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Eviteu els accidents amb calderes, escalfadors  
i llars de foc, els Bombers ens ho expliquen

Castanyada 
2015

Sortida  
al teatre Capitol

 
ENTREVISTA: Teresa Armengol Salallassera

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 €.

XXI edició de la 
PRIMERA MARATÓ DE MUNTANYA DE CATALUNYA

@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

NOUS HORARIS DE LA VALLESANA

FE D’ERRATES

En el passat SAVALL s’informava en l’agenda, de les 
Jornades Europees de Patrimoni 2015. Aquesta activi-
tat estava organitzada per la CUP. 

El menú d’aquest Nadal 
a la Residència de Gent Gran
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L’Ajuntament informa 

Ple de 30  
de setembre de 2015

Essent tot el consistori pre-
sent, comença el Ple a les 21 h.

1r punt: aprovada per 
unanimitat l’Acta núm. 
8/2015 del Ple Extraordinari 
i urgent del dia 31 de juliol 
de 2015.

2n punt: aprovar el 
Compte General del Pressu-
post 2014. Votació: a favor (6) 
ERC; en contra (1) AES; abs-
tenció (2) CUP, (2) CDC.

3r punt: aprovada per 
unanimitat la recuperació del 
26,23% paga extraordinària 
2012 dels empleats públics de 
l’Ajuntament.

4t punt: aprovar el reco-
neixement extrajudicial de 
crèdit amb càrrec a les apli-
cacions del pressupost 2015. 
Votació: a favor (1) AES, (2) 
CDC, (6) ERC; abstenció (2) 
CUP.

5è punt: Donar suport al 
Correllengua 2015. Votació: 
a favor (2) CDC, (2) CUP i (6) 
ERC; abstenció (1) AES.

6è punt: Moció Grup 
Municipal CUP. Modificació 
articles 30 i 39 del ROM. 

Votació: en contra (6) ERC; 
a favor (1) AES, (2) CUP; abs-
tenció (2) CDC.

7è punt: Moció Grup Muni-
cipal CUP. Llei Mordassa. 

Aprovada per unanimitat.
8è punt: Moció conjunta 

d’AES, CUP i CDC. Espai 
Grups Municipals. Votació: 
en contra (6) ERC; a favor (1) 
AES, (2) CDC, (2) CUP.

9è punt: Moció conjunta 
d’AES, CUP, CDC, ERC, per 
l’adhesió a la Xarxa de Muni-
cipis Acollidors. Aprovada 
per unanimitat.

10è punt: Urgències. 
Moció de CDC. Suport a Mas, 
Ortega i Rigau. Aprovada per 
unanimitat excepte l’absten-
ció (1) d’AES.

11è punt: Reparament 
Intervenció i Anomalies d’In-
gressos. S’informa que no 
s’ha adoptat cap Resolució 
de l’Alcaldia, ni de la JGL, que 
hagi comportat cap tipus de 
reparament des de la Inter-
venció. Ni ha estat detectada 
cap anomalia en matèria 
d’ingressos.

12è punt: Resolució de 
l’Alcaldia i de la JGL. Es dóna 
compte al Ple de decrets de 
l’Alcaldia, registrats des dels 
núm. 142/2015 al 233/2015.

A continuació es va donar 
pas a les informacions d’Al-
caldia i regidories, punt 13è, 
finalitzant amb Suggeri-
ments i Preguntes punt 14è.

L’alcalde donà per finalit-
zada la sessió a les vint-i-tres 
hores i deu minuts. 

Ple de 28  
d’octubre de 2015

Essent tot el consistori 
present, comença el Ple a les 
21 h.

1r punt: S’aprova per una-
nimitat l’Acta núm. 9/2015 
del Ple ordinari del dia 30 de 
setembre 2015.

2n punt: Ordenances Fis-
cals 2016. Votació: a favor (2) 
CDC, (6) ERC; abstenció (1) 
AES, (2) CUP.

3r punt: S’aproven per 
unanimitat els dies d’a.p. 
i vacances dels empleats 
funcionaris.

4t punt: Aprovació inicial 
de la modificació del ROM. 
S’aprova per unanimitat 
incloure un tercer punt en 
l’article 30 del ROM: “3. En 
acabar l’últim punt de l’or-
dre del dia del Ple, l’alcalde 
donarà pas a un torn obert 
de paraula en què el públic 
assistent podrà expressar 
lliurement la seva opinió i/o 
formular preguntes adre-
çades als regidors en rela-
ció amb els temes tractats 
durant el Ple o bé encetar 
altres temes que siguin d’in-
terès de la ciutadania”.

Les intervencions del 
públic constaran en l’acta de 

la sessió aixecada pel secre-
tari. Aquestes estaran aco-
tades a una pregunta, una 
resposta i una rèplica”.

5è punt: Modificació de 
crèdit 7/2015. Votació: a 
favor (6) ERC; abstenció (1) 
AES, (2) CUP, (2) CDC.

6è punt: Moció Grup 
Municipal CUP. Deficiències 
urbanístiques que afecten 
a les persones discapacita-
des. Quedà rebutjada ja que 
s’estava demanant que es 
fes un cens de tots els punts 
del nucli urbà que presen-
tin deficiències d’accés per 
a les persones discapacita-
des. Aquest estudi ja s’havia 
demanat a la Diputació a 
principis de l’any 2015. Vota-
ció: en contra (6) ERC; a favor 
(1) AES, (2) CUP, (2) CDC.

7è punt: Moció Grup 
Municipal CUP. Intervenció 
forestal a la finca de la masia 
del Dalmau. En aquesta 
moció es demanava una 
sèrie d’informacions que es 
va donar el dia del Ple, per 
la qual cosa la moció va ser 
retirada.

8è punt: Moció conjunta 
d’AES, CUP i CDC. Espai 
Grups Municipals. Votació: 
en contra (6) ERC; a favor (1) 

AES, (2) CUP, (2) CDC.
9è punt: Reparament 

Intervenció i Anomalia d’In-
gressos. S’informa que no 
s’ha adoptat cap Resolució 
de l’Alcaldia, ni de la JGL, 
que hagi comportat cap 
tipus de reparament des de 
la Intervenció. Ni ha estat 
detectada cap anomalia en 
matèria d’ingressos.

10è punt: Donar compte 
de les resolucions de l’Al-
caldia i de la JGL. Es dóna 
compte al Ple de decrets de 
l’Alcaldia, registrats des dels 
núm. 234/2015 al 254/2015 
i de les resolucions adop-
tades per la JGL des de la 
sessió 28-9-2015 fins a la 
29-10-2015.

A continuació es va donar 
pas a les informacions d’Al-
caldia i regidories, punt 11è, 
finalitzant amb Suggeri-
ments i Preguntes punt 12è.

L’alcalde donà per fina-
litzada la sessió a les vint-
i-dues hores i cinquanta 
minuts. 

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

PLENS MUNICIPALS

Després que la CUP informés que l’Ajuntament havia instat la propie-
tat de la Vall Xica a enderrocar l’edifici, i veient que ha passat un temps 
prudencial i no han rectificat, passem a explicar la veritat sobre aquesta 
situació:

L’Ajuntament, en data 12 de febrer de 2015, va sol·licitar a la Generali-
tat de Catalunya, veient que l’edifici de la Vall Xica, tenia greus deficièn-
cies de conservació, que s’executessin les mesures següents:
•	 Tancament de l’edificació per impossibilitar l’accés de tercers. En 

aquest sentit, es proposa el tancament de parcel·la, si més no,  l’accés 
des de la carretera de Monistrol.

•	 Restitució de baranes tant a la terrassa exterior, com als balcons i a 
l’escala principal.

•	 Reparació dels forats dels forjats.
•	 Reparació de la coberta per evitar l’entrada d’aigua.
•	 Netejar l’entorn i confinar els materials i mobiliari dins l’edificació.

Les actuacions de reparació de forjats i cobertes, vist que afecten 
elements estructurals, han d’estar incloses en un projecte tècnic amb 
direcció facultativa, a càrrec de la persona obligada. A més a més, cal-
drà sol·licitar la llicència corresponent, si no s’ha adjuntat en la mateixa 
resolució prèviament. 

Es proposa un termini de dos mesos per presentar projecte tècnic de 
rehabilitació de l’edificació, projecte que haurà d’incloure els actes descrits. 

La Generalitat va informar l’Ajuntament que faria unes primeres actua-
cions urgents (instal·lar una porta a l’accés des de la carretera i col·locar 
cartells anunciant els perills), i una segona actuació consistent a ender-
rocar l’edifici.

Un cop rebuda aquesta comunicació, el que ha fet l’Ajuntament (que és 
al que ens obliga la llei), és demanar el projecte per poder valorar en què 
consisteix l’actuació. Així que tinguem el projecte de la Generalitat, estu-
diarem la proposta, però mai aquest consistori ha instat a enderrocar la 
Vall Xica, sinó que en el decret comentat, el que s’instava a la Generalitat 
era a fer tot el que l’Ajuntament demanava, però mai l’Ajuntament n’ha 
demanat l’enderroc.

Quan hàgim analitzat la proposta de la Generalitat i n’hàgim parlat amb 
els seus representants, en parlarem amb els grups polítics municipals i 
exposarem la situació a tot el poble per poder consensuar la millor opció 
per al municipi.

La posició inicial de l’Ajuntament és oposar-nos a l’enderroc i seguir insis-
tint en les diferents vies en què hem insistit tantes vegades, com ara fer-hi un 
alberg de joventut, una segona residència d’avis o d’altres usos constructius.

Benvinguts! Passeu, passeu…
La Casa de Cultura es posa 

guapa per rebre tothom interes-
sat a participar en els diversos 
tallers que oferim: 
•	 Taller de mitja
•	 Taller gastronòmic (pizza, 

cupcakes, croissants, etc.)
•	 Taller de costura
•	 Taller de manualitats

•	 Tallers temàtics, com ara: Cas-
tanyada, Nadal, Carnestoltes, 
etc.

Per gaudir de tot el que ofereix 
el servei de biblioaccés: dictats 
de català, intercanvi de llibres, 
ordinadors, orientació per fer 
deures, la Marta estarà encan-
tada de rebre-us!

També per als alumnes dels 
cursos d’anglès, que en són 
molts, a partir d’ara comptem 
amb servei de màquina de cafè, 
xocolata, etc., perquè gaudiu les 
vostres estones a la Casa de 
Cultura. 

Us hi esperem!

ORDENANCES
Per tercer any consecutiu l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall no apuja 

les ordenances municipals pel 2016. Les modificacions importants que 
hi ha, són:
•	  Es deixen de cobrar les franges de protecció de les Marines.
•	  En el 50% dels habitatges i en tots els edificis comercials i industrials es 

redueix un 6% l’IBI, aquesta disminució és deguda al fet que fa tres anys 

el govern d’Espanya va aprovar un decret d’increment en aquests edificis 
que tenia vigència fins a finals de 2015.

•	  Es deixa de cobrar 1 € per demanar el padró d’habitants.
•	  La taxa del cementiri passa de 9 a 10 € anuals, perquè la Diputació 

de Barcelona no es fa càrrec de la gestió d’impagats si l’ import és 
inferior a 10€. 

LA VALL XICA

Cultura i ensenyament
Curs de Català, nivell B

A partir del gener, començarà el curs de 
català de nivell B (intermedi) a la Casa de 
Cultura. 

Es tracta d’un curs oficial, impartit pel Con-
sorci per a la Normalització Lingüística.

Per a més informació i reserva de plaça, us 
heu d’adreçar a l’Ajuntament.

Animeu-vos!

L’Alcalde, els regidors i tot el personal de l’Ajuntament,  
us desitgem unes bones Festes Nadalenques i us engresquem  
a omplir el proper any 2016 de pau, amor i els valors positius  
que sempre han carecteritzat a la gent del nostre país.

         Nadal 2015

Medi Ambient
Natura Local

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

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

Esports
Classes de Tennis taula

Cada divendres a la tarda es fan classes de tennis taula al pavelló a càrrec 
de l’Òscar Trillas.

Comença a les 17 h i acaba a les 18.30 h amb la classe per a nens i nenes 
(de 9 a 12 anys) i a continuació, una altra sessió amb joves.

Agraïm a totes aquelles persones que desinteressadament han volgut 
ajudar deixant taules amb què practicar aquest esport, i també a l’Òscar per 
aquesta iniciativa tan bona.

Quan vé nadal fem el pessebre amb rius, muntanyes de colors,
el caganer, l’estrella, l’àngel, el nen, la mare i els pastors,

cantem cançons i mengem neules, també torrons i altres llamins,
i per arrodonir les festes que omplen de joia grans i nins

ens aboquem a les finestres a esperar els reis que van venint.

Montserrat Bertran



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

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

Aquest passat 31 d’octubre, 
l’AEIG SET, va celebrar com ja és 
tradició la Castanyada a la plaça 
del poble. Aquest any va acom-
panyar el bon temps i una tem-
peratura agradable i poc habi-

tual en aquestes dates. Aquest clima 
i l’acompanyament musical van per-
metre la formació d’un bon ambient 
familiar que va durar tota la tarda. 

Les castanyes es van vendre totes, 
així com la mistela i el moscatell, 

i gairebé no va quedar xocolata 
desfeta. 

Els nens van preparar la xocolata 
i van vendre les castanyes pels dife-
rents carrers del poble. 

AEIG SET 
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Servei a les persones

Entitats i Societat

Sortida al Teatre Capitol
El 18 de novembre, a la tarda, 

vam fer una sortida al teatre Capi-
tol per veure Els homes són de 
Mart i les dones de Venus, amb per-
sones grans i/o jubilades del poble. 
Hi van anar acompanyades per 
l’alcalde, la treballadora social de 
l’Ajuntament i la regidora de Servei 
a les Persones. Un cop vam arribar 
a Barcelona, cadascú va anar a fer 
un mos allà on va voler i a les 20 
h entràvem a veure la sessió d’una 
hora i mitja. Constatem que hi van 
haver molts riures i, sembla ser 
que les persones que hi van assis-
tir van gaudir d’una bona estona!

ESCOLA JOSEP GRAS
El Projecte pati

Abans de res donar les gràcies 
a l’editorial del SAVALL per reser-
var aquest espai a l’escola i així 
tenir l’oportunitat d’explicar-vos i 
compartir projectes que sempre 
tenen com a objectiu que els nens 
i nenes coneguin i aprenguin. 

El projecte educatiu de la 
nostra escola recull i fa explí-
cit un principi per a nosaltres 
molt important: el valor que té 
la col·laboració entre infants, 
mestres i famílies per aconse-
guir, de manera rendible i eficaç, 
l’objectiu que socialment tenim 
encomanat. Cada un d’aquests 
col·lectius té un rol a l’escola 
que en determina la seva funció.

Al llarg del curs, i a través 
d’aquestes línies, volem donar 
a conèixer com s’enriqueixen 
molts projectes que té l’escola 
gràcies a la col·laboració amb les 
famílies i la seva implicació amb 
temps i feina. 

Avui posarem la mirada en el pro-
jecte pati. 

Des de fa un temps, mestres i 
infants estem treballant per fer del 
nostre pati un espai exterior edu-
catiu, amb tot el que això representa. 
Tenint present aquest objectiu, un 
grup de pares i mares van estar tre-
ballant el curs passat en les dues 
construccions d’equilibris de fusta 
que ja hi ha al pati. 

Deixeu-nos que avui ens fixem en 
una d’elles, la que simbolitza una 
serp. Aquesta estructura de fusta 
surt d’una idea molt bonica. Tot va 
començar al mes de maig, durant 
la Festa del Pi del poble. Aquests 
pares i mares van tenir la brillant 
idea de transformar el Pi de Maig 
en l’estructura que tenim ara al pati 
i de la qual cada dia en gaudeixen 
els infants. A més de ser una idea 

excel·lent, és, al nostre criteri, una 
idea que connecta de ple amb valors 
tan sentits com: l’ecologia, la soste-
nibilitat, el treball cooperatiu, rendi-
bilitzar recursos...i molts altres que 
se’ns podrien acudir.

Què en farem del Pi de Maig del 
2016? 

Moltes gràcies, famílies de l’Es-
cola Josep Gras!

Les mestres de l’Escola Josep Gras

AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SET
Castanyada 2015

Volem fer esment del nostre 
agraïment a Ismael Martínez, 
director de La Caixa de Pen-
sions, que ens va patrocinar 
els premis de copes, plaques i 
medalles que vam distribuir en 
el repartiment de premis del 
campionat de petanca i dòmino 
que van tenir lloc per la Festa 
Major.

EL CASAL D’AVIS
Agraïment

A l’ hivern, o coincidint amb una baixada de les temperatures, augmenta el perill que es produeixin accidents a la llar com a conseqüència 
d’un funcionament deficient dels sistemes de calefacció o de poca ventilació, que poden causar ferits greus o, fins i tot, la mort. Protecció 
Civil de la Generalitat ens ofereix consells senzills i pràctics per evitar situacions de risc.

De fet, en els últims anys els Bombers de la Generalitat hem notat un considerable nombre d’actuacions en aquest àmbit. La majoria 
d’aquest tipus de serveis es concentren en els mesos de novembre a febrer.

EVITEU ELS ACCIDENTS AMB CALDERES, ESCALFADORS I LLARS DE FOC

Associació de bombers
Voluntaris i Juvenils
de Sant Llorenç Savall
ASBOSAVALLL

En cas d’accident: truca al 112

Missatge d’alerta que has de transmetre:

• Nombre de persones accidentades i edat.

• Lloc de l’accident: adreça, població, planta-pis.

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

Per a més informació: 
http://interior.gencat.cat/ca

•	 Reviseu l’estat dels aparells de calefacció, les calderes, les estu-
fes i, en general, els elements de combustió i assegureu-vos que 
en faci el manteniment i la reparació una persona autoritzada.

•	 Recordeu que cal complir amb els períodes de revisió i manteni-
ment de calderes que estableix la normativa.

•	 Renoveu o feu revisar els aparells molt antics o quan noteu que 
no funcionen correctament.

•	 No feu servir els aparells de calefacció si no esteu segurs del seu 
bon funcionament, si fan una olor estranya en connectar-los o si 
no semblen en bon estat.

•	 No feu servir mai dins de casa forns de cuina per escalfar una 
habitació, fogonets de càmping ni altres elements d’exterior.

•	 Eviteu fer servir dins de casa estufes portàtils que funcionen 
amb gasolina, gas propà o carbó. En el cas que no hi tingueu més 
remei, assegureu-vos sempre que hi ha una bona ventilació.

•	 Reviseu que els sistemes de ventilació no estiguin tapats ni obs-
truïts, especialment a llocs on hi ha vent fort. No s’han de fer 
servir mai en llocs sense ventilació.

•	 Ventileu cada dia durant uns minuts els locals, habitatges o 
estances, per garantir l’entrada d’oxigen i aire net.

•	 Apagueu les estufes a la nit i sempre que no siguin realment 
necessàries.

•	 Quan reviseu l’aïllament de finestres i portes de l’exterior, no 
tapeu les reixes ni els conductes de ventilació de gas o combus-
tió: serveixen per garantir una bona combustió i alhora per evitar 
l’acumulació de gasos.

•	 No acosteu les estufes, els brasers, etc. a les cortines, als mobles 
i, especialment, als llits o matalassos. Tampoc eixugueu roba o 
altres objectes sobre l’estufa, el braser o la cuina de llenya, ja 
que podríeu provocar un incendi. No els cobriu amb cap objecte.

•	 Mantingueu els nens lluny d’estufes, brasers i xemeneies. No 
deixeu encenedors al seu abast.

•	 En absències prolongades, és recomanable tancar la clau de pas 
dels combustibles de casa vostra.

CONSELLS D’ÚS I MANTENIMENT 
DELS APARELLS DOMÈSTICS

LES LLARS DE FOC
Les llars de foc també poden provocar accidents si no tenim en 

compte els consells següents:
•	 A les xemeneies, assegureu-vos que el tir estigui obert. Recordeu 

que cal escombrar les cendres regularment.
•	 Garantiu una ventilació suficient a les estances que escalfeu 

amb aparells de gas, carbó, llenya, xemeneies o similars, i també 
a les estances on s’ubiquen les calderes.

•	 No deixeu mai un braser o una estufa de llenya, carbó o similar 
en una habitació completament tancada: mantingueu una porta o 
una finestra amb una obertura suficient per fer-hi circular l’aire.

•	 Quan la llar de foc estigui encesa, hem de col·locar-hi una panta-
lla de protecció, sobretot si hi ha materials combustibles a l’ha-
bitació o si tenim canalla.

•	 Hem de netejar periòdicament el sutge de la xemeneia o del con-
ducte de sortida de fums.

•	 Hem de posar un mataguspires a la sortida de la xemeneia, si 
vivim en una zona forestal.

•	 No hem de col·locar miralls ni joguines damunt de la llar de foc, 
perquè pot passar que, en acostar-nos-hi o enfilar-nos, se’ns 
encengui la roba que portem o bé que els nens caiguin damunt 
de les brases.

LES CENDRES
•	 Assegureu-vos que les cendres estan ben apagades i fredes 

abans de llençar-les al contenidor, ja que poden produir incendis.
•	 És aconsellable guardar-les un parell de dies a l’exterior (pati, 

terrassa o balcó) en un recipient metàl·lic per tal d’assegu-
rar-nos que estan ben apagades.

•	 No obstruïu mai les reixetes de ventilació.
•	 No aneu mai a dormir deixant un aparell encès si aquest no té 

ventilació cap a l’exterior.
•	 El gas s’acumula especialment als llocs baixos, per això cal tenir 

una cura especial als soterranis.
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LACERA
Segells de Sant Llorenç Savall

Des de l’entitat Lacera estem 
fent un recull de sigil·lografia llo-
rençana. És a dir, recollim segells 
d’institucions i entitats del poble 
per a fer-ne una futura publicació 
a la revista Lacera.

Per tant des d’aquestes pàgines del 
SAVALL fem una crida als secretaris i 
dirigents d’entitats locals per tal que 
segelleu el vostre escut actual, —o 
algun altre que conserveu d’èpoques 
anteriors—, en un foli en blanc, i el 

lliureu, si us plau, a l’Ajuntament on 
el recollirem per adjuntar-lo al recull i 
estudi en curs.

També fem la crida a persones que 
disposin de segells d’entitats ja desa-
paregudes, perquè pel mateix proce-

diment ens els facin arribar.
Només volem l’empremta del segell 

no pas la matriu de cautxú, procureu 
però que quedi ben impresa i llegible.

Rebeu a l’avançada les gràcies per 
la vostra col·laboració.

Tres exemples d’escuts de Sant Llorenç Savall que corres-
ponen a l’Alcaldia vers 1932, a l’Ajuntament del poble que en la 
guerra civil s’anomenà Ripoll del Vallès i al sindicat de la Unió 
de Rabassaires també d’aquest període. 

GEGANTS
Salut llorençans i llorençanes!

Novament ens adrecem a tots 
vosaltres per fer-vos cinc cèn-
tims de l’actualitat gegantera 
del nostre poble i les sortides 
que anem fent arreu. Darrera-
ment hem participat en algunes 
trobades d’especial importància 
per tots nosaltres, ja que ens 
han portat cap a noves contra-
des que encara no havíem visi-
tat encara. 

El dissabte 3 d’octubre vàrem 
fer les maletes i vam marxar de 
bon matí cap a França, concre-
tament a la localitat d’Argelers, 
a la província del Rosselló. El 
motiu era la trobada de gegants 
que tenia lloc en aquesta ciu-
tat el diumenge 4 d’octubre, 
en què varen participar nom-
broses colles geganteres de la 
Catalunya Nord i, evidentment, 
de Catalunya, entre les quals 
estàvem la colla gegantera de 
Sant Llorenç Savall. Aprofitant 
l’ocasió, ens vam instal·lar en 
un càmping d’Argelers dissabte 
al matí i vam aprofitar per fer, 
entre tota la colla, una mica 
de turisme per aquesta pobla-
ció, visitant les extenses plat-
ges que la delimiten per l’est, 
endinsar-nos pels seus car-
rers i xerrar amb la seva gent. 

Molt amable i entusiasmada per la 
nostra activitat, així com encisada 
pel que és la cultura catalana. Des-
prés d’un dia de plena convivència 
entre tota la colla, diumenge ens 
vam llevar ben d’hora per esmor-
zar i participar a la trobada per la 
qual havíem vingut de tan lluny. Fou 
una jornada meravellosa, els car-
rers plens de gom a gom, la quitxa-
lla de la ciutat s’impressionava en 
veure els gegants que recorrien els 
carrers de la seva vila, i tot acom-
panyat d’una immensa solidaritat 
per part dels nostres companys 
geganters de la Catalunya Nord. En 
acabar vam rebre, com és habitual, 
un record de la trobada i la nostra 
colla, en representació del poble, 
va fer entrega a la colla gegantera 
d’Argelers, un exemplar del Llibre 
del Mil·lenari de Sant Llorenç Savall 
i un CD recopilatori de les cançons 
de Gitanes, elements distintius de 
la cultura catalana del nostre muni-
cipi perquè també sigui coneguda 
la història del nostre poble i algu-
nes de les nostres passions des de 
l’estranger. Acabada la trobada vam 
celebrar un dinar de germanor entre 
totes les colles mentre la coral d’Ar-
gelers entonava cançons típiques de 
la seva terra, L’Estaca de Lluís Llach 
o Els Segadors. 

Ja no ens queda més a dir que 
la satisfacció d’haver participat 
en una trobada com aquesta era 
immensa, i amb certa recança vam 
deixar enrere un cap de setmana ple 
i entretingut, contents de la trobada 
i contents d’haver passat un cap de 
setmana tota la colla junta. Només 
afegir una immensa felicitació a tots 
els integrants de la colla per aquesta 
fantàstica sortida i donar l’agraï-
ment a l’Ajuntament de Sant Llorenç 
pel suport ofert en aquesta sortida. 

El passat diumenge 1 de novem-
bre també vam tenir sortida, no 
tan lluny ja que vam participar a la 
Trobada Gegantera de Girona, amb 
motiu de les festes de Sant Narcís. 
També fou igualment una trobada 
molt acollidora, en la qual vam par-
ticipar trenta colles vingudes d’ar-

reu del país i també els nostres 
amics d’Argelers. Fou una sortida 
també multitudinària, amb gent que 
omplia tots els carrers, gaudint del 
fresc ambient de la ciutat dels rius. 
Malgrat el vent que va bufar, vam 
passejar amb els gegants pels seus 
carrers acabant davant la plaça de 
l’Hospital, on va acabar la trobada i 
ens vam acomiadar de les colles de 
Girona i d’Argelers, fins al pròxim 
encontre amb aquestes colles que 
tindrà lloc a la Trobada de Gegants 
de Sant Llorenç Savall de 2016.

En el pròxim número us informa-
rem sobre el decurs de la VII Tro-
bada de Gegants de Sant Llorenç 
que va tenir lloc el passat diumenge 
22 de novembre.

Fins aleshores... 

Salut i fal·lera!

CONFRARIA DE SANT LLORENÇ
En la sessió del Ple Municipal del 15 d’agost de 1952 es decideix com-

prar a l’empresa Pompas Fúnebres de Barcelona el carro funerari.
En la sessió del Ple Municipal del 2 de setembre de 1952, es delega als 

regidors Simeón Caba Vilaseca i Lluís Brossa Munt, perquè es desplacin a 
Barcelona, a la Casa de la Caridad, per fer efectiva la compra.

En la sessió del Ple Municipal del 30 de juliol de 1969 s’autoritza a la 

Funerària Isidro Torra Fíguls, a prestar els serveis funeraris a Sant Llo-
renç Savall.

Del 2012 al 2015 es realitzen els treballs de recuperació i restauració a 
càrrec d’un grup de voluntaris amb l’ajut econòmic de la Confraria de Sant 
Llorenç Savall i el suport de l’Ajuntament.

Actualment el carro es troba exposat en el Cementiri Municipal. 

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
21a edició de la Primera Marató de Muntanya de Catalunya

El passat 25 d’octubre es va celebrar la 21a 
edició de la Primera Marató de Muntanya de 
Catalunya a Sant Llorenç Savall en el marc del 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra 
de l’Obac.

Amb 460 inscrits a la distància de Marató, 
549 a la Mitja Marató i 239 a la Cursa de Sant 
Jaume, un total de 1.248 corredors van partici-
par en aquesta festa de l’esport que començava 
el dissabte 24 al Pavelló de Ponsferrer amb la 
recollida de pitralls. Allà vam poder gaudir de la 
presència de diferents corredors; dietistes i del 
secretari de l’Esport de la Generalitat, el Sr. Ivan 
Tibau; que juntament amb la presència de dife-
rents estands comercials van omplir una tarda 

dedicada a l’esport.
El diumenge amb el tret de sortida de les tres 

curses que formen la PMMC, es va iniciar la 
matinal d’aquesta festa esportiva.

Es van proclamar guanyadors de les respec-
tives curses: Just Sociats i Roser Español en la 
distància de Marató, Carlos Cera i Mónica Ardid 
en la Mitja Marató, i Héctor Saro i Alicia López en 
la Cursa de Sant Jaume.

Un any més Sant Llorenç Savall tancava un 
cap de setmana d’esport i festa amb èxit gràcies 
a la col·laboració dels més de 250 voluntaris que 
any rere any fan que sigui possible.

El 30 d’octubre de 2016 ja espera la 22a edició 
de la PMMC.

Sortídes en família
El passat diumenge, dia 15 de novembre, el 

CEL va celebrar el dia del soci. Com no podia 
ser d’una altra manera, el grup de Sortides en 
Família vam voler participar d’aquesta data. 
Així que vam adaptar el recorregut d’aquesta 
sortida per fer-la més accessible als nens i 

nenes que sempre ens acompanyen.
Vam sortir de les Marines (i no des de la plaça) i 

vam fer una bona passejada fins a la zona recre-
ativa de les Arenes. Vam gaudir d’un esmorzar 
amb molt bon humor, de l’entorn del nostre poble 
i de bona companyia.

En arribar ja ens esperaven la resta de camina-
dors, que ens van rebre amb aplaudiments, per 
dinar tots plegats.

Va fer un dia fantàstic i, com sempre, tot va sor-
tir rodó.

Ja estem desitjant fer la propera! 
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La Mercè, la filla, ens comença explicant 
què es el que fa la Teresa en el seu dia a 
dia. Quan es lleva, en Joan (el seu gendre) 
ja l’està esperant amb un bon esmorzar a 
la taula. Durant estones, aquest l’agafa del 
braç i passegen per l’ampli pati que tenen a 
casa. En aquest, tenen un gronxador (mobi-
liari de jardí) on ella seu a estones a pren-
dre el sol. 

Quan la Mercè arriba de treballar, dinen 
plegats i després la Teresa se’n va a fer una 
bona becaina. I, els dies que no fa molt fred, 
la Teresa demana a la Mercè que l’acompa-
nyi a Missa.

Tot i la seva edat avançada, encara ajuda 
a fer el sopar.

Durant la xerrada, la Mercè ens ense-
nya un tresor, fotos de la Teresa quan era 
petita, jove, del seu matrimoni...i, de sobte, 
la Teresa ens comença a explicar records 
que li vénen a la memòria...

El seu pare, Magí Armengol Casanovas, 
era barber i a la vegada també feia espar-
denyes que portava a Cal Corder i, amb 
l’oncle, les anaven a vendre a Mura.

La mare, Catalina Vergés Salallassera (de 
Castellar), feia les feines de casa i anava a 
teixir.

La Teresa va néixer el 19 d’octubre de 
1914, va anar a estudiar al col·legi de mon-
ges. Es dedicava a nuar i a pentinar junt 
amb la seva germana Coloma.

Tal com podeu veure a les fotos, la Teresa 
ens ha volgut ensenyar el dia del seu casa-
ment amb el seu marit, en Josep Canet Par-
cerises, de Sta. Maria de l’Estany.

En un moment de la conversa, arriba 
el seu gendre a casa i només entrar a la 
cuina, la Teresa s’aixeca a rebre’l amb cara 
de felicitat.

Tenim a davant una dona treballadora, 
lluitadora, alegre i sempre amb un som-
riure a la cara. Una dona entranyable.

Volem agrair a la Mercè i al Joan i com 
no, a la pròpia Teresa, el fet d’haver-nos 
obert les portes de casa seva i compartir 
amb nosaltres part dels seus records.

Moltes gràcies!

Entrevista a Teresa Armengol Salallassera

L’entrevista que trobareu en aquesta edició del SAVALL és, per a 
nosaltres, un petit homenatge a aquesta la Teresa i tot un plaer haver 
gaudit de la seva companyia.

Ens dirigim a casa de la Mercè i d’en Joan. Amb ells hi viu la Teresa 
de Cal Peluquero, la nostra entrevistada. La Mercè ens acompanya 
a la cuina i ens trobem amb la Teresa que està cosint! De seguida 

ens demana que seiem. Damunt la taula, veiem un puzzle, un puzzle 
senzill de fusta amb el qual la Teresa s’hi passa moltes estones 
fent-lo (una activitat psicomotriu que a ella li va molt bé i l’estimula).

RÈSIDÈNCIA DE GENT GRAN SANT LLORENÇ SAVALL
Menú nadalenc

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

Amb motiu de les dates que s’aproximen i aprofi-
tant aquest espai, us volem oferir unes receptes de 
cuina que aquestes festes formaran part del menú 

dels nostres residents. A continuació us explicarem la 
forma de realitzar un primer i segon plat amb unes pos-
tres nadalenques. Esperem que us agradi. 

MENÚ DE NADAL 2015

1r plat: Crema d’espàrrecs blancs amb pernil
Ingredients: 8 racions.

•	 Vuit espàrrecs blancs de llauna
•	 Nata líquida: 100 ml
•	 Aigua d’espàrrec (de la mateixa llauna): 
100 ml
•	 Quatre espàrrecs blancs frescos
•	 40 daus de pernil (de mig centímetre 
cadascun)
•	 Oli d’oliva verge extra: 75 ml
•	 Vinagreta: c/s
•	 Sal: c/s
•	 Pebre blanc: c/s

 
Elaboració:
Triturem els espàrrecs de llauna amb una 

mica de la seva pròpia aigua. Passem la bar-
reja per un colador fi i hi afegim la nata. Hi 
afegim sal i pebre al nostre gust i ho deixem 
reposar en el frigorífic.

Agafem els espàrrecs frescos i els pelem 
eliminant les fibres, amb l’ajuda d’un pela-
dor, si s’escau. Amb una mandolina tallem 
els espàrrecs en fines làmines de dos mil-
límetres de gruix, aproximadament, i les 
col·loquem en un bol amb aigua i gel perquè 
agafin força, es cargolin una mica i quedin 
frescos per menjar-los crus. 

Abans de servir les làmines d’espàrrec, els 
hem de treure l’aigua i amanir bé amb una 
vinagreta, sal i pebre.

Col·loquem els espàrrecs en un plat fondo i 
hi afegim els daus de pernil. Hi tirem la crema 
per damunt, sense cobrir del tot els espàr-
recs i finalment acabem el plat amb un bon 
raig d’oli d’oliva verge.

2n plat: Sarsuela de peix 
Ingredients: 8 racions.

•	 8 rodanxes de rap, 16 gambes
•	 8 cigales, 500 grams de musclos, 300 grams de 

cloïsses, 16 anelles de calamars
•	 Brou de peix
•	 1 got de vi blanc, 1/4 de got de conyac
•	 1/2 ceba, 2 alls, 1 nyora, 6 tomàquets
•	 Farina, un grapat d’ametlles i avellanes sense pell
•	 Sal, oli i pebre 

Elaboració: 
Piquem la ceba finament. Trossegem l’all i la 

nyora. Escaldem i pelem els tomàquets i els piquem.
Passem per una trituradora les ametlles i avella-

nes fins a aconseguir una mena de farina. 
En una paella amb oli sofregim la ceba i quan esti-

gui daurada hi afegim l’all i la nyora. Quan l’all agafi 
color hi afegim el tomàquet i una mica de sal. Quan 
estigui tot ben sofregit hi afegirem el vi, el conyac i 
1/5 de litre de brou de peix. 

Deixem bullir durant 30 minuts a foc lent, per 
donar temps que es barregin els sabors i s’evapori 
l’alcohol. Provem i rectifiquem si és necessari. 

Traiem les barbes als musclos i la sorra a les clo-
ïsses. Enfarinem les anelles de calamar. 

Escalfem el forn i gratinem a 180º. Bullim els 
musclos i els escorrem. 

En una paella amb bastant oli fregim lleugera-
ment i per separat el rap salpebrat, les anelles de 
calamar, les cloïsses, les gambes i les cigales també 
salpebrades, tot això amb el mateix oli.

En una olla de fang o en una plàtera que es pugui 
introduir al forn anem col·locant les gambes, el rap, 
les cloïsses, els calamars, els musclos i les cigales. 
Afegim el sofregit a l’olla i empolsem amb la farina 
d’ametlles i avellanes. La introduïm al forn i la hi 
deixem durant 15 o 20 minuts. 

Postres: Copa de mousse de torró. 
Ingredients: 12 racions.

•	 300 grams de torró tou
•	 500 ml de nata de muntar de 35 %
•	 2 ous 
•	 Bescuit 
•	 Sucre 
•	 3 cullerades soperes de sucre glacé 
•	 Xocolata per fondre 

Elaboració:
Separem la clara del rovell dels ous i muntem 

les clares a punt de neu.
Desfem el torró a poc a poc juntament amb els 

rovells dels ous i ho afegim també a poc a poc a 
la nata.

Si fas servir una trituradora fes-ho en dos cops. 
Si no en tens ho fas amb l’ajuda d’una forquilla.

Un cop ben lligat afegim les clares muntades, 
però recorda, sempre suaument, és molt impor-
tant perquè quedi bé la mousse. 

Per preparar les copes, mullem els bescuits en 
el licor d’Amareto rebaixat en aigua, les omplim 
amb la mousse i acabem decorant com més ens 
agradi: cremem una mica de sucre per sobre, 
picada d’ametles, galetes, sucre glacé o xocolata...

 

Des del Departament de Cuina només ens falta 
desitjar-vos: BON PROFIT!

 

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 Ubicat a l’actual Ajuntament.  
Obert cada dijous d’11 a 13h.

· 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

•	 CAP 93 714 02 38

•	 CASA DE CULTURA 93 714 12 23

•	 CASAL SEGONA JOVENTUT 93 714 05 31

•	 ESCOLA JOSEP GRAS 93 714 02 34

•	 ESTACIÓ D’AUTOBÚS  
DE SABADELL 93 727 92 92

•	 IES de CASTELLAR  
DEL VALLÈS 93 714 43 44

•	 JUTJAT DE PAU 93 714 00 18

•	 LLAR D’INFANTS EL PATINET 93 714 05 75

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

•	 RESIDÈNCIA DE GENT GRAN 93 714 01 01

•	 VIGILANTS MUNICIPALS 686 928 540

•	 PARRÒQUIA SANT LLORENÇ 93 714 00 39

•	 CONFRARIA SANT LLORENÇ 619 48 40 40

•	 SERVEIS FUNERARIS  
SABADELL 93 727 74 00
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Anem per punts

Davant les crítiques dels diferents 
grups polítics de l’oposició ( fet que 
trobem normal i creiem que és part de 
la seva feina), hem decidit explicar-nos 
perquè no podem acceptar que s’expli-
quin coses a mitges o de forma parcial 
per intentar perjudicar-nos. No esta-
rem constantment desmentint o acla-
rint el que digui l’oposició però pen-
sem que un cop passats sis mesos és 
necessari aclarir els temes següents: 
– El Grup d’Esquerra mai s’ha negat al 
fet que es gravessin els plens. No tro-
bem bé que els gravi un partit polític, 
ja que creiem que ha de ser l’Ajunta-
ment qui s’encarregui de fer-ho. Quan 
la CUP el va intentar gravar vam dir 
que no ho podien fer i que en breu ho 
faria l’Ajuntament, com així ha estat. 
– Pel que fa a la demanda d’una sala 
perquè puguin treballar: des del Grup 
d’Esquerra creiem que és necessari te-
nir una sala per a l’oposició equipada 
amb telèfon, ordinador, Internet, ar-
maris... el problema és que a l’Ajunta-
ment nou no hi ha suficient espai per 
encabir-hi aquesta sala, i n’ hem mun-
tat una a l’ajuntament vell. Els tres 
grups s’han ofès i segueixen reclamant 
la sala a l’ajuntament nou i diuen que 
no la pensen utilitzar. Sincerament, 
no entenem aquesta posició. Volem 
recordar que quan Esquerra va estar a 
l’oposició, va estar reclamant una sala 
durant els quatres anys (ens era igual 
el lloc) i mai se’ns va donar, en can-
vi nosaltres en menys de tres mesos 
n’hem adequat una per a l’oposició. 
– La CUP en el Ple de setembre va 
queixar-se que va trobar exagerada 
la despesa que l’Ajuntament va fer 
en el pica-pica de la inauguració del 
camp de gespa, en la qual hi van par-
ticipar diferents comerços llorençans. 
Nosaltres vam dir que un esdeveni-
ment com aquest s’ho mereixia (com 
vam fer en el seu dia amb el pavelló) 
i a més a més agraïm als nou comer-
ços que hi van participar i que amb 
els seus productes van aportar molt 
més del què se’ls va assignar (150 € 
per comerç). A part, l’acte els va per-
metre promocionar els seus produc-
tes a les més de cinc-centes perso-
nes que van venir a la inauguració. 
– Del pressupost de més de 35.000 € 
que té la Festa Major, la CUP va mos-
trar la seva disconformitat amb dues 
factures: la de 147,26 € de la graella 
d’art (pica-pica de la inauguració) i la 
de 334,02 € de les bitlles catalanes (di-
nar per als participants i premis). Des 
de l’Equip de Govern intentem ajudar 
en totes aquelles activitats que les di-
ferents entitats vulguin organitzar, i 
pensem que aquests diners han estat 
molt ben invertits. A més, animem 
tant a la Graella d’Art com a les Bitlles, 
a tornar a organitzar dits esdeveni-
ments per l’any vinent.

Us desitgem un Bon Nadal i els 
millors desitjos per a l’any 2016!

Lluitant per un  
Consistori més plural

Encetem aquest escrit parlant del 
que sembla que serà tònica habitual 
en totes les nostres comunicacions: 
l’espai que els tres grups polítics a 
l’oposició reclamem per exercir els 
nostres deures com a regidors dins 
de l’edifici de l’Ajuntament. La falta 
de lloc, resposta reiterativa del grup 
de govern a la nostra petició, no ens 
convenç, ja que no oblidem que els 
plànols d’aquest nou ajuntament van 
ser gestionats per aquest actual Equip 
de Govern. No calia córrer a buscar un 
espai per a l’oposició si ells no n’havi-
en de gaudir?

Creiem que l’Equip de Govern es 
construeix el seu medi a mida, portant 
tècnics al Ple per respondre qüestions 
que els pertocaria als polítics, dient 
un sí a tot en converses fora de focus, 
que es converteixen en un “no” quan 
se’n parla políticament, i que quan 
s’arriba al Ple es transformen en un 
“sí a mitges” a mode de placebo. Això 
precisament és el que ens ha ocorre-
gut amb els pressupostos del 2016.

El grup de CDC va portar una mo-
ció al Ple del setembre en què es de-
manava que tots els grups pogues-
sin participar en l’elaboració dels 
pressupostos de l’any vinent i no ser 
simples espectadors de la labor de 
l’Equip de Govern, preteníem buscar 
l’entesa, més enllà de les dinàmiques 
partidistes que acostumen a donar-se 
en la vida política municipal, amb 
la voluntat de sumar esforços a fi de 
millorar les condicions de vida dels 
llorençans i llorençanes, des de tots 
els punts de vista possibles. A la Junta 
de Portaveus (reunió que es realitza 
uns dies previs al Ple per tal de con-
feccionar els temes que s’hi parlaran) 
se’ns va explicar que això ja es duia a 
terme i que per tant no es creia con-
venient incloure la moció al Ple. Con-
vençuts, vam retirar la moció, amb 
recança. Ara, observem que l’únic que 
se’ns concedeix és fer propostes que 
l’Equip de Govern decidirà si inclou-
rà o no als pressupostos, i que no hi 
ha debat possible. Apresa la lliçó, es-
perem poder reprendre el diàleg en 
aquest sentit i poder arribar a crear 
una comissió per l’elaboració dels 
pressupostos del 2017.

Totes aquestes qüestions ja es po-
den visionar (de moment en diferit) 
des de casa.

El ple d’octubre va ser el primer en-
registrat amb èxit, gravació que hom 
pot veure a la pàgina web de l’Ajunta-
ment.

Desitgem a tots els llorençans i 
llorençanes que gaudiu d’unes bo-
nes festes nadalenques.

Democràcia 
participativa

La CUP Savall ha arribat a la po-
lítica municipal amb l’objectiu prin-
cipal de desenvolupar un programa 
que posi les institucions al servei 
de les classes populars. Per fer això 
creiem que és necessari una trans-
formació radical d’aquestes insti-
tucions que permeti el retorn del 
poder al poble. Per això cal desenvo-
lupar, entre altres coses, estratègies 
de participació ciutadana i crear es-
pais de debat que possibilitin la pre-
sa de decisions de baix cap a dalt. 
Les institucions han de ser l’òrgan 
executor d’allò que decideix la ciu-
tadania. Cal un pla de mandat que 
surti del poble i que s’executi amb la 
participació de totes i tots. 

Tot i estar representada a les ins-
titucions, la pluralitat, moltes ve-
gades, no té la força suficient per a 
poder influir en la presa de decisi-
ons. La victòria en unes eleccions 
no hauria d’implicar que aquesta 
presa de decisions es faci de forma 
unilateral i sense debat previ, sobre-
tot quan aquestes decisions poden 
hipotecar el futur del poble a més 
de quatre anys vista. Les decisions 
per decret d’Alcaldia o per Junta de 
Govern local haurien de ser només 
de caràcter funcional per a perme-
tre el desenvolupament del dia a 
dia del nostre Ajuntament. Aquests 
òrgans de govern no representen la 
pluralitat d’opinions, tampoc facili-
ten l’accés a la informació per part 
de la ciutadania i resten poder al Ple 
municipal com a òrgan màxim de 
representació.

Des del Grup Municipal de la CUP 
Savall hem impulsat una modifica-
ció del ROM mitjançant la presen-
tació i aprovació d’una moció que 
proposa uns plens més participa-
tius fent possible la intervenció ciu-
tadana al final d’aquests. A partir 
d’ara, les llorençanes i els llorençans 
podem anar al Ple municipal, ex-
pressar la nostra opinió i formular 
preguntes amb dret a resposta i a 
rèplica. També hem aconseguit que 
els plens municipals es gravin en 
vídeo i es pengin posteriorment en 
la web de l’Ajuntament. Ara hem de 
treballar perquè la majoria de deci-
sions es prenguin en aquest òrgan 
de govern.

Seguim amb  
la nostra tasca

A poc a poc ens anem acostumant a 
la nostra tasca a l’Ajuntament. Anem 
coneixent els seus mecanismes, tre-
ballant en els temes que van sorgint i 
traslladant als plens els temes que els 
veïns ens comenten.

S’ha canviat l’article 30 en el nostre 
ROM (Reglament Intern de l’Ajunta-
ment). Aquest canvi obliga l’alcalde a 
donar un torn de precs i preguntes al 
públic al final dels plens. Aquests que-
daran, per tant, recollits a l’acta.

També, i des del passat 28 d’octu-
bre, es poden veure els plens al SA-
VALL. Aquest fet permet tenir més in-
formació de tot allò que es decideix al 
nostre Ajuntament i d’allò que pensen 
realitzar els diferents grups.

El passat 22 d’octubre se’ns va 
entregar el Decret de l’Alcaldia, en 
què es reflecteix la demolició de la 
Vall Xica. Des que ocupem el nostre 
lloc a l’Ajuntament, en cap moment 
se’ns havia facilitat informació sobre 
aquest tema (ja que no se’ns va pro-
porcionar el Decret 131/2015). No ha-
via arribat a la nostra Agrupació cap 
notícia al respecte. 

L’Ajuntament va realitzar un estudi 
de l’estat de la Vall Xica i li va passar a 
la Generalitat (propietària de l’edifici) 
perquè prengués les mesures necessà-
ries per adequar el lloc. La Generalitat 
ha pres la decisió d’enderrocar l’edifi-
ci perquè no se sap a què es pot desti-
nar, a més del cost econòmic que els 
suposaria la reparació.

Fins al moment, l’Ajuntament no ha 
donat cap pas perquè la demolició no 
es dugui a terme. Creiem que és un 
problema de gran magnitud i s’hau-
ria de conèixer l’opinió de tot el poble 
mitjançant una consulta popular per 
poder decidir si s’enderroca o es re-
forma.

No sabem per què l’edifici ha arribat 
a aquests nivells de precarietat. Però 
és evident una deixadesa per part de 
la Generalitat i de l’Ajuntament des de 
fa temps.

Esperem, i a més l’AES ho propo-
sarà, que l’Ajuntament realitzi també 
aquests estudis de seguretat en els 
edificis que són de la seva propietat 
(alguns dels quals s’estan deteriorant 
força per deixadesa) i realitzi les repa-
racions que siguin necessàries.

Des d’AES us volem transmetre els 
nostres millors desitjos per al proper 
any i que passeu unes felices festes 
nadalenques.

Entre tots hem de fer de Sant Llo-
renç el poble que volem.

Una altra manera de governar és 
possible. És clar que sí.
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ADA

En aquest número del SAVALL 
ens agradaria poder explicar la 
feina que l’Associació de Defensa 
Animal ha fet des que va començar 
a treballar al mes d’abril fins a dia 
d’avui. És molta la feina que portem 
darrere i molts esforços per tirar 
endavant l’associació, que malau-
radament rep poca ajuda econò-
mica, i que va endavant únicament 
gràcies a la nostra dedicació. 

Des que vam començar, hem 
recollit uns cinquanta animals 
entre gossos i gats, entre ani-
mals adults i cadells. Dels gossos 
que hem recollit, tres han acabat 
a la protectora de Caldes Animal; 
l’Scott, un pastor alemany mal-
tractat i que sortosament ja ha 
trobat una bona família; en Sugus, 

en canvi, segueix a la protectora 
esperant la família que el vulgui 
adoptar. Una de les recollides més 
dures que hem presenciat, va ser 
la de cinc cadells de pitbull trobats 
en una caixa de galetes al pati de 
la Casa de Cultura. Aquests cadells, 
de només dies, van tenir la sort de 
ser trobats per un nen que va con-
tactar amb nosaltres i vam poder 
donar-los l’atenció que necessita-
ven i de seguida vam aconseguir 
trobar cases d’acollida i adoptants. 
Avui, tots cinc són uns cadells ben 
forts i sans.

Amb els gats del carrer ens hem 
trobat amb molts casos i molt 
diversos. Com ja havíem expli-
cat en altres articles, la nostra 
feina consisteix també a inten-
tar regular la població de gats de 
carrer, caçant les femelles, este-
rilitzant-les i tornant-les al carrer. 
Vam començar amb aquesta feina, 

però malauradament hem hagut 
d’ajornar aquestes feines per l’in-
crement de gats domèstics aban-
donats, de gates embarassades, de 
gats perduts que clarament esta-
ven acostumats a una vida a casa 
i de gats cadells o molt petits que 
hem de treure del carrer per evitar 
la seva mort per malaltia, desnu-
trició o atropellament als carrers 
del poble. Per això demanem molta 
responsabilitat amb les nostres 
mascotes i mirar d’esterilitzar-les 
per evitar aquests problemes que 
poden sorgir en un futur.

Amb ganes de fer conèixer el 
nostre funcionament, voldríem 
explicar què fem quan ens trobem 
amb un gos o un gat. En primer lloc, 
quan ens truquen que hi ha un gos 
o un gat al carrer; ens dirigim al 
lloc a buscar-lo i li passem el lec-
tor de xips. Si tenim sort que té xip, 
de seguida contactem amb el pro-

pietari per informar que el tenim 
nosaltres i el guardem fins que el 
propietari ve a recollir-lo (sota cap 
cost). Si no té xip, ràpidament en 
fem difusió a través del Facebook 
i del telèfon. Tot i que resulta efec-
tiva la difusió a través de les xarxes 
socials, és molt important que les 
nostres mascotes tinguin el xip i 
estigui donat d’alta. Recordeu que 
la identificació de l’animal amb el 
xip, és garantia d’èxit assegurada 
per poder ajudar l’animal a tor-
nar a casa seva i evitar que acabi 
a qualsevol lloc o, amb molta sort, 
en una protectora.

Finalment, us animem a venir a 
les assemblees que fem a la Casa 
de Cultura, us instem a conèi-
xer-nos contactant amb nosaltres 
a través del Facebook o el blog o 
a fer-vos socis i sòcies per poder 
seguir ajudant els animals de Sant 
Llorenç. Gràcies, un cop més!

Què ha fet l’ADA fins ara?

 

➜ 19 de desembre PUJADA AL MONTCAU
 Lloc: Font de l’Aixeta a les 8:30 h.  
 Des d’allà s’anirà amb cotxe fins a la Vall d’Horta.  
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà i  
 Agrupament Escolta Set.

➜ 20 de desembre FAREM CAGAR EL TIÓ
 Lloc: Plaça a les 17 h.  
 Organitza: Comissió de Reis. 

➜ 21 de desembre TALLER INFANTIL DE DECORACIÓ AMB LLANA
 Lloc: Casa de Cultura de 17 a 18 h.  
 Organitza: Ajuntament

➜ 21 de desembre: TALLER DE DECORACIÓ AMB LLANA
 Lloc: Casa de Cultura de 18 a 20 h.  
 Organitza: Ajuntament

➜ 26 de desembre: PESSEBRE VIVENT
 Lloc: Patronat a les 19.30 h.  
 Organitza: Agrupació Cultural Set

➜ 27 de desembre CONCERT DE NADAL 
 A l’església parroquial a les 11.45 h.

➜ 27 de desembre AMBAIXADOR REIAL
 Lloc: Patronat a les 12 h.  
 Organitza: Comissió de Reis 
 

➜ 27 de desembre TEATRE PASSAT EL RIU
 Lloc: Patronat a les 18 h.  
 Organitza: Agrupació Cultural Set 

agendasavall

➜ 28 de desembre TALLER DE FANALETS
 Lloc: Casa de Cultura de 17 a 19 h.  
 Organitza: Ajuntament

➜ 29 de desembre TALLER DE FANALETS
 Lloc: Casa de Cultura de 17 a 19 h.  
 Organitza: Ajuntament 

➜ 31 de desembre NIT DE CAP D’ANY. SOPAR, BALL I ESPECTACLE
 Lloc: Casal d’Avis. 
 Organitza: Casal de la Segona Joventut

➜ 3 de gener TEATRE CARPE DIEM
 Lloc: Patronat a les 18 h. 
 Organitza: Agrupació Cultural Set

➜ 5 de gener  CAVALCADA DE S.M. REIS D’ORIENT
 Organitza: Comissió de Reis

➜ 15 de gener Presentació de la segona edició del llibre
 La mirada de Michonne, guia d’autodefensa   
 feminista, adreçada a tots aquells col·lectius   
 que pateixen exclusió per raons de gènere LGTB 
 Presentat pel seu autor, en Rubén Sànchez, 
 psicoterapeuta, agent per la igualtat i activista 
 lluitador contra la violència masclista. 
 Lloc: Casa de Cultura a les 19 h. 
 Organitza: CUP Savall

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


