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L’Ajuntament informa 

Ple 25 de maig  
de 2016

Essent les vint-i-una hores 
del dia vint-i-cinc de maig 
de dos mil setze i es reu-
neixen al Saló de Sessions 
de la Casa de la Vila, prèvia 
citació i comprovada l’exis-
tència del quòrum necessari 
perquè es pugui celebrar la 
sessió, declarada pública 
per la Presidència, es proce-
deix a obrir el debat i vota-
ció dels assumptes inclosos 
dins de l’ordre del dia.

1r punt. Aprovació de 
les Actes núm. 3/2016 Ple 
30 de març de 2016 i núm. 
4/2016 Ple Extraordinari 
del 5 de maig de 2016. El 
senyor alcalde demana la 
paraula per puntualitzar i 
corregir un error sobre el 
cable de la línia del pou de 
Pregona que es va parlar a 
l’últim Ple. Explica que la 
línia serà aèria i no soter-
rada com havia dit. Queden 
aprovades per unanimitat.

2n punt. Expedient 
núm. 190/2016. Declarar 
circumstàncies socials, 
culturals i històric-artísti-
ques, la Llicència d’Obres 
expedient núm. 190/2016. 
Declarar que les obres des-
crites en el projecte cor-
responent a la Llicència 
d’obres número 190/2016, 
sol·licitada per l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de 
la Diputació de Barcelona, 
d’aquest municipi, que figu-
ren en el projecte de millora 
de punts d’aigua i restaura-
ció dels entorns del Mont-
cau i la Mola, al Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac - P260, hi concorren 
circumstàncies socials, cul-
turals i històric-artístiques 
i per tant, es considera 
que reuneixen els requisits 

establerts a l’art. 6è de la 
Ordenança Fiscal núm. 5 
Impost sobre Construcci-
ons, Instal·lacions i Obres, 
per poder aprovar la boni-
ficació sol·licitada. Aprovat 
per unanimitat.

3r punt. Expedient núm. 
399/2016. Aprovació ini-
cial modificació puntual 
del Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal. Sus-
pendre l’atorgament d’apro-
vacions, autoritzacions i 
llicències urbanístiques per 
a aquelles àrees del territori 
objecte del planejament, les 
noves determinacions dels 
quals suposin una modifi-
cació del règim urbanístic 
vigent. La durada de la sus-
pensió és d’un any. Aques-
tes àrees afectades per la 
suspensió són les següents: 
Carrer Sant Agnès, núm. 32 
(Les Marines); Carrer Bau-
mes, núm. 6A (Les Marines); 
i Avinguda la Mola, núm. 
2 (Comabella). S’adjunta 
plànol de delimitació dels 
àmbits subjectes a suspen-
sió de llicències. 

Aquesta suspensió s’ha de 
publicar conjuntament amb 
l’aprovació inicial. 

Obrir un període d’in-
formació pública durant el 
termini d’un mes, mitjan-
çant un anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona 
i en el diari El Periòdico de 
Catalunya, durant el qual 
quedarà l’expedient a dis-
posició de qualsevol que el 
vulgui examinar-lo per pre-
sentar les al·legacions que 
s’estimin pertinents.

Donar audiència, simul-
tàniament a la informació 
pública, als ajuntaments 
l’àmbit territorial dels quals 
limita amb l’àmbit de modi-

ficació proposada. 
Sol·licitar un informe als 

organismes afectats per raó 
de les seves competències 
sectorials.” Votacions: A 
favor: ERC (6) CDC (2); Abs-
tenció: CUP (2) i AES (1)

4t punt. Expedient núm. 
205/2016. Conveni de 
col·laboració per la reco-
llida d’escombraries Vall 
d’Horta 2016-2019 Vota-
ció: a favor ERC (6) i CDC 
(2); abstenció AES (1) i en 
contra, CUP (2).

5È PUNT. Expedient núm. 
427/2016. Aprovar l’esmena 
de l’acta de les operacions de 
delimitació entre els termes 
municipals de Matadepera 
i Sant Llorenç Savall. Apro-
vada per majoria absoluta.

6è punt. Expedient núm. 
332/2016. Donar compte 
de la Liquidació 2015

L’alcalde, passa la paraula 
al senyor Joan Solà, que 
explica que ja se’n va infor-
mar al Ple passat, que hi ha 
un romanent de tresoreria 
superior al milió d’euros 
i que això permetria arri-
bar a invertir al voltant de 
750.000€, que l’equip de 
govern ja està treballant en 
les propostes per invertir 
part d’aquest import i en el 
proper Ple del mes de Juny 
es portarà una proposta de 
modificació de crèdit. Vota-
ció: a favor ERC (6); absten-
ció CDC (2), CUP (2) i AES 
(1)

7è punt. Moció conjunta 
d’AES, CUP I CDC. Espai 
Grups Municipals. Rebut-
jada amb el vot en contra 
d’ERC (6) i a favor CDC (2), 
CUP (2) i AES (1).

8è punt. Expedient 
núm. 408/2016. Renúncia 
càrrec de regidora CDC, 
de l’Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall. L’alcalde, 

presenta la proposta i passa 
la paraula a la regidora del 
grup CDC, la senyora Anna 
Jorba que comença fent 
saber que li ha sabut greu 
que hi hagi persones que 
conformen el Ple que sabes-
sin de la seva intenció de 
renúncia just després que 
preguntés per la seva tra-
mitació per fer-la efectiva, i 
passa a explicar que és una 
decisió que li ha costat molt 
de prendre perquè en tot 
moment s’ha sentit molt 
ben acompanyada pel grup 
municipal, fa saber que 
renuncia al càrrec de regi-
dora per la manca de temps 
però que en la mesura que 
li sigui possible continuarà 
donant suport i treballant 
pel poble des d’altres àmbits 
com pot ser la Comissió de 
Festes. I dóna la benvinguda 
a la regidora entrant, la 
senyora Rosalia Galera.

Després del novè punt, 
Reparament Intervenció i 
Anomalies d’ Ingressos i del 
punt 10 Resolucions d’Alcal-
dia i de la JGL, es dóna pas 
a les informacions per part 
dels regidors finalitzant la 
sessió a les 22:47. 

Ple 29 de juny  
de 2016

Essent les vint-i-una hores 
del dia vint-i-nou de juny 
de dos mil setze i compro-
vada l’existència del quòrum 
necessari perquè es pugui 
celebrar la sessió, declarada 
pública per la Presidència, es 
procedeix a obrir el debat i 
votació dels assumptes inclo-
sos dins de l’ordre del dia.

L’alcalde, Ricard Torralba 
Llauradó, comenta que 
encara no ha arribat la cre-
dencial de la nova regidora 
de CDC i per tant són 10 a la 
taula.

1r punt. Aprovació acta 
núm. 5/2016 del Ple ordi-
nari celebrat el 25 de maig 
de 2016. Resta aprovada amb 
el vot favorable de tots els 
assistents.

2n punt. Expedient núm. 
513/2016. Ampliació de la 
delegació de funcions en 
la Diputació de Barcelona. 
Delegació a l’Organisme 
de Gestió Tributària de les 
contribucions especials en 
període executiu. L’alcalde, 
presenta la proposta i passa 
la paraula al regidor del grup 
municipal d’ERC, el Sr. Joan 
Solà, que explica que cal una 
delegació de funcions a l’Or-
ganisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, 
referent a les contribucions 
especials pendents de cobra-
ment. Votació: a favor ERC (6) 
i de CDC (1) i abstenció CUP 
(2) i AES (1).

3r punt. Expedient núm. 
473/2016. Aprovació de les 
xifres del Padró Municipal 
d’Habitants referides a l’1-
1-2016. Aprovar la revisió 
del Padró Municipal d’Habi-
tants referit a l’1 de gener de 
2016, desglossat de la següent 
manera: A 1 de gener de 2015: 
1.208 homes i 1.172 dones 
(total: 2.380); a 1 de gener 
de 2016: 1.208 homes i 1.167 
dones (total: 2.375). Aprovat 
per unanimitat.

4t punt. Expedient núm. 
491/2016. Adhesió conveni 
empleats públics Ajunta-
ments menys de 20.000 
habitants. Aprovat per 
unanimitat.

5è punt. Expedient núm. 
528/2016. Modificació de 
crèdit núm. 06/2016. Apro-
var la modificació pressupos-
tària consistent crèdit extra-
ordinari i suplement de crèdit 
que ascendeix a un total de 
224.681,37 euros. Votació: a 

PLENS MUNICIPALS
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favor ERC (6); abstencions 
CDC (1), CUP (2) i AES (1).

6è punt. Moció conjunta 
d’AES, CUP I CDC. Espai 
Grups Municipals. Vots a 
favor CDC (1), CUP (2) i AES 
(1); en contra ERC (6).

Ja que no s’ha adoptat cap 

Resolució d’Alcaldia ni s’ha 
detectat cap anomalia en 
matèria d’ingressos (punt 
7), es passa al punt 8 a donar 
compte dels Decrets realit-
zats des del passat ple i reso-
lucions de la JGL.

9è punt. Informacions 

Regidories i Alcaldia. Els 
assistents foren informats en 
relació a les diferents activi-
tats, novetats o previsions de 
les diferents àrees de la gestió 
política i administrativa de 
l’Ajuntament, pels correspo-
nents regidors responsables 

de cadascuna d’elles. Els 
regidors membres dels grups 
municipals a l’oposició gau-
diren de la possibilitat de for-
mular preguntes i sol·licitar 
aclariments en relació a la 
informació rebuda, encara 
que en aquesta sessió no for-

mularen cap.

S’aixeca la sessió a les 22:34.

Podreu trobar tots els plens 

celebrats al taulell d’anuncis 

de l’Ajuntament i al de la web 

www.savall.cat

App Divertium
Des de l’Ajuntament s’ha contractat 

els serveis de publicitat d’un espai 
web, Divertium.net, per la promoció 
de l’oci familiar de les activitats de les 
quals és organitzador o col·laborador.

Divertium és una app gratuïta d’oci 
familiar. Ofereix un món d’activitats, 
lleure, cultura... en ella ja hi podeu tro-
bar les diferents activitats que tindran 
lloc en el nostre terme i que mica en 
mica anirem introduint. 

Us convidem a que us descarregueu 
l’App Divertium!

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!

Turisme i Comunicació

Entitats i Societat
COMISSIÓ DE FESTES
FESTA MAJOR 2016

Arribava el 25 d’Agost, i amb 
ell els quatre dies més festejats 
pel poble de Sant Llorenç. Els 
llorençans, programa en mà, 
començaven a planificar-se 
per poder assistir a aquells 
actes que més els satisfeien. 
Un programa que s’escrivia 
amb activitats organitzades 
tant per la Comissió com per 
moltes entitats i associacions 

llorençanes que sempre estan dis-
posades a col·laborar en el gaudi i 
en l’esport. Tant grans, joves, com 
petits gaudirien d’activitats plani-
ficades per ells a consciència. Són 
moltes les activitats a comentar i a 
fer balanç, de fet podríem ocupar 
una edició del “Savall” sencera, per 
tant ens centrarem en algunes de 
les organitzades per la Comissió; 
les més innovadores, significants, o 

amb més participació...
Arrancàvem el dijous tarda amb 

una sessió de Pòquer on des-
prés de vàries hores i més d’u
n                                       a tren-
tena d’inscrits un Manolo Núñez i un 
Manel Guede es disputaven la victò-
ria, que finalment va ser pel Manolo. 
A la nit gairebé una desena de colles 
exhibien les samarretes que, amb 
un disseny personalitzat, es dis-

posaven a continuar amb la saga 
del correbars, que tants anys porta 
acompanyant-nos el primer dia de 
festa major. I ben entrada la mati-
nada en Roger Sanchez i en Jordi 
Vila feien ballar als més troneres en 
la tradicional festa de DJ’s.

Divendres al matí un centenar de 
nens i nenes de 3 a 14 anys corrien 
poble amunt i avall intentant desxi-
frar les proves d’un retornat quova-
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dis infantil. (Demanem perdó si 
algun va arribar tard a dinar...) 
i és que el divendres va ser un 
dia mogut per la quitxalla (i la 
no tant quitxalla) doncs la festa 
de l’aigua organitzada pels 
geganters i el tobogan gegant 
que complementava l’acte la 
Comissió, van tenir una gran 
afluència. Amb això i amb nom-
broses activitats proposades 
per vàries entitats arribàvem a 
un dels actes més esperats per 
aquesta Comissió: la festa dels 
60s, 70s i 80s, amb el qual vam 
cobrir extensament les nostres 
expectatives. Molts van ser els 
que es van acostar als jardins de 
l’Ajuntament a ballar fins a altes 
hores aquelles cançons que mai 
passaran de moda punxades pel 
Sanchez i el Ramonet.

Ens fa molta il·lusió haver 
complementat l’oferta del ball 
de plaça i de la casa de cultura 
amb aquesta festa, que de ben 
segur no serà l’última.

Encetàvem un dissabte amb el 
mercat tradicional de plaça que 
mai pot faltar, i una narració de 
contes de la Rosa Fité que mai 
defrauda. Com tampoc ho fan 
els inflables de la piscina que es 
podien gaudir durant tot l’horari 
d’apertura de la instal·lació.

Havent dinat, la Comissió en 
ple s’afanyava a preparar el cir-
cuit de la primera baixada de 
trastos, on 7 trastos competirien 
per ser els més ràpids o origi-
nals en un circuit de vertigen. 
Vam viure pujades d’adrena-
lina (sobretot els participants) 
i també algun espant per algun 
accident que sortosament va 
quedar en mera anècdota.

Però sobretot vam passar una 
tarda ben entretinguda mera-
vellant-nos amb uns carros 
impressionants.

Com impressionants van ser 
els castellers a plaça. Ells dona-
ven un punt i final a una tarda 
que precedia una nit de concerts 
i DJ’s a plaça i a la casa de cul-
tura. Una ovella Xao i uns Pac-
hucos que no van deixar indife-
rent a ningú.

I arribàvem a diumenge, l’úl-
tim dia de la nostra festa major, 
que començant amb activitats 
esportives i culturals organit-
zades per Entitats del poble, 
continuava amb una cursa de 
patinets amb un circuit renovat, 
on una quarantena de nens i 
nenes competien en tres cate-

gories diferenciades per l’edat dels 
participants.

La tarda es centrava en un altre 
dels actes estrelles de la Comissió: 

la Festa de les cultures, on 14 para-
detes ens oferien menjars típics de 
la seva regió o país.

Complementava l’oferta culinària 

una degustació de vi a càrrec de la 
Marisa Diaz, i de cerveses artesanes 
per “la Barra” i en Quim Herrero, que 
els adults podien gaudir mentre Ela 
Jam Blues, Jan Orriols i Sergi Soler 
músics locals, ens mostraven el seu 
talent i els més petits feien bombo-
lles de sabó.

La nit s’encetava amb un esperat 
retrobament amb els correfocs, la 
roba de cotó o de sac, els mocadors i 
els barrets van ser grans aliats pels 
més aventurers que acompanyaren 
al ball de diables de Sabadell.

I no podíem acabar amb res més 
que amb rialles, unes rialles pro-
porcionades pel bon saber fer de la 
companyia Acatomba, que amb el 
seu “ilegal impro” van intentar des-
granar la realitat llorençana amb 
força èxit. 

Com bé sabeu la Comissió s’estre-
nava aquest any amb un grup de 18 
persones amb gran varietat d’edats. 
Alguns havien format part d’alguna 
comissió de festes en alguna oca-
sió, però la gran majoria no. Ara ja 
us ho podem dir: teníem molts ner-
vis per la nostra inexperiència i pel 
gran desig de satisfer a llorença-
nes i llorençans. Un cop acabada la 
festa major, i amb el cap més fresc, 
ens sentim orgullosos del resultat, 
sabem que hi ha coses a millorar, i 
és que es diu que ningú neix ense-
nyat; però el cervell ja ens bull entre 
polir els actes coneguts i l’ideari 
d’actes nous per a la pròxima festa 
major.

No podem finalitzar sense agrair 
a totes les Entitats, Associacions, i 
particulars, col·laboradors i volun-
taris, així com a l’alta participació 
ciutadana, que han fet possible que 
aquesta Festa Major hagi brillat! 
Moltes gràcies per tot!

No us penseu que us desfeu de 
nosaltres fins la propera Festa 
Major...

Tindreu notícies nostres en qual-
sevol altra festivitat... A reveure!
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Per nosaltres, el Club de Bit-
lles Sant Llorenç-La Lola, era 
una Festa Major molt important 
ja abans de començar; es com-
plien 10 anys d’un camí iniciat 
per la Comissió de Festes del 
estiu del 2006 i per tan era bo 
recordar-ho amb il·lusió. 

Vam preparar una matinal en 
la que hi fos tothom, els pioners 
i els seguidors actuals del joc. 
Teníem preparades 10 pistes 
amb una capacitat màxima de 
60 jugadors i la veritat és que 
tan sols van faltar els amics de 
Manresa. Això vol dir que érem 
54 jugadors passant-ho molt be.

Per no passar masses hores 
al sol, es va jugar una partida 
una mica més llarga del nor-
mal, una partida de 4 rondes 

en la que es podia fer un màxim 
de 120 punts i carai si es va fer, la 
nostra veïna de Castellar del Vallès 

FINA GARCIA ho va clavar, va fer 
un 120. En segon lloc va quedar en 
JUAN A. ESPINOSA, veí de Coma-

bella, amb un 114 fantàstic. Enho-
rabona a tots dos.

Al final en Ricard Torralba, 
alcalde, ens va posar la 
cirereta final al pastís 
anunciant-nos que pro-
perament es comen-
çaran les obres per la 
construcció del camp 
oficial de joc a la zona 
esportiva, al costat de la 
pista descoberta, fet que 
aproparà el joc a tot-
hom qui en vulgui gau-
dir. Esperem que l’any 
vinent puguem seguir 
amb la mateixa il·lusió 
que ens ha guiat aquesta 
Festa Major, que per 
cert, ha estat molt bona.  
Gràcies a tothom.

L’ALBERT
UN PINTOR LLORENÇÀ

L’Albert Domènech Mas té 47 anys i farà cosa 
de pocs mesos que està immers en la pintura...
fins aquí cap notícia rellevant, si no fos perquè 
és una persona amb Síndrome de Down.

Us el presentem per si hi ha algú que no 
el coneix. L’Albert és germà de la Nuri de Tot 
Dolç. Vivia amb la seva mare a Castellar del 
Vallès fins que la Nuri i en Joan Mirapeix (el 
seu home) van pensar que anessin a viure a 
Sant Llorenç, a casa, amb ells. D’això farà ja 
6 mesos.

L’Albert mai ha anat a classes de pintura. 
A Castellar pintava, potser, dibuixos molt 
bàsics... però des de que es van instal·lar a 
Sant Llorenç és com si la inspiració hagués fet 
acte de presència. Pinta ratlles amunt, ratlles 

avall, i sense voler dibuixa traços perfectes i qua-
dres amb profunditat (paraules dites per alguna 
persona entesa en el tema). Ell no sap expressar 
el que pinta, ell pinta i pinta. És el seu món. Cada 
tarda després de dinar, es tanca a la seva habitació, 
es posa la seva bata, la seva gorra i agafa paper i 
pinzell i es posa, no a treballar, sinó que a gaudir 
del seu hobby, la seva passió.

Aquesta Festa Major, hem pogut gaudir de les 
seves obres a la Mostra d’Art i no només això, l’Al-
bert ha regalat quadres seus a alguna botiga del 
poble. També els podeu veure penjats dins les ofi-
cines de La Caixa i, en breu, a l’Ajuntament! Ens 
han encantat i ens n’ha volgut regalar 2 quadres!

Albert, des d’aquestes línies, et volem felicitar 
i encoratjar a que segueixes amb la teva passió! 

També volem felicitar a la Nuri (una germana ben 
orgullosa del talent del seu germà) i a la seva famí-
lia per estar al costat i animar a l’Albert. 

ESCOLA JOSEP GRAS
GRÀCIES ÀNGELS

La comunitat educativa de l’Escola Josep 
Gras vol manifestar en aquest espai la tris-
tor i el dolor per la mort de l’Àngels Valero.

Dins l’escola, l’Àngels ha estat una per-
sona activa des de sempre. Primer com a 
mare de la Mar i la Lluna que varen assistir 
a la nostra escola i, més endavant, com a 
coordinadora dels Casals d’estiu que es fan 
a l’escola.

A l’escola va col·laborar amb l’escola en 
la creació dels titelles emocionals; encàrrec 
que li vàrem fer fa uns anys i que encara són 
a l’escola.

Una persona responsable, engrescadora, 
amb idees, creadora d’il·lusions i fantasies 
infantils.

Si haguéssim de destacar una sola quali-
tat de l’Àngels, estem convençuts que molts 
dirien, la seva discreció. Era una formigueta 

que en silenci i de manera discreta no parava 
de crear i aportar el seu granet de sorra per a 
millorar l’entorn proper de molts.

Com a titellaire i coneixedora del món dels 
titelles, va ser una organitzadora del Festival de 
titelles que, any rere any, es va anar fent al poble 
per a la diversió i gaudi de grans i petits. Una 
tasca que va saber portar de manera admirable. 
Qui no recorda, dies abans del Festival, veure a 
l’Àngels i al Jordi corrents per tot arreu fent els 
últims preparatius perquè tot estigués a punt? 
Potenciadora i reivindicativa del Festival fins 
al final va contribuir a la coneixença del nostre 
petit poble a d’altres part del món.

Ara marxa de la mateixa manera que ha 
viscut, de forma discreta i la seva absència i 
el silenci creat ens deixa el seu record i l’opor-
tunitat d’aprendre una manera de fer i viure, 
senzilla i plena d’essència.  
Gràcies Àngels.  
T’estimàvem i t’estimem.

L’Escola Josep Gras

Titelles emocionals de l’escola
Autora: Àngels Valero

CLUB DE BITLLES CATALANES ST. LLORENÇ-LA MOLA
BITLLES CATALANES A LA FESTA MAJOR 2016



Número 136 · octubre de 2016

Aquest any, al programa de la Festa Major 
2016, ens anunciaven moltes novetats: diumenge 
28 agost al matí, vam tenir l’ocasió de gaudir del 
torneig de Ping Pong al pavelló del poble. Es van 
inscriure 42 jugadors/es, la majoria llorençans/
es i estiuejants, encara que també, va haver-hi 
algun jugador de Terrassa, Sabadell i Castellar 
que van apropar-se per gaudir d’una jornada 
ben esportiva i festiva. El torneig és va disputar 
per tres categories: infantil, junior i sènior. Vàrem 
fer grups de 4 i 5 jugadors per taula, per anar 
realitzant les diferents eliminatòries fins arribar 
els 4 millors de cada grup i categoria.

Encara que va haver-hi premis per a tots els 
participants, els que van arribar a la final, segons 
categories, varen ser: 
•	 Categoria	infantil:		
1r-	Ferran	Paredes,	2n-	Alex	Toral,	3r-	Martí	
Buisan,	i	4t	va	quedar	en	Jofre	Argemí.
•	 Categoria	junior:		
1r-Adrià	Gonzalez,	2n-	Alex	Gonzalez,	3r-	
Eric	Fernandez,	i	4t	va	quedar	en	David	
Mirapeix.

•	 Categoria	senior:		
1r-	José	A.	Fernandez,	2n-	Jaume	Riera,	3r	
Antonio	Gonzalez,	i	4t	va	quedar	en	Fernando	
Paredes.

Felicitats a tots els jugadors/es, i donar les gràcies 
a tots els que ens han ajudat a fer-ho possible. També, 
agrair a l’entitat de tennis taula de Castellar, per haver-
nos deixat el material dels marcadors i valles separa-
dores, i als bombers de Sant Llorenç, per deixar-nos 
la seva taula, ja que així van poder inscriure’s més 
jugadors.

En aquest torneig hem vist cares noves (llorençans) 
que han vingut a jugar i gaudir d’aquest esport. Com 
a entitat, fem una crida per despertar a tots els llo-
rençans/es que tenen ping pong a la sang per venir a 
practicar aquest esport al nostre poble: els divendres 
a la tarda al pavelló, (a partir d’octubre).

Animeu-vos! Us esperem a tots/es en el següent 
torneig!

Tennis Taula Llorençà 

Òscar

TENNIS TAULA
TORNEIG DE PING PONG DE LA FESTA MAJOR 2016

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
Août 2016 el CEL al TMB – Agost de 2016 el CEL al TMB

El mes d’agost passat un grup de llorençans i 
llorençanes membres del Centre Excursionista 
Llorençà (CEL), vam anar a fer caminant la ruta 
del Tour de Mont Blanc (TMB).

Per situar una mica el tema val la pena expli-
car que el Mont Blanc és un cim que es troba 
als Alps, dins del massís muntanyós que porta 
el mateix nom. Té una alçada oficial de 4.808 
metres, variable en funció de l’acumulació de 
neu que hi hagi en cada moment. Després del 
nostre pas per allà us puc dir que hi ha una molt 
bona vista del cim des d’Itàlia, a partir d’haver 
fet el Col de la Seigne i concretament des del 
Rifugio de Bertone. A Itàlia l’anomenen Monte 
Bianco. El cim concretament està situat entre 
França i Itàlia. Per aquelles contrades es par-
len molts més idiomes, ja que visiten la zona 
durant l’estiu, vaja, durant tot l’any, un munt de 
gent de tot el món.

Aquesta ruta és molt coneguda entre les 
persones aficionades al muntanyisme. No és la 
única que es pot fer per la zona, però és la més 
popular. Compta amb moltes variants, i en cas 
de mal temps o de força presència de neu, es 
pot triar per deixar de banda els camins aeris 
on cal passar per forts desnivells i colls situ-
ats a més alçada, i agafar d’altres més segurs 
que passen fins i tot pel mig de poblets a unes 
alçades de 1.500 metres. Sense fer uns grans 

desnivells i caminant per sobre dels 2.000 metres 
la major part del temps, et permet estar a tocar de 
l’alta muntanya sense necessitat de sobrepassar 
els 2.700 metres. Nosaltres vam tenir una mica de 
tot això en la segona etapa. Tot plegat forma part 
del camí i així s’accepta.

La ruta que vam fer les catorze persones que for-
màvem part de l’expedició, que la vam començar i 
la vam acabar, es va plantejar per fer-la en vuit dies 
i set nits. El fet de ser un grup una mica nombrós, va 
fer que la llargada de certes etapes quedés condi-
cionada a la disponibilitat de l’espai per allotjar-nos 
en els diferents refugis.

L’experiència ha sigut molt positiva, tant pel que fa 
la ruta en sí i conèixer la zona, com pel que suposa 
fer els preparatius previs de la sortida i també per 
la convivència del grup durant el recorregut. 

Voldria donar les gràcies als membres del grup 
per les coses que des del meu punt de vista va 
aportar cadascú a la sortida:

A l’Esteve i la Marga per fer la reserva dels allot-
jaments i per l’organització en general.

A la Neus pel seu magnífic anglès, per portar el 
control de la despesa i pels esforços que ha fet per 
mantenir el grup cohesionat en tot moment.

A la Ivet perquè sempre que la veig aprenc 
alguna cosa sobre plantes i flors i això m’encanta, i 
per fer de cap de colla en moltes pujades i també en 
alguna baixada (a tota velocitat!) i amb pneumàtics 

minimalistes, tota una lliçó.
A la Xesca per esperar-nos en molts moments, 

per la conversa tan entretinguda que sempre té i 
pel genjibre de darrera hora

Al Valentí per les seves aportacions tècniques i 
perquè contagia d’energia als altres

Al David 1 per explicar-nos un munt de coses 
interessants després del Glacier de Trient i pel seu 
esperit de superació i sentit pràctic quan ha calgut

Al David 3, que no ens coneixíem, pel seu sentit de 
l’humor que ens ha fet passar bones estones cada 
dia i per la seva col·laboració parlant francès

A David 2, que ens coneixíem poc, per fer-nos 
veure que la vida es pot encarar de moltes maneres, 
i dir-li que em va quedar clar que l’alarma del mòbil 
cal desconnectar-la si ja no t’has de llevar a les 
5am en deferència amb els companys d’habitació.

Al Melcior per fer de llebre com sempre a les 
pujades, i per compartir amb mi una altra aventura 
muntanyenca

A l’Ignasi també pel seu sentit de l’humor i els 
seus acudits, i per la seva generositat compartint 
les seves troballes precioses

A la Marta i el Silvestre per la seva perseverança 
amb la qual van ser un exemple per tots nosaltres. 
Silvestre, “al tanto” amb els rius, rieres i rierols.

LA RUTA EN XIFRES:

4/08 Dia 1 De Chamonix (FR) a Auberge du Truc (FR) 8,8 km 4h 40m
5/08 Dia 2 D’Auberge du Truc (FR) a Refuge de la Croix du Bonhomme (FR) 27,5 km 6h 40m
6/08 Dia 3 De Refuge de la Croix du Bonhomme (FR) a Cabane Combal (IT) 21 km 8h
7/08 Dia 4 De Cabane Combal (IT) a Rifugio Bertone (IT) 18,5 km 8h
8/08 Dia 5 De Rifugio Bertone (IT) a Gîte Alpage de la Peule (SW) 20,4 km 8h
9/08 Dia 6 De Gîte Alpage de la Peule (SW) a Relais d’Arpette (SW) 25 km 8h 10m

10/08 Dia 7 De Relais d’Arpette (SW) a Gîte le Moulin (FR) 29 km 11h 45m
11/08 Dia 8 De Gîte le Moulin (FR) a Chamonix (FR) 13 km 3h 10m

    Totals 163,2 km 58h 25m
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GEGANTS DE SANT LLORENÇ SAVALL
Estimats llorençans i llorençanes

CASAL D’AVIS
Petanca, dòmino i teatre per Festa Major!

Bé, com tot, també ha passat la Festa Major 
i és el moment de fer una revisió, sempre 
segons el meu punt de vista, de com han anat 
les activitats que ha organitzat el Casal.

Començaré per l’obra de teatre “L’Amor a 
totes les edats”: gràcies als actors del Casal 
d’Avis de Castellar que tan amablement s´hi 
van oferir i es va poder dur a terme. Els hi 
estem molt agraïts. Uff! Com vàrem patir... no 
hi havia manera de que es venguessin entra-
des, però no sabem com, a última hora es 
va omplir el local del Patronat. L’obra va ser 
molt divertida i els actors ho varen fer molt 
bé. Crec que tothom va sortir satisfet, molts 

ens deien que ho havíem de fer més sovint....
Com ja es tradicional, també vam organitzar el 

campionat de dòmino i petanca. En el repartiment 
de premis, ens van acompanyar i fer entrega dels 
trofeus el Sr. Alcalde, la Sra. Regidora de Benestar 
Social i el Sr. Regidor d’Esports, els estem molt 
agraïts per la seva presència. L’acte va ser molt 
agradable. I, per finalitzar, vàrem oferir un pica-
pica. Els guanyadors varen ser: 

Petanca
1r Lorenzo Martin, Isabel Gonzalez i Carmen Garcia.
2n Joan Anton Espinosa, Maria Caelles i Vicente Lopez.
3r Valentí Sans, Carmen Angulo i Ascensió Hidalgo.

Dòmino
1r Mª Rosa Canadell i Assumpció Rossinyol.
2n Joan Anton Espinosa i Vicente Lopez.
3r Maria Caelles i Isabel Gonzalez.
Moltes felicitats als guanyadors!

Per últim, solament ens queda agrair al Sr. Rec-
tor per deixar-nos utilitzar el local del Patronat; 
a la Caixa, en la persona del Sr. Ismael per les 
copes; i a Cal Blau i a Charter per la seva ajuda 
amb la preparació del Pica-Pica.

Fins l’any vinent!

El Casal d’Avis

Des de la passada edició del Savall el mes 
de juny hem realitzat diverses sortides aquest 
estiu que, de manera breu, us anomenarem 
per no fer aquest text massa feixuc. Aquests 
últims mesos d’estiu els gegants de Sant Llo-
renç Savall amb en Capablanca i na Genoveva 
hem participat a les Trobades geganteres que 
han tingut lloc a Barberà del Vallès, Rubí pel 
60è aniversari dels seus gegants, a La Gar-
riga en la XXVIIa Trobada de Gegants i Cas-
tellcir. També visitarem Andorra participant a 
la Trobada de Gegants celebrada el dissabte 
6 d’agost a la seva capital, Andorra la Vella. 
Gaudint a la vegada, d’un cap de setmana de 
festa i descans, aprofitant l’endemà per fer 
una mica el turista per la ciutat dels Pirineus 
i tornant diumenge després de gaudir d’un 
cap de setmana esplèndid amb tota la colla. 
Durant el mes d’agost també realitzarem 
una ballada solemne el dia del patró, el pas-
sat 10 d’agost, amb els gegants vells de Sant 
Llorenç, en Capablanca i na Genoveva. Poc 
després, el dissabte 13 visitàvem els nostres 

padrins de Castellcir (Moianès) en una acollidora 
jornada juntament amb els gegants de Sant Feliu 
de Codines i d’Avinyó.

D’altra banda també hem col·laborat amb les 
Festes Majors de Comabella i del poble. El diu-
menge 17 de juliol vàrem ballar al parc de Coma-
bella amb motiu de la seva Festa Major, ajudant 
a fer lluir la matinal infantil que s’organitza cada 
any. Pel que fa a la festa major del poble, aquest 
any hem tornat a organitzar la festa de l’aigua, 
que malgrat els canvis que ens hem vist obligats 
a fer, esperem que hagueu gaudit com sempre. 
Una festa que començarem organitzant des de 
gegants amb el propòsit que tothom s’ho passi 
bé i es refresqui per festa major, i esperem poder 
seguir-la organitzant durant moltes festes majors 
més. A propòsit de la festa de l’aigua, volem agrair 
la participació com cada any de molts voluntaris 
que sense ells no seria possible organitzar-la. 
Especialment la participació dels bombers volun-
taris de Sant Llorenç Savall i l’ADF de Castellar 
del Vallès i Gallifa. També organitzarem el sopar 
popular de festa major, una jornada en la que ens 

vàrem esforçar en ambientar el passeig de la rec-
toria perquè tothom gaudís d’una bona sardinada 
al compàs de les havaneres dels Pescadors de 
l’Escala, que ens acompanyaren amb les seves 
veus. Per acabar amb aquests dies de festa, el 
diumenge al matí realitzarem la tradicional cer-
cavila de gegants i d’aquesta manera posarem 
punt final a la nostra col·laboració amb la festa 
major d’enguany.

Aquest ha estat un breu resum de les sortides 
i activitats que hem dut a terme des de la colla 
de gegants, però no tot acaba aquí. Si ens voleu 
veure, podeu acompanyar-nos el pròxim dissabte 
10 de setembre a la Trobada de Gegants de Cas-
tellar del Vallès i a la de Caldes de Montbui, que 
tindrà lloc el diumenge 9 d’octubre. I a més, ja 
estem començant a fer els preparatius per la VIIIª 
Trobada de Gegants de Sant Llorenç Savall, que 
tindrà lloc el diumenge 20 de novembre i a la qual 
comptarem amb l’assistència de 15 colles d’arreu 
del país.

Fins aviat, salut i fal·lera!
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Amb l’arribada del setembre sembla que 
torna la normalitat a tot arreu, i la nostra 
residència no és una excepció. Després de 
l’època de vacances arriba el moment de 
posar-se en marxa amb una època bastant 
enfeinada.

En aquest número de la revista us volem 
explicar, una mica per sobre, les activitats 
extraordinàries que es fan a la Residèn-
cia i que es realitzen anualment durant els 
mesos de tardor.

Després de celebrar de forma especial la 
Diada de Catalunya, ens endinsem de ple en 
tres celebracions: Tots Sants, 90 anys i les 
festes de Nadal. 

Amb l’inici del mes de Novembre celebrem 
la festa de Tots Sants. A la residència és el 

moment que els nostres avís es posin els davan-
tals, guants i barrets i es preparin per fer gaudir 
dels tradicionals panellets. Els residents són els 
encarregats de fer tots els panellets, que es repar-
tiran el dia de Tots Sants, en un taller de cuina 
dirigit pels animadors i amb l’ajuda de la resta de 
professionals. A més, durant aquests dies no dei-
xarem l’oportunitat de menjar castanyes i bonia-
tos al forn acomanyats amb moscatell. 

Una de les celebracions que més il·lusió ens 
fa és la celebració dels 90 anys de vida. A finals 
de Novembre fem una gran festa per homenatjar 
a aquells residents que durant l’any han com-
plert els 90. Es conviden als familiars per tal que 
gaudeixin també d’aquesta festa al costat dels 
nostres residents. En aquesta festa no faltaran 
pastissos, regals i moltes sorpreses. Durant 

aquest 2016 els qui han fet anys són: Antonia 
Ariete, Mercè Casas, Roc Llordés, Rosa Pobla, 
Anna Salvador, Jaume Simón i Oliva Voltà. Mol-
tes felicitats a tots! 

Tot caminant hem arribat al mes de Desem-
bre i arriba el moment de guarnir la nostra llar 
per fer entrar l’esperit nadalenc. Volem aprofitar 
aquestes línies per convidar a tothom qui vulgui 
participar en la decoració i en les activitats que 
es realitzaran al centre. A través del Facebook us 
anirem informant del calendari de les festes que 
farem i dels dies que decorarem la casa junta-
ment amb els treballadors, familiars i residents. 

Gràcies per endavant, us esperem! 
Facebook	de	la	residència:	
Residència	Sant	Llorenç	Savall

RESIDÈNCIA DE GENT GRAN DE SANT LLORENÇ SAVALL
ARRIBA LA TARDOR A LA RESIDÈNCIA

Què és la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca?

La PAH Castellar és una associació que 
agrupa persones que es troben en procés 
d’execució hipotecària, afectades per condi-
cions hipotecàries abusives o en una situa-
ció d’emergència econòmica i habitacional i 
totes les persones que hi volen col·laborar de 
forma solidària. Lluitem per donar resposta, 
entre totes i tots, a casos de persones amb 
condicions hipotecàries abusives i abocades a 
la possible pèrdua de l’habitatge o la pobresa 
econòmica i energètica (talls de l’aigua, elec-
tricitat i gas).

La PAH es fonamenta en la solidaritat i 
el suport mutu dels seus membres i exi-
geix doncs un compromís actiu. D’aquesta 
manera, els afectats compten amb l’ajuda, el 
suport i l’assessorament de la resta de mem-
bres de l’assemblea. Ells i elles són els res-
ponsables últims de la resolució de la seva 
situació, alhora que treballen solidàriament 
amb la resta del col·lectiu per resoldre situ-
acions d’altres persones afectades. La solida-
ritat i la lluita col·lectiva són de fet els punts 

forts de la nostra organització: ens permeten 
deixar d’estar indefensos davant l’abús de les 
entitats bancàries, fer front a situacions difí-
cils, cercar solucions de forma col·lectiva; en 
definitiva, deixar de sentir-nos sols davant la 
injustícia.

La PAH lluita per fer efectiu el dret a l’ha-
bitatge en un context marcat per una legis-
lació injusta que protegeix els interessos de 
les entitats bancàries i deixa desemparades 
les persones hipotecades i amb risc de per-

dre el seu habitatge. Això inclou promoure 
canvis legals a través de presentació de ILPs 
i mocions als Ajuntaments; paralitzar desno-
naments a través d’accions de resistència; 
desbloquejar negociacions a través d’accions 
a les entitats bancàries; pressionar perquè 
es cedeixi l’habitatge propietat de les entitats 
bancàries o grans tenidors en qualitat de llo-
guer social, ja sigui a través de la negociació, 
la mobilització o de l’Obra Social de la PAH. 

 
La PAH Castellar va ser fundada l’abril de 

2013 i des d’aleshores hem aconseguit aturar 
processos d’execució hipotecària, firmar daci-
ons en pagament i condonacions del deute 
romanent, renegociar condicions hipotecàries 
i donar resposta a situacions de pobresa ener-
gètica i emergència habitacional. Ens reunim 
setmanalment per exposar els nostres casos 
i escoltar el d’altres persones afectades, per 
oferir possibles solucions i preparar accions 
de denúncia i conscienciació.

Us hi esperem!
Sí que es pot!

Cada dimarts a les 19:00 a Cal Gorina  
(C. del Centre, 8, Castellar del Vallès)

PAH CASTELLAR
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Per entrar a cal Quirze, on viu en Jordi, cal tocar 
l’esquella que fa la funció de timbre i, de retruc, 
espantar tota la concurrència que, a aquella hora 
del matí, s’arreplega al voltant de les taules del 
bar “la Granja”. No pots ser discret si vols visitar 
en Guillemot.

Com va ser que un terrassenc com tu acabés 
vivint a Sant Llorenç Savall?

Vaig arribar al poble l’any 1994, però m’hi vaig 
instal·lar definitivament el 1998, en acabar les 
obres de la casa. El que em va atraure d’aquí fou 
l’entorn, a quatre passes del Parc Natural. Aquest 
fet, per a mi, converteix Sant Llorenç Savall en un 
indret privilegiat per viure.

I un bon dia descobreixes les barraques de 
vinya i les converteixes en una de les teves passi-
ons. Com va anar això?

Va ser a través de la colla de “barracaires” de 
Castellar del Vallès. Jo havia descobert una bar-
raca en mal estat i em vaig posar en contacte amb 
ells. De seguida es van entusiasmar i es van com-
prometre en arreglar-la. Després em van animar 
a que jo fes quelcom de similar a Sant Llorenç. 
Per fortuna, aquell episodi va coincidir amb una 
entrevista que la revista Lacera va realitzar al 
Jesús Ballestar, que havia traçat un mapa amb 
unes dues-centes barraques del nostre municipi. 
Vaig posar-me en contacte amb ell i vaig posar fil 
a l’agulla.

I d’aleshores ençà?

He resseguit pam a pam el mapa d’en Ballestar 
i he fet un grapat de descobertes, especialment 
després del foc del 2003. Ara per ara tinc cata-
logades 435 barraques. Aquesta xifra ens situa 
als llocs capdavanters de Catalunya, tot i que a 
Monistrol de Calders ens superen.

Per a que servien les barraques de vinya?

Habitualment els pagesos tenien la vinya lluny 
del poble. Construïen barraques per deixar-hi les 
eines i aixoplugar-se en cas de mal temps. També 
per fer un descans i protegir-se del sol, ja que a 

l’estiu, dins les barraques, la temperatura és sen-
siblement més fresca que a fora. Cal dir que les 
barraques de Sant Llorenç són de tipologia senzi-
lla, amb planta circular. El que les fa especialment 
remarcables és l’elevat número i la mala qualitat 
de la pedra que s’utilitzava. Té molt de mèrit bas-
tir barraques amb conglomerat pinyolenc!

Quantes n’has restaurat fins ara?

Hem arreglat 55 barraques, algunes jo sol i 
altres amb la colla. Cada darrer diumenge de mes 
fem una sortida col·lectiva per restaurar alguna 
barraca. Normalment som unes tres o quatre per-
sones. La feina és dura però també molt gratifi-
cant. El nostre objectiu darrer és promocionar el 
territori i, sobretot, donar a conèixer el patrimoni 
a la gent d’aquí.

Què feu quan doneu per acabada la restauració 
d’una barraca?

Tan bon punt plantem els lliris al sostre, col-
loquem un llibre registre amb una fotografia que 
mostra l’estat de la barraca abans de la seva res-
tauració. En aquest llibre els visitants hi poden 
escriure el que vulguin. També tenim per costum 
nomenar un “padrí” de la barraca. Aquesta per-
sona, en principi, ha de fer-se càrrec del seu man-
teniment. Darrerament, en algunes hem posat 
plafons explicant anècdotes de la barraca o del 
poble. També hi trobareu algunes intervencions 
artístiques, realitzades amb pedra seca, bran-
ques o escorça. En darrera instància, la intenció 
és crear una mena de museu desubicat, desple-
gat per l’espai del municipi llorençà.

Barraques a banda, una altra de les teves pas-
sions és l’espeleologia, no?

Efectivament. Bàsicament exploro el massís 
de Sant Llorenç del Munt a la recerca de noves 
cavitats. Acostumo a visitar llocs poc accessibles. 
D’aquesta manera hem aconseguit ampliar el 
catàleg de cavitats del Parc Natural fins a gairebé 
set-centes.

Alguna descoberta especialment remarcable?

Home, sens dubte la cirereta de l’exploració fou 
la descoberta de l’Avenc Quim Solbas. Possible-
ment es tracta de la cavitat més espectacular del 
massís i, de retruc, es troba dins del nostre terme 
municipal. En Quim la trobà el 2011 i semblava 
que s’acabava allí mateix, que només era una 
curta i estreta galeria. Quan vam anar a topogra-
fiar-la va resultar que continuava i que, al final, 
s’obria en una sala enorme rematada amb colada 
fantàstica. Fou un moment màgic...

Trobaràs més informació sobre barraques de 
vinya, espeleologia, arqueologia i mil i una histò-
ries sobre Sant Llorenç del Munt a l’adreça d’en 
Jordi: www.caudelguille.net

Quan en Jordi va arribar a Sant Llorenç Savall, ja fa una bona colla d’anys, de seguida va 
quedar captivat per la riquesa patrimonial del nostre municipi. El resultat ha estat, entre 
d’altres fites, la catalogació de més de quatre-centes barraques de vinya i la restauració 
de cinquanta-cinc d’elles. Una prova innegable que la feina de formigueta, amb constància, 
pot aconseguir bastir obres faraòniques.

Jordi Guillemot, 

 “barracaire” i espeleòleg

Llorençans amb ce trencada
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Per sort o per desgràcia, tot i les constants 
evolucions que ens ofereixen els diversos 
models meteorològics, no podrem determinar 
mai amb exactitud com es comportarà el nos-
tre clima del futur, però sí ens hi podem apropar 
amb alguns paràmetres.

Aquest any 2016 ha estat marcat com a l’any 
més càlid del planeta en tota la història més 
recent, batent tots els rècords de calor, seque-
res extremes, augment del nivell i temperatura 
de l’aigua del mar, etc.

És una evidència que ja portem uns anys amb 
una tendència a l’alça imparable dels fenòmens 
extrems relacionats amb les altes temperatu-
res, les sequeres i la davallada de precipitaci-
ons anuals, però sobretot, no tant en la pluja 
acumulada en tot un any, sinó en el nombre 
de dies amb precipitació, que s’ha reduït dràs-
ticament ens els últims anys, fet que provoca 
més radiació solar (menys núvols=més radiació 
solar=més evaporació humitat=més sequera).

Ha estat un any on hem tingut el fenòmen de 
«El Niño», un fenòmen que fa variar el compor-
tament del clima a escala mundial. Està provo-

cat per corrents marines molt humides i càlides 
que es desplacen de les costes australianes i asi-
àtiques (Indonèsia, etc.) fins a Centre Amèrica 
(Perú, Equador, Colòmbia), provocant grans 
inundacions i episodis de pluges torrencials a 
aquests últims, i extrems episodis de sequera a 
Oceania i Àsia.

A casa nostra i a tot Europa, «El Niño» ens 
afecta amb anys càlids i secs, en canvi, el fenò-
men de «La Niña» (situació oposada de les cor-
rents marines que he comentat), ens dóna anys 
més plujosos i més freds del que seria habitual.

Aquesta calor exagerada i l’absència de pre-
cipitacions també ve donada pel comporta-
ment del nostre astre rei, el sol. Estem en un 
cicle solar fort, amb moltes taques i explosions 
solars (són cicles d’onze anys aprox.). Pensem, 
que durant la petita edat de gel (del segle XV 
al XVIII), va coincidir amb el mínim de Maun-
der, període on el sol pràcticament no produïa 
taques ni explosions solars, l›activitat solar era 
molt baixa.

Aquest cicle solar tant fort que estem vivint, 
s’acabarà al voltant de l’any 2019-2020, per tant, 

entraríem en un període de menys activitat i 
menys radiació, tot i que només són previsions, 
el temps dirà.

Durant els mesos de Setembre, Octubre i 
Novembre encara ens trobarem dins l’efecte de 
«El Niño», tot i que ja en fase més neutral i no 
tant forta. Els models estacionals, marquen una 
tardor calorosa amb precipitacions normals, 
dins la mitjana dels últims anys.

A partir del mes de Desembre entrem dins la 
influència de «La Niña», i trencaríem la inèrcia 
de l’últim any, amb temperatures més baixes 
i un augment de precipitacions ben entrat el 
2017.

Sembla ser que «La Niña» es podria allargar 
fins al 2018, amb baixada de temperatures i 
augment de precipitacions, sempre dins el con-
text del nostre clima mediterrani, lògicament.

El canvi climàtic és una realitat dura i cruel, 
i especialment per les zones més vulnerables 
del planeta. Sempre han existit aquests canvis, 
però de forma natural, no antròpica, provocant 
que accelerem molt més ràpidament un procés 
que dura milers d’anys en molt poc temps.

Quin temps farà aquest hivern?

 

➜ 30 d’octubre XXIIa. EDICIÓ PRIMERA MARATÓ  
   DE MUNTANYA DE CATALUNYA
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà 
 i Ajuntament.

➜ setmana del ACTIVITATS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
          21 de novembre 

agendasavall
➜   TROBAREU MÉS INFORMACIÓ
 SOBRE L’AGENDA A:
 www.savall.cat
 Facebook: Ajuntament de Sant Llorenç Savall
 Twitter: @AjSavall
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Fets, 
no paraules

Instal·lació protector paviment al pavelló 
municipal i enrotllador. – Guixetes per al 
pavelló. – Despesa en manteniment de và-
ries instal·lacions dels edificis municipals 
que no estava prevista al pressupost inici-
al. – Canvi portes de vidre de l’entrada del 
pavelló. – Cortines per la casa de cultura. – 
Compra de 5 vitrines-expositor per instal-
lar a la via pública. – Desviament del so-
breeixidor del C/ Barcelona. – Aparell de 
mesura d’aigua per controlar la legionel·la 
al pavelló. – Col·locació de baranes a l’ex-
terior del pavelló. – Compra de mobiliari 
nou per al CAP. – Compra de varis des-
calcificadors per a edificis municipals. – 
Canvi ascensor local baixos Av. Catalunya, 
68. – Tancament perimetral escola Josep 
Gras. – Compra de 10 papereres per a la 
via pública. – Instal·lació de càmeres de 
vigilància a la font de l’aixeta i aparcament 
de l’agell. – Reparació teulada menjador 
escola Josep Gras. – Reparació sostre es-
cenari local Comabella. – Compra de 200 
cadires plegables, 2 carros i 8 carpes. – 
Compra d’una rentadora i una assecadora 
per la llar d’infants. – Compra de 100 cadi-
res d’ús polivalent. – Compra de mobiliari 
per l’ajuntament (taules, cadires, armaris) 
– Lloguer de llums de Nadal. – Compra 
d’una caseta per a l’associació de bitlles. 
– Compra d’un equip de so per a esports 
(altaveu, trípodes, mesclador). – Instal-
lació de 2 fonts públiques: font de l’aixeta i 
exteriors pavelló. – Compra de plaques de 
senyalització per a la via pública. – Ade-
quació de la sala que conté el servidor. – 
Dotació per a la colla gegantera “Quadrilla 
d’en Joan Muntada” per a l’ajut parcial en 
la compra d’un remolc, finançament del 
lloguer d’un local i subvenció anual, tot 
això regulat a través d’un conveni. – Do-
tació per a l’ADF per a l’ajut parcial per la 
compra d’un vehicle i finançament del 
lloguer d’un local, tot això regulat a través 
d’un conveni. – Aportació anual a la Creu 
Roja, regulat per conveni. – Quota anual al 
consorci del Besòs, al que ens hem adherit 
aquest any i que no estava previst al pres-
supost inicial. – Retorn de diners que es 
van haver d’utilitzar de forma urgent per 
a diverses reparacions de la piscina muni-
cipal (a través d’una modificació de crèdit 
de transferència) i que s’han de reposar. 
– Ampliació de les subvencions a entitats 
per valor de 10.000 euros.

No són promeses ni paraules que se les 
emporti el vent. Són necessitats i projectes 
que sí que es poden realitzar, que no són 
un impossible, no són paraules i parau-
les per fer allargar un text. Són un seguit 
de modificacions que es realitzaran en el 
pressupost d’aquest any i que es finança-
ran amb el romanent de liquidació de l’any 
2015. Aquestes ascendeixen a 224.681,37€

Reflexió 
de Festa Major

Enguany hem tingut possible-
ment una de les festes majors més 
lluïdes des de fa moltíssims anys, 
el nostre grup municipal no té cap 
problema en aplaudir l’encert de 
l’equip de govern, en motivar una 
nova comissió de festes, han pas-
sat molts anys sense comissió ,però 
més val tard que mai . També va 
influir el temps i la voluntat de la 
gent de sortir al carrer per despen-
dre’s del tarannà depressiu, fruit 
d’aquesta crisi tan llarga. Hauríem 
però de reflexionar si calia gastar-se 
aquests 36.000 euros que l’equip de 
govern va atorgar en el seu pressu-
post per a la Festa Major, moltes de 
les activitats més lluïdes van tenir 
cost reduït o és van autofinançar. 
Ens preguntem també, si un ajun-
tament ha de deixar créixer segons 
quines activitats nocturnes. En la 
societat que ens envolta quan par-
lem de festa hi ha col·lectius que 
associen festa amb “botellon”, po-
dríem obrir debat de la brutícia que 
quedava al poble tres dies després 
de la festa major, però ens segui-
rem centran en la reflexió encetada. 
L’Ajuntament ha de deixar fluir 
aquest tipus de conducta? Aquest 
any el col·lectiu de veïns del car-
rer Vapor va recollir firmes perquè 
l’Ajuntament pagués seguretat pri-
vada, perquè no es produïssin con-
ductes incíviques relacionades amb 
l’esmentat moviment social (que 
no sempre s’ha d’atribuir només als 
joves). El resultat fou que disminuí 
en aquest carrer, però és va seguir 
duent a terme en altres zones; el 
més perillós a judici nostre,l’ubicat 
a sota del pavelló, moltes persones 
creuaven la carretera per anar a la 
casa de cultura.Un veí ens comen-
tava: <la majoria son gent de fora!>, 
però si algú hagues resultat atro-
pellat, fos del poble o no, no hauria 
estat en part responsabilitat nostra?

El nostre grup municipal pensa 
que aquestes conductes no poden 
tornar a embrutar la nostra Festa 
Major, que reiterem va ser molt llu-
ïda... en parlarem segur amb l’equip 
de govern,buscarem que tots els 10 
regidors i l’alcalde consensuem so-
lucions.

Política econòmica 
d’esquerres?

Més d’un milió cent mil euros. 
Aquest és, ara per ara, el superàvit 
del nostre Ajuntament. Tal vega-
da alguns de vosaltres, benvolguts 
lectors i lectores, sou del parer que 
aquesta xifra és el resultat d’una 
política econòmica eficient, el fruit 
d’una tasca minuciosa basada en 
l’estalvi i en no embrancar-se en qui-
meres que haurien pogut hipotecar 
les arques del poble. Tal vegada sou 
de l’opinió que cal felicitar els dife-
rents governs d’ERC per haver acon-
seguit, en el decurs de les darreres 
legislatures, la proesa d’acumular 
tal quantitat de diners al banc.

La gent de la CUP pensem de ma-
nera molt diferent. Per a nosaltres 
la hisenda municipal ha d’aspirar al 
balanç zero, sense malbarataments 
però tampoc sense acumulacions 
de capital sense sentit. Els diners 
públics han de revertir en benefici 
del poble, no atresorar-los en enti-
tats bancàries per a que rendeixin 
beneficis a mitjà o llarg termini. Se-
gons el nostre punt de vista, la po-
lítica econòmica que ha desplegat 
ERC a l’Ajuntament des del 2003 fins 
avui dia no pot ser qualificada de 
cap de les maneres com a política 
d’esquerres. Més aviat s’ha gestionat 
el diner públic com si s’estigués ges-
tionant una empresa privada, una 
entitat bancària o el compte corrent 
que ens va deixar la iaia en herència 
quan érem xics. Podeu dir-li amb el 
nom que vulgueu, però no es corres-
pon de cap de les maneres amb una 
política econòmica d’esquerres.

L’estat de molts carrers és lamen-
table, la inversió en cultura és de-
ficient i les grans infraestructures 
municipals (llar d’infants i pavelló 
esportiu), que tan enorgulleixen 
ERC, es van aconseguir amb deu 
anys d’endarreriment respecte la 
majoria de municipis catalans de 
característiques similars al nostre. 
Mentrestant, anant engruixint les 
arques dels bancs...

Fanals al 
Passeig dels Avis

Un altre cop tornem a fer-vos partí-
cips de les qüestions que debatem dins 
del grup d’AES.

Els grups de l’oposició, en el passat 
Savall, van arribar a un acord per rea-
litzar conjuntament un petit enunciat 
per reiterar, i seguir posant en coneixe-
ment dels veïns, la manca de sensibili-
tat dels regidors d’ERC, per continuar 
consentint que la resta de grups de 
l’oposició no tinguin un espai a l’Ajun-
tament. Seguirem insistint en aquest 
tema.

El grup d’ERC va aprofitar el passat 
número d’aquesta publicació per co-
municar totes aquelles coses que han 
realitzat des de l’inici de la legislatura. 
Però nosaltres també els volem recor-
dar que són moltes altres qüestions les 
que els veïns han comentat que estan 
malament, sense que s’hagin tingut en 
compte ni s’hi hagi buscat solució.

La nostra agrupació, en alguna oca-
sió, ha tractat la falta d’enllumenat al 
passeig dels avis, que arriba a la Resi-
dència. Diversos veïns, en les darreres 
setmanes, ens han fet saber aquesta 
necessitat, a més de la de neteja i repa-
ració d’alguns trams d’aquest passeig. 
La nostra gent gran, i qualsevol que 
passi per allà, ens veiem en l’obligació 
de baixar a la carretera per poder arri-
bar a la Residència d’avis, amb el perill 
evident que representa aquest fet.

En els darrers mesos anem veient 
com, poc a poc, van canviant algunes 
coses en la gestió de l’Ajuntament. Per 
exemple, valorem positivament el fet 
que s’hagi decidit que les empreses de 
construcció del poble tinguin preferèn-
cia per accedir al concurs d’obres que 
s’hi realitzen. Al nostre butlletí del mes 
de Juny, ja comentàvem que crèiem 
que hi ha empreses al poble que poden 
realitzar treballs de més envergadura. 
És important comptar amb elles, ja 
que repercuteix econòmicament en els 
treballadors del poble.

Per últim, comentar-vos que hem re-
but resposta per part del Síndic sobre 
el problema de la manca de potència 
elèctrica en algunes zones del poble. 
Ens van remetre a dues adreces per 
tractar aquest aspecte. Reprenem no-
vament aquest assumpte i, durant el 
mes de setembre, recollirem deman-
des individuals que farem arribar a la 
Generalitat per mitjà de l’Oficina del 
Consumidor.

Una altra forma de governar és pos-
sible. Clar que sí!
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els grups municipals opinen
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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 2a 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’INF. EL PATINET 93 714 05 75

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

•	 RESIDÈNCIA GENT GRAN 93 714 01 01

•	 VIGILANTS MUNICIPALS 686 928 540

•	 PARRÒQUIA ST LLORENÇ 93 714 00 39

•	 CONFRARIA ST LLORENÇ 619 48 40 40

•	 SERVEIS FUNERARIS  
SABADELL 93 727 74 00


