
va redactar el Pla de Prevenció d’In-
cendis (PPI) també de Les marines 
on s’incloïa una planificació per a la  
neteja de parcel·les.

Creus que Sant Llorenç està pre-
parat per afrontar una situació sem-
blant a la del 2003?

És difícil contestar la pregunta. El 
poble, de ben segur que respondria 
com en aquell any o més i millor, pel 
sentit de col·laboració que tenen en 
comú tots els pobles.

En el sentit d’actuació, el bosc ha 
canviat, està pitjor que abans, s’ha 
fet molt poca gestió forestal i any 

rere any s’ha anat acumulant bio-
massa. (dites aquestes paraules, 
se’ns posa la pell de gallina. Tots 
tenim en el record els incendis del 
2003 i sentir aquelles paraules ens 
fa reviure aquells fatídics dies amb 
la preocupació de que si es tornés 
a repetir seria catastròfic!). També 
cal dir que s’han fet actuacions a les 
franges de protecció de Les Marines, 
Comabella i la zona Industrial, així 
com el manteniment de camins de 
la xarxa bàsica.

Pel que fa als bombers, en vehi-
cles estem si fa o no fa com fa 12 
anys. Per sort, la preparació i l’equi-
pament del personal ha millorat. 
Ara hi ha una planificació metodolò-
gica que ens fa preveure la possible 
evolució del foc i s’actua en funció 
d’aquesta.

Com vas viure personalment l’in-
cendi del 2003?

Amb un neguit constant. El Joan 
es queda sense paraules, pensatiu. 
El primer dia estava a 2.000km de 
Sant Llorenç però malgrat la dis-
tància ho vaig viure com tots/es els 
llorençans/es.

Feia molt poc  que era regidor de 
l’Ajuntament i dins d’aquesta res-
ponsabilitat, ho vaig viure gestio-
nant recursos, això sí amb la feina 
d’organització feta: creació d’equips 
de treball, persones que feien els 
entrepans, persones que distribuïen 
aliments i begudes pels bombers i 
persones voluntàries, aquí a la cot-
xera dels bombers...en definitiva, 
vaig continuar amb la feina ben feta 
que ja havien començat.

Però no ho vaig poder viure com a 
bomber, no vaig anar a apagar foc, 
no vaig poder estar a primera línia 
de foc.

Quin altre esdeveniment t’ha 
pogut afectar o marcar?

Força coses. L’esperit de ser-
vei que tenen i tenim els bombers 

voluntaris a nivell local, en diferents 
municipis de tot Catalunya, molt més 
accentuat en entorns rurals que en 
els metropolitans, és un aspecte que 
m’ha captivat en tots els anys que he 
estat implicat en els bombers volun-
taris de Catalunya.

En general, molt companyerisme 
dins el cos de bombers. No tan sols 
a Catalunya, sinó arreu. He conviscut 
amb bombers d’Espanya, Portugal i 
Itàlia, i te n’adones que parlem el 
mateix idioma, amb una mirada ja 
entens què vol l’altre.

A nivell d’emergències, t’adones 
que les “petites” emergències –les 
que quasi mai surten a la premsa–
són importantíssimes per qui les 
pateix i són les que donen més sentit 
a la nostra tasca.

Els teus fills estan seguint les 
teves passes com a Bomber Volun-
tari, què significa això per a tu?

Molta satisfacció. No considero 
que els hagi empès ni forçat, han 
sigut ells sols que han volgut inici-
ar-se en aquest món. D’aquí l’orgull.

En general, a bombers, es donen 
molts casos en què els fills seguei-
xen les passes dels pares. Un cuc 
que costa de treure’s de sobre. Hi 
ha parcs amb quartes i cinquenes 
generacions, parcs centenaris. 

El fet de ser bomber es porta dins, 
una cultura que t’acompanyarà de 
per vida. T’ensenya a saber què fer, 
però sobretot a saber què no fer 
en cas d’emergència. Per posar un 
exemple: quan vaig al cine, abans 
de mirar quines pel·lícules fan, em 
fixo on estan col·locats els extintors, 
el nombre que hi ha, les sortides 
d’emergència...a l’igual que en les 
grans superfícies. O si vaig al bosc 
i veig un cotxe aparcat enmig del 
camí i penso “i ara què? I si hi ha cap 
incendi, per on passen els vehicles?” 
Igualment quan veus un cotxe mal 
aparcat en un carrer estret penses 
“aquí l’ambulància no passarà!”

Respecte a temes d’actualitat...
Joan, com viuràs l’11-S?

L’11-S el viuré a la Meridiana. La 
resposta la fa amb un somriure a la 
cara, però de sobte es posa seriós...
he anat a quatre manifestacions i 
aquesta serà la cinquena. Les dues 
primeres l’any 98, de Bombers 
Voluntaris. Una a Barcelona davant 
la Catedral i l’altra, a Montserrat. 
Reivindicàvem millores, algunes 
de les quals encara estem reivindi-
cant quasi vint anys després. En tot 
aquest temps han passat set o vuit 
consellers/es i, he parlat amb tots 
menys amb en Saura que no ens va 
voler rebre.

I les dues últimes, la Via Catalana i 
la “ve baixa”.

Què els hi diries als indecisos per-
què anessin a votar el 27-S? 

Que la dita aquella “más vale malo 
conocido que bueno por conocer” 
en aquesta ocasió no val. Per molt 
dolent que sigui el què vindrà, segur 
que serà molt més bo o millor que 
ara.

El que tinc clar és que els que han 
governat fins ara, han governat en 
contra dels catalans. Fa molts anys 
que volto per les espanyes i arribo 
a la conclusió que el nacionalisme 
no és cap malaltia i no es cura viat-
jant (com alguns voldrien).. Com 
diuen Els Catarres “El somni que 
ens impulsa és més fort que la por” i 
amb aquesta il·lusió construirem un 
millor país.

Moltes gràcies Joan, no només 
per l’entrevista sinó per la feina que 
realitzeu des del cos de Bombers 
Voluntaris. Esperem que alguna 
persona jove que pugui estar llegint 
en aquest moment aquest apartat 
del Savall, li hagi entrat una mica 
el “cuc” i s’engresqui a formar part 
d’aquest cos.

Joan Roma Salvó, esperit de servei

En Joan Roma, per a qui no tingui el plaer de conèixer-lo, té 52 anys, està 
casat amb la Maria i té una filla, la Neus; i un fill, el Pau. 
És Diplomat en Ciències Empresarials. Màster Tècnic en Prevenció i 
Gestió d’Emergències. Treballa en l’àmbit de la gestió universitària. Va 
ser cofundador i durant 10 anys (1992-2002) cap dels Bombers Voluntaris 
de Sant Llorenç, i al mateix temps, Secretari General de l’ASBOVOCA 
(Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya) en els anys 1996-2000, del 
qual després esdevindria el seu President, 2000-2003 i 2008-2014. Regidor de 
Medi Ambient, Espais Natural i Protecció Civil, els anys 2003-2011.
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Associació de bombers
Voluntaris i juvenils
de Sant Llorenç Savall
ASBOSAVALLL

Avinguda Catalunya, núm. 47
08212-Sant Llorenç Savall
(Vallès Occidental)
Tel. (34) 937141115
Fax. (34) 937141007

La muntanya té molts atractius i ofereix un gran ventall d’activitats per fer-hi al llarg de l’any, com la d’anar a buscar bolets; unes activitats, 
però, que han d’anar acompanyades d’una bona seguretat.

De fet, en els últims anys els Bombers de la Generalitat hem notat un augment considerable en el nombre d’actuacions en aquest àmbit.  
La majoria d’aquest tipus de serveis es concentren en els mesos de setembre i octubre.

Per tal d’evitar possibles accidents, és molt important que els practicants tinguin presents algunes mesures preventives en el moment de 
planificar les sortides i al llarg de l’activitat. També és de vital importància ser conscients que cal anar ben equipats i tenir una condició 
física i psíquica adequada al nivell d’esforç de l’activitat.

Precaució i prudència al bosc per evitar perdre-us

•	 Planifiqueu bé la sortida i informeu a algun familiar o amic del vostre destí.

•	Abans de sortir, tingueu en compte l’estat del temps. Si el pronòstic no és bo, desistiu d’anar a buscar bolets. Recordeu que,  
a la muntanya, les condicions meteorològiques poden empitjorar de forma sobtada.

•	Adeqüeu el vostre equipament (roba, calçat...) a l’activitat i porteu a sobre un telèfon mòbil. Aneu al bosc amb roba de colors 
vius -com el taronja o el groc-, perquè facilita la localització en cas de pèrdua.

•	És recomanable portar una mica de menjar, com fruita seca, i aigua.

•	Millor no anar-hi sol. Anant en grup, mantén sempre el contacte amb els altres.

•	Heu de conèixer la zona on buscareu els bolets, així com les seves vies d’accés. És bo prendre punts de referència per orien-
tar-vos -són bons punts de referència, per exemple, el lloc on heu estacionat el cotxe, una línia elèctrica o un rierol d’aigua-.

•	 No apureu el temps de l’activitat. Dins del temps total que hi penseu dedicar, comptabilitzeu també el temps que trigareu a fer 
el camí de tornada, perquè no hagueu de marxar quan fosquegi.

•	 En cas de necessitat, truqueu als equips d’emergències, a través del telèfon gratuït 112. Un cop comunicada la vostra posició, 
no us mogueu del lloc fins que no contacteu amb el personal de recerca.

•	 Tingueu molta cura en la recol·lecció i identificació dels bolets. Poden ser la causa d’una Intoxicació per bolets. Per això es 
molt important recollir només els bolets que conegueu.

RECOMANACIONS

En cas d’accident: truca al 112

Missatge d’alerta que has de transmetre:

• Nombre de persones accidentades i edat.

• Lloc de l’accident.

• Situació de l’accidentat: està ferit? està conscient? sagna? respira?

• Condicions meteorològiques al lloc de l’accident.

Per a més informació en temporada de bolets: 
http://interior.gencat.cat/ca
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/seguretat_a_la_muntanya/boletaires
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/

CONFRARIA DE SANT LLORENÇ
La Junta de la Confraria de Sant Llorenç i l’Ajuntament, donem les 

gràcies a tots els voluntaris que han col·laborat desinteressadament 
en la restauració del carro d’enterrar els morts.

Es va mostrar al públic el 20 de setembre a la plaça del poble i que-
darà exposat en el cementiri municipal.
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Plens oberts, 
plens participatius

Des que tenim presència a l’Ajunta-
ment, un dels primers objectius que 
s’ha plantejat la CUP Savall és la pro-
moció de la participació ciutadana en 
la política municipal. Pensem que una 
autèntica democràcia ha de desplegar 
les eines necessàries per tal que això 
sigui possible. En aquest sentit, els 
Plens municipals són l’òrgan ideal per  
fer arribar a tota la ciutadania la infor-
mació de les decisions i projectes que 
el consistori tira endavant i, alhora, un 
mitjà amb el qual els vilatans i vilata-
nes puguin  expressar lliurement els 
seus dubtes i inquietuds: un espai de 
comunicació obert a tothom. És per 
això que les nostres primeres accions 
com a oposició s’han centrat en l’in-
tent d’obrir els Plens als llorençans i 
llorençanes.

En aquesta línia, considerem priori-
tari que els Plens puguin ser enregis-
trats per càmera i difosos a través de 
la xarxa, facilitant-ne l’accés a tothom. 
Malauradament, els nostres primers 
intents en aquest sentit van topar amb 
l’oposició frontal d’ERC. Una oposició 
que no es va fonamentar en cap tipus 
d’argument i que va comportar la sus-
pensió del Ple de juliol. No fa massa 
dies, una sentència del Tribunal Su-
prem ens ha donat la raó en deixar 
clar que els Plens, com a actes públics 
que són, poden ser enregistrats per 
tothom que ho desitgi. Finalment, el 
govern municipal d’ERC ha acceptat 
que la gravació es tiri endavant: a par-
tir del Ple del mes de setembre tothom 
podrà seguir-los còmodament des de 
casa.

Però no en tenim prou amb això. 
Pretenem també que els Plens siguin 
oberts a la participació ciutadana. 
En aquest sentit, hem presentat una 
moció sol·licitant que al final de cada 
sessió plenària s’obri un torn de precs i 
preguntes on el públic assistent pugui 
adreçar-se als regidors. Seria una gran 
notícia que la moció fos aprovada i 
per tant avancéssim definitivament 
cap a una política municipal transpa-
rent i veritablement democràtica.

No voldríem acabar aquestes línies 
sense cridar-vos a les urnes i dema-
nar-vos el vostre recolzament de cara 
al proper vint-i-set de setembre. És 
una oportunitat històrica per acon-
seguir que Catalunya esdevingui un 
estat sobirà i, entre tots i totes, bastir 
una societat més justa, democràtica i 
lliure. No la desaprofitem!

CUP Savall

 

Ja tornem a estar aquí de nou! Desitgem 
que hàgiu gaudit d’unes bones vacances 
i que les bateries estiguin ben carregades 
per aquest nou curs.

Molests, sí, molt molests és com ens tro-
bem a la nostra Agrupació amb la forma 
d’actuar del grup d’ERC.

Considerem un fet molt discriminatori 
que als grups de la oposició se’ns enviï a 
un despatx de l’Ajuntament antic al·legant 
que no hi ha lloc en aquest, mentre que el 
grup de govern manté el seu despatx actu-
al a l’Ajuntament.

El passat 29 de juliol s’hauria d’haver 
celebrat el primer Ple Ordinari de l’Ajun-
tament i diem “s’hauria” perquè l’Alcalde 
va aixecar el Ple quan un veí volia gravar 
aquest i l’Alcalde es va negar. Des de la 
nostra Agrupació, considerem que aquest 
acte de l’Alcalde és totalment antidemo-
cràtic ja que, en la nostra opinió, els Plens 
són públics i són el lloc de màxima repre-
sentació del veïnat.

El dia 31 de juliol s’havia acordat realit-
zar a les 8 del matí una reunió de portaveus 
de comptes per a l’aprovació dels comp-
tes de l’any 2014. Malgrat haver donat el 
nostre ok a l’arribada del correu on se’ns 
informava d’aquesta reunió, nosaltres no 
havíem vist entre tota la documentació 
que ens va arribar l’esmentada reunió. 
Així doncs, malgrat que reconeixem que 
va ser un error nostre no veure la citació 
de la reunió, la nit del dimecres 29, després 
del ple, es va parlar amb el grup d’ERC per 
canviar l’horari de la reunió perquè, com 
ja vam fer constar al seu dia, el nostre Re-
gidor no pot assistir a reunions pels ma-
tins per motius laborals i encara s’estava 
a temps de canviar l’horari. Us recordem 
que ERC a l’inici de la candidatura va deci-
dir que els plens es continuarien celebrant 
a les 21:00h. La negativa per part del grup 
de Govern va generar el matí del dijous 30 
una sèrie de comunicats entre els grups. 
Però el punt més àlgid va succeir per la 
tarda, quan vam rebre una convocatòria 
per un Ple Extraordinari Urgent pel dia 31 
a les 08:15h del matí, acte que considerem 
inacceptable en un sistema democràtic.

Us recordem que estem al vostre servei, 
no importa si sou simpatitzants o no de la 
nostra agrupació, podeu contactar per fer-
nos suggeriments, aportar-nos idees o in-
formar-nos de temes que us agradaria que 
tractéssim a l’Ajuntament perquè aquesta 
és la nostra funció. I sinó, més fàcil encara, 
ens pareu pel carrer i en parlem!

Us donem el correu electrònic que ens 
ha facilitat l’Ajuntament per l’ús a la insti-
tució i que utilitzarem també per tal que 
pugueu posar-vos en contacte amb nos-
altres per aquest mitjà de comunicació: 
osunape@diba.cat

Entre tots hem de fer de Sant Llorenç el 
poble que volem.

Una altra forma de governar és possible. 
És clar que sí. 
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els grups municipals opinen
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         Junts pel sí 

De ben segur que molts de vosal-
tres en aquest Savall voldríeu llegir 
la columna d’ ERC i dels CONVER-
GENTS per saber la valoració d’uns 
i altres en aquests cent primers dies 
de legislatura. Ambdues formacions 
hem cregut que és bo que la gent 
entengui que també som capaços 
d’aparcar ideologies o punts de vis-
ta diferents en la governabilitat d’un 
poble com el nostre, en el moment 
que estem a punt de viure com a col-
lectiu.

Quan tingueu aquest Savall a les 
mans, l’11-S ja haurà passat i creiem 
de ben segur, que haurà tornat a ser 
un dia gran, un dia de festa, reivindi-
catiu i guarnit amb el seny que ens 
caracteritza als catalans i catalanes, 
com ja hem anat demostrant en 
aquests darrers anys.

Empesos per la decepció i la indig-
nació de veure com Espanya tracta 
Catalunya, com fan servir una Llei 
(que els menors de 55 anys no van 
poder votar) imposada i arcaica com 
a arma per  mantenir-nos  lligats i 
presos, desprestigiats, insultats i di-
famats, condemnats a viure en una 
situació constant d’injustícia social, 
econòmica i cultural, neix “Junts pel 
Sí”, la candidatura de la societat civil, 
amb el suport de Convergència De-
mocràtica de Catalunya i Esquerra 
Republicana de Catalunya, per gua-
nyar les eleccions plebiscitàries del 
27S i fer un nou país que millori la 
vida de les persones.

Des de la diversitat i la pluralitat 
que millor representa el país, “Junts 
Pel Sí” es presenta amb un projecte 
comú per aconseguir una majoria 
que permeti dur a

Catalunya a l’exercici de la plena 
sobirania com a Estat. Sant Llorenç 
és innegablement plural, com moltes 
altres poblacions catalanes, va esde-
venir en la dècada dels 50/60 destí 
d’un gran flux de gent benvinguda de 
vàries regions espanyoles, i que són 
pares i avis de catalans, també dels 
nouvinguts d’altres països en la pri-
mera dècada d’aquest mil·lenni i dels 
que vindran. Aquesta és la Catalunya 
que volem, un país integrador que 
pugui disposar de les eines dels es-
tats per posar-les al servei de tots els 
ciutadans i fer un projecte compartit 
de canvi i de millora social, econòmi-
ca i cultural per a tothom.

La finalitat del procés de construc-
ció d’un nou país independent és, 
doncs, la capacitat de donar respos-
tes, crear oportunitats i proporcio-
nar eines al servei de la llibertat, el 
benestar i l’ocupació de les persones. 
Un país solidari i acollidor com ho ha 
esdevingut sempre.

Després d’aquest onze de Setem-
bre, la mobilització més important 
de la nostra història, la Via Lliure a 
la República Catalana, encarem el 
proper pas amb molta il·lusió, doncs 
estem vivint temps que ja estan fent 
història, una història que per primer 
cop estem escrivint nosaltres. Enrere 
queden molts anys de patiment en 
silenci; un poble ja acostumat a la 
opressió, a l’exili de molts per defen-
sar la seva cultura i la seva terra, ha 
despertat per encarar-se al govern 
espanyol d’una forma pacífica i de-
mocràtica, són moltes les ocasions 
en què hem demostrat que la gent 
que vivim a Catalunya som capaços 
de manifestar-nos pacíficament, 
parlin català, castellà o un altre idio-
ma, i en la mateixa línia ha seguit un 
procés que ara arriba al seu moment 
més important, la cita a les urnes del 
27 de Setembre. No s’ha trobat cap 
altra complicitat amb fets des de cap 
partit espanyol per poder compta-
bilitzar la voluntat del poble català, 
doncs sempre ens l’han negat amb 
subterfugis.

Si el 27 de setembre “Junts pel Sí” 
aconsegueix una majoria clara i 
àmplia al Parlament de Catalunya 
s’encetarà l’última etapa del procés 
per aconseguir la plena sobirania. 
Els nostres polítics tindran l’eina, la 
força que ens han estat negant reite-
radament, ara sí, finalment haurem 
estat comptabilitzats.

No hi ha marxa enrere, per fi po-
drem decidir democràticament el 
nostre futur com a país, junts co-
mençarem un país nou, el país que 
volem pels nostres fills, pels nostres 
néts, per nosaltres mateixos... 

El 27S guanyarem  
la República Catalana!
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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.

Les Gitanes de Sant Llorenç Savall, ara en CD

 

➜ 27 de setembre ELECCIONS MUNICIPALS 
 De 8 a 20 h a la Casa de Cultura

➜ 27 de setembre RECONÈIXER FÒSSILS I ROQUES
   Organitza: Escola de Natura, La Muntada 

➜ 3 d’octubre 7a ETAPA GR-92 PALS-BEGUR
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà

➜ 10 d’octubre JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015: 
 Passejada per conèixer el sistema hidràulic 
 medieval de la Vall d’Horta. 
 Sortida a les 9 h a Plaça (sortida matinal)

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

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

➜ 22 de novembre FESTA MAJOR D’HIVERN, SANT CLIMENT 2015 
 VII Trobada de Gegants 
 

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

agendasavallNOUS HORARIS DE LA VALLESANA


