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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

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

VIIIa TROBADA DE GEGANTS

Castanyada 
2016

XXIIa edició de la Primera Marató 
de Muntanya de Catalunya

Nova secció: ENTITATS amb ce trencada! 
Parlem amb els caps d’El Cau
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L’Ajuntament informa 

Ple 27 de juliol  
de 2016

Essent les vint-i-una hores del dia 
vint-i-set de juliol de  dos mil setze i 
comprovada 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. Excusa la 
seva inassistència n’Albert Vicens 
Llauradó (regidor del grup munici-
pal CUP)

1r PUNT. Actes:
S’aprova per unanimitat l’Acta del 

Ple del 29 de juny de 2016.

2n PUNT. Expedient núm. 
408/2016. Pressa de possessió 
Regidora CDC.

S’acorda: convidar a na Rosalia 
Galera i Tomàs, 5a candidata de la 
llista electoral de CiU, a la presa de 
possessió del càrrec de regidora 
d’aquest Ajuntament.

Que pel secretari de l’Ajuntament 
se li requereixi a prometre o jurar el 
càrrec amb la formulació prevista 
legalment (l’article 108.8 de la Llei 
Orgànica del Règim Electoral Gene-
ral en relació amb el Reial Decret 
707/79, de 5 d’abril).

Requerir a la nova regidora la 
seva voluntat de formar part de 
grup municipal i demés aspectes de 
representació.

Comunicar a la Junta Electoral 
Central la data recepció de la cre-
dencial de regidora així com la data 
de la present presa de possessió.

La nova regidora aprofita per fer 
entrega del model normalitzat de 
confidencialitat, així com de la seva 
sol·licitud de formar part del grup 
municipal de CDC, informant que 
seria ella la que representaria al grup 
municipal en les sessions de la C.E. 
de Comptes.

3r PUNT. Expedient núm. 
616/2016. Festes Locals 2017.

Fixar com a festes locals de Sant 
Llorenç Savall per l’any 2017 els dies 
següents:
Dia 5 de juny (Segona Pasqua) 
Dia 25 d’agost (Festa Major)

Vots a favor: ERC (6), CDC (2) i 
AES (1); en contra CUP (1).

4t PUNT. Expedient núm. 
399/2016. Modificació puntual 
del PGOM. (Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal)

Acords:Mantenir la suspensió de 
les aprovacions, autoritzacions i lli-
cències urbanístiques en les zones 
afectades pel present expedient i en 
els mateixos termes que els resolts 
amb l’aprovació inicial.

Aprovar provisionalment la pro-
posta de modificació del Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal de 
Sant Llorenç Savall, que no ha sofert 
modificacions respecte l’aprovació 
inicial.

Elevar l’expedient diligenciat de 
modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Llo-
renç Savall a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les comarques de 
Barcelona, amb la finalitat de que 
resolgui sobre la seva aprovació 
definitiva.

Assumir el compromís de dotar 
del suficient (inicialment: 19.604,27 
euros), crèdit pressupostari, com 
a mínim, des del moment que el 
present expedient a més de res-
tar aprovat definitivament, guanyi 
eficàcia per la seva publicació en 
el DOGC, als efectes de procedir a 
executar les previsions d’expropia-
ció de l’Àmbit A.

Vots a favor: CDC (2) i ERC (6); en 
contra CUP (1) i AES (1).

5è PUNT. Moció  conjunta 
d’AES, CUP I CDC. Espai Grups 
Municipals.

Vots a favor: CDC (2), AES (1), CUP 
(1); en contra: ERC (6).

6è PUNT. Reparament Interven-
ció i Anomalies d’Ingressos.

 No s’ha adoptat cap Resolució de 
l’Alcaldia, ni de la Junta de Govern 
Local (actuant per delegació de 
l’Alcaldia), que hagi comportat 
cap tipus de reparament des de la 
Intervenció.

 No ha estat detectada cap anoma-
lia en matèria d’ingressos, tot i que 
encara no han estat examinats, de 
manera detallada, els corresponents 
circuïts d’aprovació, liquidació, noti-
ficació, ingrés, etc. dels diferents 
impostos, taxes, preus públics i pos-
sibles contribucions especials.”

La unanimitat dels assistents es 
donà per assabentada.

7è PUNT. Donar compte Resoluci-
ons de l’Alcaldia i de la JGL.

Es dóna compte al Ple de decrets 
de l’Alcaldia, registrats del núm. des 
del 197/2016 al 241/2016 (ambdós 
inclosos), el text original dels quals 
resta a disposició dels regidors/res.

Es donà compte de les resolucions 
adoptades per la Junta de Govern 
Local des de la sessió del 29-6-2016 
fins a la sessió del 18-7-2016, dels 
que se n’ha donat el preceptiu tras-
llat individual a tots els regidors.

8è PUNT. Informacions Regido-
ries i Alcaldia.

Els assistents foren informats 
en relació a les diferents activitats, 
novetats o previsions de les diferents 
àrees de la gestió política i adminis-
trativa de l’Ajuntament, pels cor-
responents regidors responsables 
de cadascuna d’elles. Els regidors 
membres dels grups municipals a 
l’oposició gaudiren de la possibilitat 
de formular preguntes i sol·licitar 
aclariments en relació a la informa-
ció rebuda, encara que en aquesta 
sessió no formularen cap.

9è PUNT. VIA D’URGÈNCIA. Canvi 
de forma de gestió del servei de 
clavegueram en baixa. Incoació 
expedient.

Per part del Sr. alcalde s’informà 
als assistents, que una vegada con-
feccionat i tramès l’ordre del dia 
de la present sessió ordinària, s’ha 
donat per conclòs l’expedient per 
procedir a l’obertura dels tràmits 
per a l’estudi del possible canvi en 
la gestió del servei municipal de 
sanejament (clavegueram), en baixa. 
Expedient que a tots els efectes cal 
considerar urgent, en el termes 
previstos a l’article 106.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya), i article 82.3 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre (ROF), per tal de no 
demorar més els successius i respec-
tius tràmits a dur a terme, essent en 
aquest sentit que proposà reconèi-
xer la urgència.

Duta a terme la corresponent 

votació la urgència restà reconeguda 
amb el vot de la majoria absoluta 
del nombre legal dels membres de 
l’Ajuntament, al votar-hi a favor els 
membres dels grups municipals de 
CDC (2) i ERC (6); no produir-se cap 
vot en contra i; abstenir-se els mem-
bres dels grups municipals d’AES (1) 
i la CUP (1).

Text de la proposta d’acord posada 
a votació:

“Atès que el Servei de clavegueram 
es presta en règim de gestió directe, 
a través de la mateixa organització 
ordinària de l’Ajuntament.

Vist que en l’actualitat el servei que 
presta directament l’Ajuntament, es 
basa solament en l’arranjament d’ave-
ries localitzades i puntuals, les quals 
es reparen en la seva mínima expres-
sió per aconseguir que el servei de cla-
vegueram segueixi fent la seva funció 
de drenatge i evacuació de les aigües 
residuals fent una despesa mínima ja 
que es giren taxes als abonats.

Atès que aquest servei municipal de 
clavegueram necessita esser un servei 
complert i de qualitat i que respecti el 
medi ambient, complint les tasques 
higièniques i de drenatge urbà, tant 
de les aigües residuals com de les 
aigües pluvials, és pel que és necessari 
realitzar una inspecció sobre l’estat 
de la xarxa prèvia una neteja inicial 
que la possibiliti, per tal de tenir un 
coneixement exacte de la infraes-
tructura existent, i a partir d’aquí, 
procedir al seu cartografiat i obten-
ció de dades per la seva digitalització 
i càlcul matemàtic. A partir d’aquí 
es possibilita la diagnosi actual i de 
futur, mitjançant la redacció d’un Pla 
Director del Servei, que adaptarà la 
xarxa a les necessitats actuals i futu-
res, mitjançant les inversions necessà-
ries. Del coneixement de la xarxa se’n 
desprenen les necessitats de manteni-
ment correctiu i preventiu.

Atès que l’esmentat servei està reco-
negut com a servei essencial reservat 
als ens locals, per l’article 86.3 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local.

Atès que l’art. 245.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Cata-

PLENS MUNICIPALS lunya, estableix que per l’exercici dels 
serveis essencials reservats es pot uti-
litzar qualsevol de les formes de gestió 
establertes per la llei.

Atès que pel canvi de la forma de 
gestió d’un servei s’exigeix la instruc-
ció de l’expedient i la tramitació del 
procediment, en els aspectes aplica-
bles, a les quals es refereixen els arti-
cles 159 i 160 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Regla-
ment d’obres, Activitats i Serveis dels 
ens locals.

Atès el què es preveu a l’article 26.2 
LBRL, en relació a la gestió compar-
tida dels serveis mínims obligatoris a 
través dels consorcis.

Vist l’informe del 25 de juliol de 
2016, lliurat per l’advocada: na Mont-
serrat Preses. Contractada expres-

sament per rebre suport jurídic i 
assessorament en relació al present 
expedient (expt.: 190/2015).

Atès que el tràmit procedent, en 
aquest moment és l’acord plenari 
d’inici de l’expedient, per estudiar el 
canvi de forma de gestió i la seva via-
bilitat com a gestió compartida a tra-
vés dels del Consorci per a la Defensa 
de la Conca del Riu Besòs.

Acords:
Iniciar l’expedient pel canvi de 

la forma de gestió del servei de 
clavegueram.

Encarregar a la secretari d’aquest 
Ajuntament la coordinació de les tas-
ques de l’elaboració de la memòria 
justificativa, el projecte d’establiment 
i el reglament del servei, si s’escau, i 
l’estudi tarifari, que justifiqui la via-

bilitat tècnica i econòmica del canvi 
de forma de gestió del servei abans 
esmentat. Documents que han estat 
encarregats a l’advocada Montserrat 
Preses (expt.: 190/2015) i a l’enginyer 
Francesc Heras (expt.: 191/2015).”

Efectuada la corresponent vota-
ció, l’anterior proposta d’acord 
resultà aprovada amb el vot favo-
rable dels membres del grup muni-
cipal d’ERC (6), que representen un 
quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal del membres de l’Ajun-
tament; no es va produir cap vot en 
contra i s’abstingueren els membres 
dels grups municipal d’AES (1), CDC 
(2) i la CUP (1).

A continuació es passà al punt de 
suggeriments i preguntes.

I no havent-hi més assumptes a 
tractar, l’Alcalde donà per finalitzada 
la sessió, no abans de convocar, en 
aquell mateix moment, sessió extra-
ordinària i urgent de la Junta Gene-
ral de la Societat Privada Municipal 
per a la urbanització de Les Marines, 
a les 23:00 hores del 27-7-2016 (tots 
els assistents, inclòs en Francesc 
Balasch i Solans que assisteix a la 
sessió plenària, es donaren per assa-
bentats), essent les vint-i-dues hores 
i cinc minuts de la qual s’aixecà l’acta.

Podreu trobar tots els plens cele-
brats al taulell d’anuncis de l’Ajunta-
ment i al de la web www.savall.cat

Hisenda

Esports

Per quart any consecutiu, no s’apujaran impostos.

S’han col·locat a l’entrada del Pavelló, a part de les 
que ja hi havien, dues portes de vidre amb sensor. 

Compra d’un equip de so per al Centre d’Esports 
Llorençà (que el podrà fer servir qualsevol entitat que 
el necessiti).

Compra de guixetes pel Pavelló.

Trànsit
Rènting d’un desfibril·lador que el portarà 

sempre els vigilants i un altre desfibril·lador 
subvencionat per la Diputació.

Renovació senyals de trànsit.

Ensenyament
Escola: 

Reforma i adequació dels lavabos de parvulari, per tal de donar res-
posta a les necessitats dels infants, ja que amb el nou funcionament, 
nens de p3, p4 p5 comparteixen aula i lavabos.

Compra d’eines per la comissió de pati. 
Properament:
Arranjament de la teulada del menjador.

Llar d’infants:
Posada en marxa del Projecte Educatiu.
Creació borsa de mestres i tècnics.
Reestructuració del funcionament i activitats, recuperant espais.

Compra d’estris diversos.
Rentadora i assecadora.
Seient adequat per donar biberó.
Gandules per als nadons.

IES Castellar:
Conveni de col·laboració amb el projecte educatiu UEC (unitat d’es-

colarització compartida) per assegurar als usuaris la quantitat d’hores 
necessàries, de dilluns a divendres.

Beques de transport per als alumnes que realitzen estudis secundaris 
postobligatoris.
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Durant aquest any, des de la regidoria de cultura s’han realitzat els 
següents punts:

Celebració de la diada de Sant Jordi amb una obra de teatre al patronat.
Fira de Sant Ponç, amb espectacle al carrer.
Consolidació de la Festa del Pi de maig, donant suport a la comissió, que 

aquest any ha recuperat la tradicional grimpada.
Colla gegantera: l’Ajuntament col·labora en la compra d’un remolc per 

transportar els gegants.

Casa de Cultura:
Compra de 100 cadires polivalents.
S’han pintat les diferents sales.
Adequació de la sala del mig, amb cortinat i pantalla retràctil.
Màquina de cafè.
Més hores de servei de neteja.
Classes d’anglès per a totes les edats.
Dinamització permanent del Biblioaccés.
Jocs didàctics d’estratègia per a adolescents.
Tallers familiars de manualitats i tallers diversos (ràdio,teatre, percussió, 

stop motion, etc.) per a nens.
Club de lectura.
Intercanvi de llibres.
Taller de català per a principiants.
Tallers de cuina.

Taller de teatre per a adolescents.
Taller de curtmetratge per a adolescents.

Arxiu Municipal:
Des de la Regidoria de Cultura, hem demanat a la Diputació de Barcelona 

un informe tècnic per tal d’adequar tant l’espai físic (mobiliari, llum, control 
d’humitat) així com de treball de documentació (codificar, datar i digitalitzar). 

Properament començaran les obres de recolzament de l’estructura de 
la sala de plens (ajuntament vell) lloc on Sant Llorenç Savall tindrà l’Arxiu 
Municipal.

Presentació I tramitació de la candidatura de les Barraques de Pedra Seca, 
com a Patrimoni  Cultural i material de la UNESCO.

Cultura

Via pública
Realització de les obres de reparació de l’asfalt de la via pública dels 

següents carrers: Indústria (Zona Industrial); Av. Sant Llorenç, Lliris, Alzines 
(Comabella) i Mont Perdut (Les Marines).

Diverses actuacions dutes a terme per la Diputació:
Asfalt de l’Avinguda Catalunya (alçada de la Farmàcia fins a la Llar d’In-

fants El Patinet.

Asfalt des del cementiri fins a St. Feliu de Codines (a data 20 de novembre 
van per km.10 de Gallifa).

Asfalt Avinguda Catalunya (des del pont de plaça fins la farmàcia)
Reparació de diferents baranes afectades dins del nostre municipi.
Col·locació d’una font a la Font de l’aixeta.
Substitució dels llums de Nadal.

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 descarre-

gueu l’App 
Divertium!

Turisme i Comunicació

Medi Ambient
Actuacions realitzades durant aquest any en aquesta àrea:

ÀMBIT: PREVENCIÓ D’INCENDIS I PROTECCIÓ CIVIL

Neteja de la Franja de Protecció de la urbanització de Les Marines. Cost: 
8131.2 euros finançat 100 % per l’Ajuntament (els veïns de la urbanització 
no han hagut de pagar cap quota per aquest servei).

Obertura de la Franja de Protecció de la urbanització de Comabella. Cost: 
16.488.69€  finançat 95 % per la Diputació de Barcelona i 5 % per l’Ajun-
tament (els veïns de la urbanització no han hagut de pagar cap quota per 
aquest servei).

Ajuda en la compra d’un vehicle per l’ADF. (1.500€ de 4.000€)
Redacció del Pla d’Autoprotecció del Pavelló poliesportiu municipal. Finan-

çament al 100% per la Diputació de Barcelona.
Protocol de protecció civil de la 22a edició de la Primera Marató de Mun-

tanya de Catalunya.
Col·laboració en l’organització de la Cursa de les Vinyes amb els alumnes 

de 4rt d’ESO de l’Escola Josep Gras. Finançament d’assegurances a càrrec 
de l’Ajuntament

ÀMBIT: MEDI NATURAL/FAUNA

Anàlisis de mostres de fonts naturals. 100% finançat per la Diputació de 
Barcelona.

Programa de diagnosi i control de colònies de gats salvatges. Cens i carac-
terització de colònies de gats urbans.  Captura i esterilització de 6 euros 
gates en col·laboració amb ADA i persones a nivell individual. Cost 480 euros. 
50 % finançat per la Diputació de Barcelona i 50 % finançat per l’Ajuntament. 
Suport tècnic de la Diputació de Barcelona per la gestió.

Servei de recollida de gossos: 10 animals recollits dels quals 5 gossos 
portats a centres d’acollida i posterior adopció. Cost 2.400 euros. Finança-
ment 25% Diputació de Barcelona i el 75% per part de l’ajuntament de Sant 
Llorenç Savall.

Suport al projecte de programa LIFE HABI-BAT.
Campanya de vacunació d’animals domèstics 2016.

ÀMBIT: SOSTENIBILITAT

Adquisició d’una bicicleta elèctrica pels Serveis Municipals. 100% finan-
çada per la Diputació de Barcelona.

ÀMBIT: RESIDUS

Renovació dels contenidors de recollida selectiva de residus urbans. 
Implantació de 6 contenidors de vidre tipus VACRI per donar servei als 

establiments d’hostaleria del poble. Finançament al 100% pel MAGRAMA.
Implantació d’un nou contenidor de recollida d’oli domèstic municipal. 

Renovació del conveni de recollida amb el CCVOC. Campanya de difusió amb 
entrega d’embuts per recollir d’oli. Finançament al 100% CCVOC.

Campanya d’inspecció i avaluació de contenidors de residus urbans.
Desplegament de la recollida selectiva als equipaments municipals de 

l’Ajuntament i la Casa de Cultura.
Redacció del Pla local de gestió i prevenció de residus de Sant Llorenç 

Savall. En col·laboració amb el CCVOC (fase de Diagnosi)

ÀMBIT: DIVULGACIÓ

Xerrades a l’escola Josep Gras. “Coneixent la fauna del Josep Gras”. Mòdul 
1: Abelles i vespes. Beneficis i precaucions. Mòdul 2: Els rèptils. Espècies 
presents a Sant Llorenç Savall. Beneficis, precaucions i protocols d’emer-
gència. Mòdul 3: Els ocells del pati. Identificació de les principals espècies. 
Instal·lació i seguiment de Caixes-niu.

Taller ambiental pels alumnes de l’escola Josep Gras “Mou-te amb els 4 
elements”. Finançat al 100% per la Diputació de Barcelona.

Actuacions a punt d’executar-se o en procés d’elaboració

Neteja de parcel·les municipals a la urbanitza-
ció de Comabella. Cost total: 11.213,3 euros. 95% 
subvencionat per la Diputació de Barcelona. 5% a 
càrrec de l’Ajuntament.

Redacció del Document Únic de Protecció Civil 
(DUPROCIM). Finançat al 100% per la Diputació de 
Barcelona.

Desenvolupament de l’app per mòbils Natura 

Local al municipi: Elaboració d’una nova ruta local i 
preparació d’una jornada guiada de descoberta pel 
territori. Cost: 1250 euros. Finançada al 80% per la 
Diputació de Barcelona i el 20% per l’ajuntament.

Redacció del PPU del nucli urbà de Sant Llo-
renç Savall. Finançat al 100% per la Diputació de 
Barcelona.

Restauració del camí ral de França. Cost: 50.000 

euros. Subvencionat al 95% per la Diputació de 
Barcelona i  el 5% per l’ajuntament.

Programa de millora de la recollida de la FORM i 
les restes de poda. Cost: 14338 €. Finançament del 
MAGRAMA al 50% i el restant l’ajuntament. 

Arranajaments de camins urbans: camí del 
Cementiri, camí que va des de la Ronda Vallès al 
Burc i camí de c/Gallifa fins Serrat.

El projecte Recooperem incorpora nous munici-
pis per aquest curs escolar i ja ha repartit més 
de 4.000 àpats a famílies vulnerables 

Es fan públiques noves dades del projecte 
coincidint diumenge amb el Dia Mundial de 
l’Alimentació. 

El Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Occidental porten a terme 
el projecte Recooperem, cuina per compartir, 



butlletí d’informació municipal de l’ajuntament de sant llorenç savallNúmero 137 · desembre de 2016

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

d’aprofitament alimentari a les escoles de la comarca. Actualment hi parti-
cipen 11 escoles de 7 municipis. El projecte Recooperem té dues vessants: 
la social i la mediambiental.  Amb aquest projecte es dóna cobertura a famí-
lies de la comarca que es troben en situació de vulnerabilitat –ja sigui per 
dependència com per la seva situació econòmica-, ja que poden disposar 
d’àpats cuinats a les escoles i amb les màximes garanties sanitàries. A més, 
el Recooperem evita la generació de residus i el malbaratament alimentari. 

Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de l’Alimentació, que se 
celebra aquest diumenge 16 d’octubre, els ens comarcals han fet públic l’estat 
del projecte i les dades definitives del curs passat. El Dia Mundial de l’Alimen-
tació va ser proclamat el 1979 per l’Organització de les Nacions Unides per 
l’Agricultura i l’Alimentació (FAO). El seu objectiu és conscienciar als pobles del 
món sobre el problema alimentari mundial i enfortir la solidaritat en la lluita 
conta la fam, la desnutrició i la pobresa. Aquest 2016 el lema és “El clima està 
canviant. L’alimentació i l’agricultura també”. 

Dades del curs 2015-2016

Les dades definitives del curs passat indiquen que es van poder repartir 
4.033 àpats a famílies de la comarca i s’ha evitat malbaratar més de 1.900 
quilos de menjar. 

CURS 2015-2016

Escoles Àpats Kg

Castellar 4 2622 1209

Viladecavalls 2 239 111

Vacarisses 1 78 34

Rellinars 1 721 370

Sant Llorenç Savall 1 329 176

Ullastrell 1 No disponible No disponible

Matadepera 1 44 21

11 4033 1920

Actualment des del Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Resi-
dus del Vallès Occidental es treballa per incorporar noves escoles i nous 
municipis al projecte per ampliar així la xarxa de distribució i augmentar 
la prevenció de generació de residus. De moment es pot confirmar la pro-
pera incorporació d’escoles de municipis com Terrassa i Rubí. En aquests 
moments s’estan establint les condicions i els paràmetres que han de regir 

aquestes noves incorporacions i es treballa per tal que es puguin fer efecti-
ves els propers mesos. Ara com ara participen al projecte Recooperem els 
municipis de Castellar del Vallès, amb 4 escoles; Viladecavalls, amb dues 
escoles; i Vacarisses, Rellinars, Matadepera, Sant Llorenç Savall i Ullastrell, 
amb una escola a cada municipi. 

Com funciona el Recooperem? 

Un cop acabat el servei diari del menjador de l’escola, el menjar disponible 
apte pel consum es prepara com a àpats complerts en uns tapers facilitats 
pels ens comarcals. L’aliment cuinat que no ha estat servit, i que s’ha man-
tingut en condicions higièniques i sanitàries adequades, es reparteix en reci-
pients que s’etiqueten amb informació rellevant (aliment, quantitat i data de 
congelació)  i es congelen a -18ºC. Tenen una caducitat màxima de 3 mesos 
si es conserven congelats.

Una entitat social  o el Rebost Solidari recull els àpats i els reparteix entre 
les famílies que compleixen determinats requisits, com per exemple gent 
gran depenent o famílies amb pobresa energètica o amb infants a càrrec. En 
el cas de Matadepera la recollida es fa de forma quinzenal i el repartiment 
és mensual, però a cada municipi s’organitza de la forma que es considera 
més adequada i eficient. 

Amb aquests àpats es garanteix que els Rebost Solidaris i les entitats 
poden comptar també amb aliments cuinats, que completen l’oferta d’ali-
ments bàsics que es recullen habitualment a través dels recaptes, millorant 
l’aportació nutricional i evitant el malbaratament alimentari.

Iniciativa social i mediambiental

Recooperem és una iniciativa de caire social i s’inclou dins del programa 
de població fràgil i inclusió social que porta a terme el Consell Comarcal 
amb l’objectiu de donar suport a les persones més vulnerables per lluitar 
contra la pobresa i afavorir l’equitat d’accés a recursos. Alhora, el projecte 
aconsegueix reduir el nombre d’aliments en bon estat que actualment aca-
ben a les escombraries ja que no existia cap canal d’aprofitament organitzat.

El Consell Comarcal i el Consorci de Residus han signat un conveni marc al 
qual s’hi poden adherir, per col·laborar en diferents actuacions: les empre-
ses i/o entitats d’alimentació i/o restauració, amb menjar sobrant que vul-
guin cedir; els ajuntaments de la comarca que participin en la cerca de famí-
lies beneficiàries del projecte i/o en el magatzem i distribució del menjar i 
les entitats de voluntariat que participin en la logística del projecte.

La distribució d’aliments es fa amb la col·laboració de les escoles públi-
ques, les empreses de càtering operadores dels serveis de menjador, els 
ajuntaments vallesans i els rebosts municipals. També hi poden participar 
els restaurants que es vulguin adherir a la proposta.

Natura Local
L’empresa Natura Local ja ha intro-

duït les 2 rutes (la primera, ruta circu-
lar 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!

Comunicació
Gràcies a totes les entitats i persones que col·laboren amb el Savall, envi-

ant-nos els seus escrits, perquè és gràcies a elles que aquest butlletí s’ha 
convertit en un “diari” actualitzat, al dia, amb una entrega bimensual a les 
llars llorençanes.

Compra de 5 plafons informatius situats: a la Font de l’aixeta, Casa de 
Cultura, a la plaça petita, a Comabella i a Les Marines.

Ocupació

MEMÒRIA D’ACTUACIONS ANUALITAT 2016
El servei d’ocupació de Sant Llorenç Savall ha utilitzat principalment com 

a eina d’intervenció l’establiment de convenis de col·laboració amb altres 
administracions de Catalunya per realitzar programes de desenvolupament 
de l’ocupació local.

Aquest model d’intervenció ha perseguit l’optimització dels recursos 

públics disponibles, per tal d’obtenir un millor resultat de les polítiques 
públiques perseguides en cada programa o conveni.

A continuació s’exposen resumidament els programes que s’han desen-
volupat durant el 2016, alguns d’ells iniciats el 2015 i altres amb vigència 
fins a 2017.

1. SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ

Objectius
L’aprovació del “Conveni de col·laboració pel 

desenvolupament de la cartera de serveis territo-
rials itinerants entre l’ajuntament de Sant Llorenç 
Savall i el Consell Comarcal del Vallès Occiden-
tal” ha tingut com a finalitat principal desenvolu-
par els projectes i serveis dirigits a les persones 
desocupades i emprenedores i a les empreses.

La materialització del conveni ha estat en forma 
de la creació del Servei de dinamització de l’ocu-
pació que té per objectiu combinar els serveis 
d’orientació i inserció laboral, amb la planificació 

i execució d’actuacions locals de dinamització del 
teixit productiu, en funció de les necessitats i opor-
tunitats identificades en els municipis més petits, 
el context comarcal i les tendències generals.

En aquest sentit, s’ha confeccionat un qüestio-
nari on recollir dades bàsiques com sector d’acti-
vitat, any d’inici, mida de la plantilla i altres aspec-
tes com a llocs de treball, etc...Aquest qüestionari 
també ens permet recollir informació sobre pos-
sibles necessitats de formació en les empreses i 
possibles ofertes de feina (presents o en el curt 
termini). D’aquesta manera, des de la Borsa de 

Treball s’intenta conèixer els principals interes-
sos de les empreses per tal de mantenir-les el 
més informades possible i, sobretot, es tracta de 
tenir un contacte cordial de mútua col·laboració.

Durada
La durada d’aquest conveni és anual amb pos-

sibilitat de prorrogar-ho en posteriors anualitats, 
prèvia revisió del Pla de treball. El servei es rea-
litza els dilluns amb una periodicitat quinzenal.

Actualment es treballa en la renovació del 
mateix conveni per l’anualitat 2017.

2. PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2015

Objectius
La finalitat del programa ha estat afavorir la inserció laboral i millorar 

l’ocupabilitat de col·lectius específics i plantejant una distribució econòmica 
dels recursos que garantís un equilibri territorial per tal d’assegurar una 
oferta de política activa d’ocupació adequada a les necessitats municipals.

El programa s’ha materialitzat mitjançant l’aprovació del “Conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’ajuntament de 
Sant Llorenç Savall per al desenvolupament del programa treball i formació”.

El finançament ha estat possible a través del finançament municipal i de 
l’atorgament de subvencions per a la realització del Programa Treball i For-
mació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació 
per desocupació i/o subsidi per desocupació (Ordre del Departament d’Em-
presa i Ocupació EMO/204/2015, de 23 de juny, any 2015).

El programa es va traduir en la creació d’un lloc de treball que es va 
incorporar al servei de Suport a la gestió documental municipal. La con-
tractació ha estat duta a terme pel Consell Comarcal del Vallès Occidental 
tenint en compte el nombre de persones en situació d’atur sense prestació 
i/o subsidi de Sant Llorenç Savall respecte de la dada d’atur registrat.

Denominació del 
projecte

Àmbit municipal de 
realització del projecte 

treballadors

Nombre de treballa-
dors adscrits a l’àmbit 

municipal

Suport a la gestió 
documental dels ens 

locals

Dependències de 
l’ajuntament 1 persona

Durada
El contracte ha comprès la creació d’un lloc de treball en el període de 

novembre 2015 a juny de 2016. 

Valoració
L’objectiu marcat en aquest programa ha estat l’inici dels treballs de digi-

talització de l’arxiu històric municipal. Es va crear un equip de treball com-
posat per la tècnica de cultura i el tècnic d’ocupació municipals, la persona 
contractada destinada a Sant Llorenç Savall i el tècnic de suport de l’arxiu 
del CCVOC. 

L’equip de treball va definir que es treballaria en la digitalització de llibres 
de decrets i llibres de plens mitjançant el programa Acrobat DC, per tal de 
poder crear arxius intel·ligents que permetessin una ordenació dels arxius 
àgil, ordenada i amb reconeixement (parcial) dels textos digitalitzats.

En el període de duració del contracte es van realitzar els següents 
treballs:

Digitalització dels Llibres de Decrets del període comprès entre el 1991 i 
2014 

Digitalització de les actes de Plens del període comprès entre el 1985 i 
2014

Actualització del directori de Convenis de l’ajuntament.
En total es van realitzar 4 sessions de treball de l’equip tècnic.
La valoració per part de tot l’equip ha estat molt satisfactòria, havent 

assolit els objectius plantejats inicialment gairebé de manera completa i un 
treball en equip molt productiu.

3.PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR BENEFICIÀRIES DE LA RMI. 2015.

Objectius
La finalitat del programa ha estat afavorir la inserció laboral i millorar 

l’ocupació de persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima 
d’inserció que garantís un equilibri territorial per tal d’assegurar una oferta 
de política activa d’ocupació adequada a les necessitats municipals.

El programa s’ha materialitzat mitjançant l’aprovació del “Conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’ajuntament de 
Sant Llorenç Savall per al desenvolupament del programa treball i formació 
adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inser-
ció, convocatòria 2015”.

El finançament ha estat possible a través del finançament municipal i de 
l’atorgament de concessió de subvencions per a la realització del Programa 
Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la 
renda mínima d’inserció (RMI), i s’obre la convocatòria per a l’any 2015 (con-
vocatòria EMO/244/2015, de 29 de juliol).

Aquest programa es va traduir en la creació d’un lloc de treball que 
realitzaria funcions  dins el Projecte de Foment del consum responsable 
i sostenible. La contractació ha estat duta a terme pel Consell Comarcal del 
Vallès Occidental tenint en compte el nombre de persones en situació d’atur 
sense prestació i/o subsidi de Sant Llorenç Savall respecte de la dada d’atur 
registrat.

Denominació del 
projecte

Àmbit municipal de 
realització del projecte

Nombre de treballa-
dors adscrits a l’àmbit 

municipal

Fomkent del con-
sum reponsable i 

sostenible

Sant Llorenç Savall - 
C/Sant Feliu, 2 1 persona
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136 

ENTREVISTA:
Jordi Guillemot

L’Albert, un 
pintor llorençà

Un record  
per l’Àngels
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ENTREVISTA:
Lidia Espín Cubero

Primera edició de la cursa solidària nocturna                     
       Nit de Vèrtic

MÉS DE 20 GRIMPAIRESPER LA BAIXADA DEL PI DE MAIG
DOBLE CONCERT DE PRIMAVERA DE LA CORAL ELS EMPRIUS
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Club de Bitlles Catalanes Sant Llorenç-La MolaCINC ANYS A LA MÀXIMA CATEGORIA

Els alumnes de 4t de 
l’escola Josep Gras 
organitzen la 
CURSA DE LES VINYES

Festa del 
Pi de Maig

Club de bitlles
Sant Llorenç-La Mola
cinc anys a la màxima
categoria

ENTREVISTA:
Llorenç Solà

ASCENS DEL CE LLORENÇÀ A TERCERA CATALANA!
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Ball de Gitanes 2016

ENTREVISTA:
Adrià Garriga i Àngela Ramon. La Muntada

RECEPCIÓ REIAL

Torneig de Futbol7 i Tennis Taula solidaris amb la Marató de TV3
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Durada
El contracte ha comprès la creació d’un lloc de treball en el període de 

gener de 2016 a juny de 2016. 

Valoració
Per tal de poder acotar els objectius del projecte i les aptituds curriculars 

de les persones preseleccionades, es va realitzar una reunió entre la tècnica 
del servei d’ocupació Consell Comarcal i el tècnic d’ocupació municipal.

D’aquesta reunió en va sortir un programa calendaritzat de les campa-
nyes a realitzar durant la duració del mateix contracte seguint les conside-
racions del CCVOC.

El projecte ha permès la realització de les següents tasques i campanyes:
•	 Campanya porta a porta sobre les restes de cendres i el reciclatge de 

joguines de Nadal 2015-16.

•	 Actualització de l’estat de conservació del parc de contenidors municipal
•	 Seguiment i inspecció de contenidors de totes les fraccions de residus 

urbans
•	 Tasques de suport amb la deixalleria.
•	 Implantació de la recollida selectiva a la Casa de Cultura i l’Ajuntament
•	 Seguiment i inspecció del servei de neteja viària
•	 Diagnosi de colònies de gats ferals municipals. Censos.
•	 Tasques de suport al servei d’ocupació.

L’experiència ha resultat satisfactòria en les campanyes d’inspecció i les 
tasques administratives de suport al servei d’ocupació. No ha estat així pel 
que fa a l’assoliment dels objectius marcats inicialment en la resta de cam-
panyes, degut principalment a la falta d’informació sobre el perfil professio-
nal de la persona contractada. Malgrat tot, s’han redefinit els plans de treball 
de les campanyes i els nous objectius s’han assolit satisfactòriament.

4. PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL 2016

Objectius i durada
El Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la inte-

gració social de la Diputació de Barcelona té per finalitat fomentar l’ocupació 
de les persones aturades i, particularment, d’aquelles que formen part de 
col·lectius en risc d’exclusió social.

Els ajuts atorgats en el marc de les línies de suport integral al foment 
de l’ocupació i de suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de 
reforç dels serveis socials municipals definides a l’art.3 d’aquest Programa 
complementari, s’emmarquen en l’àmbit de prestació de serveis públics i 
garantia de la cohesió social, previst al protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”

La convocatòria 2016 s’ha atorgat a l’ajuntament de Sant Llorenç Savall la 
contractació dels següents treballadors:

PLAÇA
DURADA DEL 
CONTRACTE

ÀREA
NOMBRE DE PERSO-
NES CONTRACTADES

Brigada municipal
3 mesos i 11 

dies
Via pública 2 places

Treballador social 6 mesos
Serveis 
socials

1 plaça

Delineant 4 mesos Urbanisme 1 plaça

5. ALTRES ACCIONS

Taulell d’anuncis de la Casa de Cultura.
S’ha utilitzat el taulell d’anuncis de la Casa de Cultura per deixar a dispo-

sició dels usuaris la consulta de les ofertes laborals disponibles al SOC a 
nivell  comarcal. Inicialment els anuncis es posaven disponibles al taulell i 

al Biblioaccés els usuaris podien consultar el detall de les ofertes en les que 
estaven interessats. Posteriorment, s’ha integrat el servei a les tasques de 
la responsable del Biblioaccés.

Benestar social
Aquí us presentem els serveis que es dóna a 

través de la Treballadora Social:
•	 Servei d’informació i Primera Acollida, és la 

porta d’entrada al sistema de Serveis Socials, 
en aquest servei s’inicia l’itinerari d’atenció i 
s’ofereix informació i atenció a la ciutadania. 
Permet rebre, estudiar i donar resposta a la 
demanda d’informació i orientació.

•	 Servei d’inclusió social, és un servei destinat 
a donar atenció i acompanyar a les persones i 
famílies que es trobin en situació de necessitat 
i/o dificultat social, amb l’objectiu de preve-
nir les situacions d’exclusió social i les seves 
causes, afavorint els processos de participació 
i d’integració social dels col·lectius més vul-
nerables, gestionant el seu accés al serveis, 
recursos i prestacions socials garantides, con-
venients per mantenir-se i atendre les neces-
sitats bàsiques per viure amb societat i afavo-
rir-ne la inserció social.

•	 Servei d’Atenció Sòcio-Educativa a les famí-
lies, la infància i l’adolescència, és un servei 
adreçat a les famílies amb infants i/o adoles-
cents a càrrec, quan es desprengui la neces-

sitat d’un treball continuat d’assessorament, 
d’acompanyament i/o d’orientació personal i 
familiar, sobretot, quan hi ha presència d’indi-
cadors de risc pels infants i adolescents.

•	 Servei d’Atenció a la gent gran i les persones 
en situació de discapacitat o dependència, és 
un servei d’informació, assessorament, valora-
ció i diagnòstic social en l’àmbit de la gent gran 
i les persones amb discapacitat o dependèn-
cia, mitjançant el qual es gestiona l’accés a les 
prestacions tecnològiques i econòmiques, i als 
serveis especialitzats adreçats a atendre les 
necessitats socials de la gent gran i les perso-
nes amb discapacitat o dependència.

•	 Servei d’Ajuda a Domicili, és una presta-
ció municipal que ofereix atenció personal 
i/o familiar, així com cura i neteja personal 
i de la llar, al domicili de la persona usuària, 
per fomentar l’autonomia personal, resoldre 
dificultats de desenvolupament, d’integració 
social o de manca d’autonomia personal.

•	 Teleassistència domiciliària, és un servei tèc-
nic que permet a les persones usuàries entrar 
en contacte amb una Central d’Alarmes, a través 

de la línia telefònica, que comunica amb un cen-
tre d’atenció atès per personal específicament 
preparat per donar resposta adequada a la situ-
ació d’emergència o de necessitat social

•	 Banc d’aliments, servei que garanteix la distri-
bució d’aliments bàsics per famílies necessi-
tades. Es fa a través del voluntariat de la Creu 
Roja.

•	 Servei de préstec d’ajudes tècniques, les aju-
des tècniques són el conjunt d’aparells o equips 
que permeten, a les persones grans i aquelles 
que pateixin dificultats de mobilitat i manca 
d’autonomia personal en l’entorn domiciliari.

Donat que hi ha hagut un augment molt con-
siderable en les demandes d’aquest servei 
(Benestar Social), es va creure oportú la contra-
ctació d’una altra treballadora social, dins dels 
plans d’ocupació de la Diputació, en principi per 
6 mesos. També comptem, des de setembre de 
2015 amb una Educadora Social que ve a través 
del Consell Comarcal dos dies a la setmana.

CONVENI AMB LA CREU ROJA

El mes d’octubre, aquest ajuntament va renovar 
la signatura del conveni amb la Creu Roja, aquesta 
vegada fins el mes de desembre de 2019.

Els dimecres de 9:00 a 13:00 una Treballadora 
Social de la Creu Roja, fa atenció al públic dins el 
mateix ajuntament.

Els projectes actuals que hi ha són: Persones 
grans i ajudes tècniques, i Banc d’aliments.

Propers projectes: Promoció de l’Èxit escolar; 
persones grans: acompanyaments individualitzats, 
detecció de necessitats, tallers d’oci i temps lliure 
(activitats: música,  escriptura, lectura, estimulació 

cognitiva...els dimecres d’11:00 a 12:00) i xerrades 
sobre temes d’interès per a persones grans obertes 
per a tota la població un cop al mes.

Aprofitem per dir-vos que tothom que estigui 
interessat en fer-se voluntari de la Creu Roja a Sant 
Llorenç, pot fer-ho dirigint-se a l’ajuntament mateix.

PROGRAMA “ELS SERVEIS SOCIALS MÉS A PROP”

Aquest programa es va dur a terme en el nostre 
municipi des de finals del 2015 mitjans del  2016 
(aproximadament).

“Els serveis socials més a prop” es gestiona 
mitjançant l’adhesió a un protocol general dels 
Ens locals participants a través del Catàleg de 
Serveis. És un programa de visites domiciliàries 
preventives, a les persones majors de 80 anys no 
usuàries de cap servei social, per tal que puguin 
viure en el seu entorn amb el major grau d’auto-
nomia possible. En el cas específic de Sant Llo-
renç Savall, la població a entrevistar han estat 
aquelles persones de 65 i més anys que, tot i 
estar dins de la xarxa de Serveis Socials, no tenen 
un seguiment continuat.

L’objectiu d’aquest projecte és afavorir l’accés 
als serveis de proximitat, assistència personal i 
ajuda domiciliària perquè la persona gran pugui 
viure en el seu entorn amb el major grau d’auto-
nomia possible.

Aquest objectiu general es concreta en:
•	 Detectar de manera proactiva les necessitats 

actuals de les persones grans i anticipar futu-
res necessitats de suport.

•	 Prevenir situacions de risc o vulnerabilitat i 
d’aïllament social.

•	 Informar de l’oferta de prestacions, serveis i 
entitats socials de la població.

Amb aquesta finalitat, un equip de professio-
nals ha realitzat visites domiciliàries que s’aniran 
repetint anualment mentre la persona no sigui 
beneficiària de cap servei social.

El programa de visites comprèn una valoració 
multidimensional de les necessitats de la per-
sona, feta per professionals diplomats en l’àm-
bit de l’acció social, mitjançant un qüestionari 
estructurat que consta de 14 apartats que valoren 
les següents àrees:

1. Identificació de la persona
2. Identificació del qüestionari
3. Variables socials bàsiques
4. Estructura familiar i xarxa relacional
5. Salut

6. Valoració del risc (Barber)
7. Activitats instrumentals i bàsiques de la
vida diària
8. Suport a les activitats de la vida diària
9. Suport que la persona gran dóna a altres 
persones
10. Ingressos
11. Habitatge
12. Relacions d’oci i temps lliure
13. Recursos d’atenció social
14. Observacions dels entrevistadors

Finalment, s’ha fet una recomanació del segui-
ment requerit per a cada persona que pot ser 
urgent, a curt termini o abans d’un any per part 
dels serveis socials.

La Diputació de Barcelona, complint amb els 
compromisos establerts al protocol d’adhesió, ha 
adjudicat la gestió del projecte l’any 2015/2016 a 
la Fundació Desenvolupament Comunitari.

ACTIVITATS ENTORN AL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Des d’aquesta regidoria, s’han dut a terme les 
següents activitats que giren entorn al Dia Inter-
nacional en contra de la violència de gènere:

20 de novembre: la tarda del dissabte vam 
poder gaudir de l’obra de teatre “3,2,1...zero” a 
càrrec de la Companyia “Jarra Azul”. Una obra de 
teatre que tractava el tema de la violència envers 
les dones, no calien paraules (tot i que hi havia 
diàleg), doncs amb els gests era fàcil esbrinar 
a què feia referència. L’obra va durar una hora i 

després, esporàdicament, amb el seu Director, 
els assistents van poder mantenir una tertúlia-
reflexió. Malauradament, només hi van assistir 14 
persones. Agrair a en Gerard Alzina per haver-se 
passat tota la tarda de diumenge treballant, en 
el Patronat, en aspectes tècnics que necessitava 
l’obra.

21, 22, 28 i 29 de novembre: Ball en parella a 
càrrec de “Tot Ballant” (Ramon Gibert i Núria 
Sisamon), a la Casa de Cultura.

23 de novembre: Contes per a infants a càr-
rec de la Companyia La Minúscula., a la Casa de 
Cultura.

24 de novembre: “Passe” de diferents anuncis 
i espots que tracten de la temàtica. Encesa d’es-
pelmes i lectura del Manifest a càrrec de la Ros-
sita Pérez, l’Anna Jorba i la Gemma Morató. A la 
Casa de Cultura.

28 de novembre: Contes a càrrec de na Ruth 
Garcia, també a la Casa de Cultura.

TIC’s o noves tecnologies
El 2 d’octubre de 2016 van entra en vigor part de la Llei 39/2015, de l’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publi-
ques i la llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Art.14 Llei 39/2015. Dret i obligació a relacionar-se electrònicament amb 
les administracions públiques.
•	 Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen 

amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no.
•	 Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics: les perso-

nes jurídiques; les entitats sense personalitat jurídica; els qui exerceixin 
una activitat professional per a la qual es requereix la col·legiació obliga-
tòria; els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se 
electrònicament amb l’Administració i els empleats de les administraci-
ons públiques.

Art.17 Llei 39/2015 Arxiu de documents.
Cada administració ha de mantenir un arxiu electrònic únic dels docu-

ments electrònics que corresponguin a procediments finalitzats (...)
Els documents electrònics s’han de conservar en un format que permeti 

garantir l’autenticitat, la integritat i la conservació del document, així com 
la seva consulta independentment del temps transcorregut des que es va 
emetre (...)

Els mitjans i suports en què s’emmagatzemin documents han de disposar 
de mesures de seguretat, d’acord amb el que preveu l’Esquema Nacional de 
Seguretat (...) En particular ha d’assegurar la identificació dels usuaris i el 
control d’accessos, així com el compliment de les garanties que preveu la 
legislació de protecció de dades. 

Art. 70 Llei 39/2015 Expedient administratiu
Els expedients han de tenir format electrònic i s’han de formar mitjan-

çant l’agregació ordenada de tots els documents, les proves, els dictàmens, 
els informes, els acords, les notificacions i altres diligències que els hagin 
d’integrar, així com un índex numerat de tots els documents que contingui 
quan es remeti. Així mateix, ha de constar a l’expedient una còpia electrònica 
certificada de la resolució adoptada.

Amb aquestes dues lleis a la mà i junt amb el compliment de la Llei de 
Transparència, aquest Ajuntament ha contractat un Gestor d’Expedients, en 
aquest cas, Genesys de l’empresa Audifilm.

I, per poder mantenir al dia els diferents equipaments informàtics i elec-
trònics d’aquest ajuntament, també s’ha contractat un Gestor informàtic, en 
aquest cas, l’empresa SUMMA. Seguint els consells de la Diputació en el seu 
diagnòstic informàtic d’aquesta nostra Casa de la Vila.

Compra de mobiliari per adequar la sala del servidor.

Urbanisme
Ordenança fiscal núm.5 

Impost sobre construccions, instal-
lacions i obres.

Article 6è. Beneficis fiscals de con-
cessió potestativa 

1. Es concedirà una bonificació 
del 95 per cent de la quota de l’im-

post a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de 
l’ocupació o de millora de la imatge 

urbana que ho justifiquin. Aquesta 
declaració correspondrà al Ple de 
la Corporació i s’acordarà, prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, per 
vot favorable de la majoria sim-
ple dels seus membres. A aquests 
efectes podran ser declarades d’in-

terès per concórrer les circumstàn-
cies esmentades i, per consegüent, 
obtenir la bonificació de la quota, 
les obres destinades a la remode-
lació de façanes a edificis existents, 
prèvia sol·licitud de la corresponent 
llicència d’obres.
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Entitats i Societat
GEGANTS
VIIIa TROBADA DE GEGANTS

El dia començava ben d’hora al matí. A les 6:00 ens trobàvem per fer 
els últims preparatius per la Trobada i deixar-ho tot a punt per donar 
una bona rebuda a les colles que ens varen visitar en aquesta ocasió. 
Als voltants de les 9 arribaven les primeres colles i, després de deixar 
els gegants a Plaça i assignar el seu voluntari, es dirigien al pavelló 
per esmorzar: botifarra i cansalada a la brasa, del nostre poble, i pa 
amb tomàquet. A més, abans d’entrar al pavelló els servíem un gotet 
de caldo per ajudar a fer passar el fred del matí, amb el que les colles 
van estar encantades. El matí va transcórrer així sense incidències i a 
les 10:30 començava la plantada de gegants a Plaça oberta a tota la 
gent del poble per gaudir de tots els gegants que hi eren allí plantats.

Un total de 13 colles (més nosaltres) que ens vam reunir en aquesta 
gran Trobada:

RubíCaldes de Montbui

Centelles Aiguafreda Fal·lera Gironina Tàrrega

Caldes d’EstracBarberà del VallèsLa MarinaSant Llorenç Savall

Santa Perpètua de la Mogoda Castellar del Vallès Escola St. Esteve (Castellar del V.) Castellcir

NOTA INFORMATIVA
Correus informa que a partir d’ara no deixaran les cartes  
a les llars que no disposin d’una bústia.
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Caldes de Montbui, Rubí, Centelles, Aigua-
freda, Fal·lera Gironina, Tàrrega, La Marina 
(Barcelona), Barberà del Vallès, Caldes d’Es-
trac, Sta. Perpètua de la Mogoda, Castellar del 
Vallès, Escola St. Esteve (Castellar), Castellcir 
i Sant Llorenç Savall.

Fent números...39 gegants i gegantons, 8 
capgrossos i més de 450 geganters i gegan-
teres vinguts d’arreu de Catalunya!

Cap a quarts de dotze començava la Cerca-
vila, gegants i capgrossos ballaven al compàs 
que marcaven les gralles i timbals de les res-
pectives colles, i anaven omplint de música, 
picades de mans i somriures de grans i xics, 
per allà on passaven...la Plaça, Av. Catalunya, 
c/ Agell, Torrent Micó, c/ Ripoll, la Rectoria, 
c/ Llevant, c/ Vapor i, finalment, el pati de la 
Casa de Cultura.

Allà, es va fer la presentació de cadascú dels 
gegants i el ball individual per Colles. Alesho-

res vàrem fer també l’entrega d’obsequis per part 
del president de l’entitat de gegants, la Regidora 
de Cultura i l’Alcalde, que donaren amb un breu 
discurs la benvinguda a totes les colles. L’obse-
qui que enguany ha preparat la colla de gegants 
de Sant Llorenç ha estat molt original: unes cari-
catures molt ben elaborades de tots els gegants 
que ens acompanyaren en aquesta jornada, fets 
per Laura Casas, i una ampolla de la mistela que 
aquest any hem elaborat des de gegants. 

Fora dels actes que marcaven la jornada, la 
nostra Colla de Gegants de Sant Llorenç Savall, 
ha volgut retre un petit homenatge al nostre com-
pany Dani Arjona, per l’any tan dur que l’hi ha 
tocat viure i que sortosament se n’ha sortit, fent 
entrega d’un petit detall.

I per acabar, agrair a totes les colles que van 
venir i donar les gràcies, en especial, a tots els 
voluntaris que ens van ajudar a que aquesta festa 
fos un èxit ja que la seva tasca és fonamental 

per assegurar el funcionament de la Trobada. 
Començant per la gent de la nostra colla, per la 
seva implicació i esforç durant l’any i també per 
la Trobada, per la feina de preparar el material 
i els equipaments utilitzats en aquesta jornada, 
al Casal d’Avis, que ens van ajudar preparant i 
servint l’esmorzar i a tots els voluntaris que han 
acompanyat les colles visitants, tasca de gran 
importància ja que acompanyaren les colles en 
tot moment, indicant les zones d’aparcament, el 
lloc de l’esmorzar i, a més, davant de qualsevol 
situació ens ajuden a reaccionar amb rapidesa i 
efectivitat. A més que ens ajuden a fer sentir les 
colles geganteres visitants molt més acollides al 
nostre pobles. A tots ells, Moltíssimes Gràcies i 
fins l’any que ve!!!

Salut i fal·lera!

Colla de Gegants de Sant Llorenç Savall

Salut llorençans i llorençanes, fa dies que hem deixat l’estiu i les fes-
tes majors enrere, i com dèiem en la passada edició del Savall, deixàvem 
enrere un estiu carregat de sortides que ens havien portat a indrets molt 
diversos, passant des de La Garriga fins Andorra la Vella. Però malgrat 
les moltes sortides fetes, no hem parat ni un moment de fer ballar els 
nostres gegants allà on s’hi trobava una trobada gegantera. És així com 
la setmana següent de la festa major, el diumenge 4 de setembre ens 
deixarem veure a Centelles, sortida que teníem pendent de fa temps ja 
que sempre ens coincidia amb la festa major de Sant Llorenç. Enguany, 
en ser diferents les dates de la festa major i la Trobada de Gegants 
de Centelles vàrem poder aprofitar i visitar aquesta petita població del 
Vallès Oriental. El dissabte següent ens trobàvem a casa dels nostres 
veïns de Castellar del Vallès, on sempre és un plaer acompanyar en Sol 
i la Lluna i els nostres companys geganters. El divendres 16 obríem 
també la festa major del barri de Gràcia de Sabadell en una petita cer-
cavila nocturna a la qual fórem convidats especialment per començar la 
festa major del barri i acabem amb la sortida d’aquest últim diumenge 
9 d’octubre a Caldes de Montbui, on malgrat que el temps no era el més 
propici i durant tot el matí vàrem haver d’estar pendents de la pluja, al 
final vam poder sortir sense entrebancs. 

ABANS DE LA VIIIa TROBADA DE GEGANTS...

Al marge de totes aquestes sor-
tides hem de dir també, amb gran 
satisfacció, que la Coordinadora 

de Gegants de Barcelona va escollir la 
nostra colla per portar els gegants de 
la Pedrera, els gegants institucionals 

d’aquesta entitat, per la celebració de 
les festes de la Mercè a Barcelona. 
Divendres a la nit havíem de realitzar 

la nit de la Xambanga, una nit singular 
on els gegants es passegen disfres-
sats per Barcelona. Malauradament 
aquest acte es va haver de suspendre 
a causa de la pluja. L’endemà, dis-
sabte 24 de setembre, sí vàrem poder 
actuar i realitzàrem dues cercaviles: 
començant al matí a la Plaça Sant 
Jaume i continuant a la tarda des de 
la Plaça de Castella fins concloure a 
la Plaça Sant Jaume. Val a dir que va 
ser tot un honor poder participar en 
aquesta festa multitudinària portant 
uns gegants, tan singulars com d’im-
portants, com són els de la Pedrera. 

En el proper Savall, el primer de 
2017, us durem un breu resum expli-
cant l’activitat feta durant aquest 2016 i 
totes les poblacions que han sabut que 
Sant Llorenç és un poble amb molta 
fal·lera gegantera. Fins aleshores apro-
fitem l’ocasió per desitjar-vos unes 
bones festes i una bona entrada d’any.

Salut i fal·lera!

Colla de Gegants  
de Sant Llorenç Savall

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
TRAILS RUNNERS LLORENÇANS A LA ULTRA TRAIL DE LES VALLS D’ÀNEU

El passat 2 i 3 de Juliol, els gua-
nyadors de la Primera edició de la 
Copa Llorençana, en Rafa Garcia i 
la Marta Rovira, van participar a la 
Cursa de Resistència de les Valls 
d’Àneu (CRVA). 

Una cursa de 47Km amb un des-
nivell acumulat de 4.000m.

Per la Marta i el Rafa, participar 
a la CRVA va esdevenir tot un repte, 
ja que mai cap dels dos havia corre-
gut una distància tant llarga. Amics i 
familiars dels guanyadors van acom-
panyar-los en aquesta cursa. L’Òscar 
Borràs, la Marga Santin i en Silves-
tre Rovira també van apuntar-se al 
repte de recórrer els camins i les 
muntanyes de les Valls d’Àneu. 

Emocions a flor de pell a l’arribada, 
alegria, sensació de satisfacció, cansa-
ment, algun desgast que va impedir aca-
bar la cursa a en Silvestre... van conver-
tir el primer cap de setmana de Juliol en 
una festa pels Trail Runners Llorençans. 

Familiars fent claca, companys que a 
distància seguien en tot moment com 
els hi estava anant la cursa... una festa 
que han confirmat que repetiran l’any 
que ve! 

Des del Centre Excursionista Llorençà, 
només ens queda felicitar-vos per la 
gran cursa que vau fer i animem a d’al-
tres socis i trailrunners a córrer aquesta 
cursa tant bonica el proper 29 i 30 de 
Juliol de 2017.

Salut i cames!

FELICITATS NARCÍS

El passat mes d’agost, el llorençà 
Narcís Montfort va participar a la 
TDS (Tour dels Ducs de Savoia). 
Una cursa dura per la seva distàn-
cia (119Km) i pels 7.300m de desni-
vell positiu. És considerada una de 
les millors curses del món ja que 
recórrer els senders que envolten 
el massís del Montblanc des de la 
localitat de Courmayer (Itàlia) fins 
a la localitat de Chamonix (França).

Una clàssica entre les curses de 
la Ultra Trail del Montlblanc que el 
Narcís va superar amb èxit. 

Moltes felicitats! Enhorabona i 
que puguis continuar gaudint de la 
muntanya!

Salut i cames!

22a EDICIÓ DE LA PRIMERA MARATÓ  
DE MUNTANYA DE CATALUNYA

El passat diumenge 30 d’Octubre va tenir lloc la 22a 
edició de la Primera Marató de Muntanya de Catalunya. 
Enguany 1.000 corredors es van acostar al nostre poble 
per a participar, una vegada més, en una de les tres cur-
ses que s’organitzaren. 

Un recorregut tècnic. Passant per canals, carenes, corri-
ols, camins i senders. Enfilant el Castell de Pera en direc-
ció Era Ventosa per descendir cap a la Vall d’Horta, enfilar 
Coll d’Eres per resseguir la Carena del Pagès i assolir el 
punt més alt de la cursa: la Mola. Ja de baixada, els cor-
redors feien cap al corriol de Coll de Grua. Un preciós cor-
riol, que ha portat polèmica entre l’organització i el Parc 
Natural. 

Tot i la polèmica, l’organització de la 22a edició de la Pri-
mera Marató de Muntanya de Catalunya ha volgut ser fidel 
als seus principis i ha mantingut el recorregut plantejat 
des d’un inici. No entenem per quins motius es dificulta el 
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pas per un camí d’ús públic, no entenem quin 
mal hi fem, no entenem per quins motius és 
tant problemàtic que les entitats excursionis-
tes localitzades en municipis de dins el Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt se’ns dificulti 
la realització d’activitats esportives per camins 
que transcorren dins el Parc. Nosaltres, llo-
rençans i llorençanes, fem bandera de la nos-
tra muntanya, ens l’estimem perquè és el lloc 
on vivim, és el pulmó del nostre poble i és pel 
turisme de muntanya que Sant Llorenç Savall 
també té un lloc al mapa.

No voldríem acabar aquestes paraules, sense 
agraïr als patrocinadors, col·laboradors i enti-
tats per confiar en la nostra Marató de Mun-
tanya. Sense vosaltres, corredors i corredors, 
tampoc seria possible.

I sense dubte, no ens oblidem d’agrair els més 
de 250 voluntaris i voluntàries que any rere any 
col·laboreu desinteressadament. Sense tots 
vosaltres això no seria possible: voluntaris dels 
controls, bombers, infermers, metge, ambulàn-
cies, voluntaris del control base, voluntaris a 
inscripcions, a servir el dinar, al guarda-roba, 
a gestionar l’aparcament dels cotxes de bon 
matí, els electricistes i manetes per fer arribar 
la corrent a tota la plaça, a les escombres, els 
ciclistes, a tots aquells que marqueu el circuit, 
els que el repasseu, els voluntaris del parc 
tancat i del control manual, els que doneu el 
tret de sortida, els fotògrafs, els conductors, 
els voluntaris de gestionar i repartir trofeus, 
els que esteu a les cruïlles, els que dissabte de 
bon matí prepareu les bosses dels corredors,... 
a tots vosaltres MOLTES GRÀCIES!

A l’espera de rebre l’opinió dels corredors i 
la valoració de tots vosaltres i així començar a 
enfilar l’agulla de cara la 23 edició del proper 
2017.

Salut i muntanya! 

COMISSIÓ DE FESTES
LA CASTANYADA

Després de la Festa Major la 
Comissió de Festes ens vam 
proposar un altre repte;  orga-
nitzar una Festa de la casta-
nyada amb sinèrgia amb la festa 
de Halloween, amb actes variats 
per la quitxalla durant la tarda, 
i una nit de concert pels més 
granadets. 

Així doncs començava la tarda 
amb la venda de castanyes i 
moniatos per part del CAU, i de 

mistela per part dels geganters. A 
continuació molts nens van gaudir 
dels contes de la Marina Antúnez, 
que ens va fer entrar en ambient de 
castanyada, i en acabar l’actuació 
els tres membres del jurat, acura-
dament escollits, feien el tast dels 
panellets dels 9 participants. En la 
categoria del gust s’enduia el premi 
en David Capilla, en la de la presen-
tació en Toni Núñez i la Thaís Calvet, 
i la categoria de l’originalitat la gua-

nyava l’Abril Trillas. Volem agrair la 
tasca del jurat: L’Olga, en Joan i en 
Josep que amb demostrada experi-
ència en pastisseria i cuina, van deli-
berar a la perfecció.

També agrair a 7 de teatre per 
l’aportació de les seves pintures i a 
la Marga Santin per pintar les cares 
de tots aquells nens i nenes que 
volien fer la rua disfressats, així com 
als geganters .

I és ben sabut que quan t’ho pas-

ses bé el temps vola, així que aviat 
se’ns va fer l’hora de començar la 
rua, i acompanyats pels gegants 
vam anar a la cerca de caramels que 
ens plovien des de varis balcons, per 
acabar amb una gran pinyata en 
forma de castanya que al crit del “un 
dos i tres” la canalla no va tardar a 
rebentar per descobrir el seu con-
tingut. Finalment, amb el ball dels 
gegants finalitzàvem una tarda molt 
concorreguda.

Més tard, encetàvem la nit amb un con-
cert a càrrec del grup Lonelys Band, una 
banda amb cinc components barcelonins 
originaris del barri de Gràcia, que ens van 
versionar clàssics del de la nit punxant 
dues hores més de música de gran vari-
etat de gèneres. Va ser una gran oportu-
nitat per valorar la sonoritat del pavelló, i 
la veritat és que gràcies al bon saber fer 
de l’empresa de so, el resultat va ser molt 
satisfactori.

La Comissió de Festes es va reunir 
el dia següent per fer una valoració de 
la festa. La dada que més ens preocu-
pava era la taxa de participació, doncs 
hi ha una gran tasca al darrera i l’única 
recompensa és veure la resposta de la 
gent i el seu gaudi.  Així com tots vam 
coincidir que la tarda va ser un èxit, per 
contra, l’afluència al pavelló va ser molt 
minsa i amb un gran percentatge de 
menors d’edat sense acompanyament 

dels pares. Moltes són les persones que des-
prés de la Festa Major ens demanàveu que 
es dinamitzessin altres festes, però cal que la 
població entengui que per tirar endavant els 
projectes que tenim és totalment necessària 
la col·laboració ciutadana.

Així doncs ara ens trobem amb un dilema: 
Fem una festa de cap d’any?
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BOMBERS VOLUNTARIS

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.

Enguany celebrem el sisè aniversari d’aquesta 
iniciativa solidària. El calendari solidari 2017 
està protagonitzat per nens i nenes tractats a 
l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues i que, 
en aquesta edició ens conviden a fer un viatge 
per alguns dels llocs més emblemàtics de Cata-
lunya, com el Museu Dalí de Figueres, el Pont de 
les Peixeteres Velles de Girona, el Cremallera de 
Núria i el Parc del Tibidabo de Barcelona, així 
com llocs emblemàtics del Principat d’Andorra. 
Aquesta edició ha tornat a comptar amb la col-
laboració desinteressada de destacats fotògrafs 
de reconegut prestigi professional, i les botigues 
Abacus i Natura que continuen col·laborant com 
a punts de venda del mateix, i enguany s’hi afe-
geix bon preu.

Els fons recaptats amb la venda del calendari 
es destinen a finançar la beca Bombers amb 
causa, de l’Obra Social Sant Joan de Déu per a la 
investigació en malalties infantils.

La implicació dels Bombers de la Generalitat, 
amb la col·laboració imprescindible dels Bom-
bers de Barcelona i els d’Andorra, la il·lusió dels 
nens i nenes que hi han participat i la genero-
sitat dels fotògrafs professionals que hi han 
col·laborat de manera voluntària, ens regalen 
12 imatges màgiques on el somriure i la com-
plicitat dels protagonistes ens faran sentir una 
mica més solidaris. Ells ja han fet la feina, ara 
et toca a tu!

Recordeu! A les botigues Abacus, Natura i als 
Parcs de Bombers de Catalunya, ciutat de Barce-
lona i d’Andorra.

“Making off” del calendari 2016, on van partici-
par bombers juvenils de Sant Llorenç Savall.
https://youtu.be/LwQWhG5UyFk

Web del calendari.
http://www.bombersambcausa.org

A Sant Llorenç en tenim a la vostra disposició 
al Parc de bombers i a l’Ajuntament. També els 
podeu reservar enviant-nos un correu electrònic 
a bombersslls@gencat.cat

CALENDARI SOLIDARI “BOMBERS AMB CAUSA” PER A LA RECERCA EN LES MALALTIES INFANTILS

RÈSIDÈNCIA DE GENT GRAN SANT LLORENÇ SAVALL
ACTIVITATS NADALENQUES A LA RESIDÈNCIA

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

Ja ha arribat el mes de desembre i amb ell 
les festes nadalenques. A la residència arriba el 
moment de gaudir de l’esperit d’aquestes festes i 
fer que els nostres residents es contagiïn i gaudei-
xin amb tots nosaltres de moments inoblidables.

Per aquesta raó a la residència es realitzen un 
seguit d’activitats extraordinàries a les que tot-
hom esta convidat a participar. 

Durant la primera quinzena d’aquest mes, i com 
ja ho vam comentar a l’anterior Savall, es guar-
nirà la residencia amb l’ajuda de tots: voluntaris, 
familiars, residents i treballadors del centre. 

La resta del mes es faran activitats extraordi-
nàries des de les ja conegudes com el bingo, el 
Ball, la Coral de la residència i tallers de manuali-
tats, totes relacionats amb aquestes festes, fins a 
les especials: visita de l’Escola Josep Gras, visu-

alitzacions de fotos i vídeos dels nostres moments 
més especials, música i ball en directe, firà de santa 
Llúcia...

Al nostre Facebook (Residència Sant Llorenç Savall) 
tindreu tota la informació que necessiteu de les acti-
vitats, horaris, etc. 

Per acabar agrair a tots els voluntaris que durant 
aquest any ens han acompanyat en moltes de les acti-
vitats dins i fora del nostre centre i que sense la seva 
ajuda no serien el mateix.

Bones festes a tothom i us hi esperem. 

LA RESIDENCIA DE GENT GRAN  
DE SANT LLORENÇ SAVALL 
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ESCOLA JOSEP GRAS
VISITEM ELS ESTUDIS DE CATALUNYA RÀDIO

A l’escola Josep Gras els nois i noies de 
5è i 6è podem fer un espai d’aula de ràdio 
on intentem imitar una de professional, tot 
i que no som experts i estem aprenent. Per 
crear els nostres programes ens organit-
zem de la següent manera:

•	Director/a.
•	 Tècnic/a de so.
•	 Locutors: conductor/a i col·laboradors.

El grup que vam fer el primer programa de 
ràdio vam tenir l’oportunitat d’anar a Catalunya 
Ràdio acompanyant a la directora, Tere Abellán, 
que participava en “L’ofici d’educar”, en un pro-
grama anomenat “Modelar les emocions”.

Va ser una experiència molt emocionant per-
què estar en aquests estudis és un plaer. A més, 
ens van gravar per sortir en un dels programes 
i això de ficar-se en la pell dels professionals 
ens va agradar molt; fins i tot, quan estàvem 
gravant ens van deixar una ampolla d’aigua per 
cadascú! Ens vam poder fixar molt en quina 
feina feia cada persona: com per exemple el 
noi que porta les ampolles perquè la gola no es 
ressequi, o la conductora del programa que ho 

feia molt bé, quina bona entonació! I dirigia tot 
el programa fent senyals al tècnic, qui tenia un 
munt de botons, monitors i telèfons per contro-
lar-ho tot. La cabina de so era una passada! El 
nivell d’exigència és altíssim perquè ho han de 
fer molt bé.

Estem molt agraïdes perquè Catalunya Ràdio 
ens va convidar a viure aquesta experiència i a 
sortir en la secció “La veu de l’experiència” del 
programa “L’ofici d’educar”. 

I aprofitem per recomanar-vos que escolteu 
els nostres programes, els podeu trobar a la 
web i al Facebook de l’escola.

Web: agora.xtec.cat/ceipjosepgras
Facebook: Escola Josep Gras

Autores: Shakira, Lidia i Júlia, 6è de primària
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Ens trobem avui, dissabte 19 de novembre de 
2016 a les 11 del matí en el seu local, situat en 
els baixos de l’antic ajuntament. Estan fent neteja, 
a les quatre arriben els escoltes i guies (nens i 
nenes que van al Cau) i a més, aquesta tarda 
esperen la visita d’un esplai.  

Seiem a la sala de Ràngers i Noies Guia al vol-
tant d’una taula. Tenim a la Mar Regot, la Maria i 
la Laura Gibert, la Jana Roma i la Laia Catalan (5 
dels 12 caps).

Tenim la gravadora a punt...comença l’entrevista:

Tots us coneixem amb el nom de “El Cau”, però 
realment el nom és AEIG Set. Què volen dir aques-
tes sigles?

Agrupament Escolta i Guia. Set és el nom que 
se li va donar al nostre cau, perquè van ser set 
caps (com els hi diem als monitors) que el van 
començar. També hi havia l’entitat set de Teatre i 
es va agrupar tot. Tots els caus de la demarcació 
tenen les sigles AEIG i el que va al darrere és el 
nom de l’agrupament.

Des de quan existeix el Cau?

Fa 16 anys com a Cau. Però anteriorment hi 
havia hagut l’esplai i Hora 3.  Farà doncs més de 
20 anys. Però el Cau dins de Minyons Escoltes i 
Guies, 16 anys.

Ens sabríeu dir quants caps hi ha hagut? Quants 
en sou actualment?

Molts caps perquè ha passat molta gent d’aquí 
el poble, el Toro, la Carme Roma, l’Anna Almeda, 
l’Adrià, la Maite, la Teresa, el Llorenç...i també gent 
de fora que ha estat uns dos anys. Aquest any que 

en som dotze és el que en som més i fa pujar la 
mitjana. No ho sabem...en devem haver passat 
uns 40...si fa o no fa.

Com ha anat evolucionant des dels seus inicis?

Creiem que positivament...ens hem donat més 
a conèixer. Hi ha més infants que volen entrar i 
per això hem hagut de posar data límit d’inscrip-
ció. Ara no poden entrar a mig curs. A més a més, 
hi ha nens que s’han quedat sense entrar perquè 
per ràtio no podem.

Ha tingut molt ressò i bo. Estem molt contents 
perquè hi ha molts “nanos” que dels 9 als 17 anys, 
es passen la tarda dels dissabtes al cau. 

Ara marxem de campaments 60 persones 
sense comptar els caps i anys enrere, amb prou 
feines, arribàvem a 30. Realment tampoc fa tants 
anys que fem campaments...(s’ho repensen i 
exclamen “farà uns 9 anys!!!” i és que el temps 
passa rapidíssim)

Quants infants han passat pel Cau?

(Fan números...compten per generacions...) 
240...no, més!! El Ciscu, les bessones, la Carla...
uns 300!

Per què Cau i no esplai? Com es treballa? Dife-
rència entre cau i esplai.

(Mentre van contestant aquesta pregunta, s’afe-
geixen 2 caps més, en Marcos i en Guifré)

Perquè en el nostre cas, com a esplai no ens 
podien donar cap subvenció. Com que  Minyons ja 
estava format es va decidir entrar dins d’aquest 
moviment per tema permisos, burocràcia...eren 
els inicis.

Hem decidit quedar-nos ja que es treballa per 
projectes amb implicació social. Els esplais són 

més lúdics, un espai de lleure on els nens van a 
jugar. Als caus també s’hi juga però amb un objec-
tiu principal que és l’aprenentatge.

Quants anys porta, en aquest cas, la més 
veterana?

La Clara i la Mar, que en porten 5 com a caps, 
més 10 com a escoltes.

Què us motiva?

(Una de les respostes més clares ens la dóna 
la Maria) Tota la vida que hi hem anat. Quan érem 
nens teníem com a referent els nostres caps i ara, 
intentem que els nens ens vegin a nosaltres com 
a tal. 

(La Mar també fa la seva aportació) La cara dels 
nens. Que tinguin l’oportunitat de saber com és el 
món i/o la vida. Tot i que t’ho expliquin els pares, 
al cau ho poden aprendre a través de jocs, doncs 
no és el mateix.

Motiva també el fet de que quan tornes de cam-
paments i trobes un mail dels pares  o un nen 
l’endemà et donen les gràcies per aquests 5 dies 
de campaments, per tant, és això, la gratitud dels 
nens en passar aquí els dissabtes.

O sigui, hi ha una recompensa...

Sí!!! (es fa silenci...) i no és econòmica!! (riuen). 
Això ha de quedar clar perquè potser hi ha gent 
que es pensa que cobrem!

Des de quina edat es pot entrar al Cau?

En aquest cau a partir de 3r de primària. En 
d’altres, a partir de 6 anys. En el nostre cas no 
podem per falta caps (monitors). Aquest any la 
podríem haver obert però no podíem garantir la 
seva continuïtat.

Substituïm la secció de “Llorençans amb ce trencada” per “Entitats 
amb ce trencada”. Creiem que d’aquesta manera hi haurà més 
llorençans i llorençanes que es sentiran molt més representats/des.

I és que...hi ha entitats que engloben a molts vilatans i/o les que 
mouen a molt públic, voluntariat, les que porten el nom de Sant 
Llorenç Savall arreu de les seves trobades o sortides, o que atrauen 
molta altra gent cap al nostre poble.

A Sant Llorenç comptem amb l’entitat on la mitjana d’edat és més 
petita que la resta. Ens referim a “El Cau”.

Entrevistem els caps d’El Cau!

Entitats amb ce trencada
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agronimbus

A Catalunya hi ha una tradició especi-
alment arrelada quan s’apropen les fes-
tes nadalenques, posar l’arbre o avet de 
Nadal al menjador, i guarnir-lo amb dife-
rents objectes o garlandes.

Als boscos del nostre país, i especial-
ment en el Pirineu Occidental (Pallars 
Sobirà i Vall d’Aran),  trobem avetoses 
autòctones força extenses, amb una 
regulació especial de protecció, ja que 
es tracta d’una espècie força sensible al 
canvi climàtic, alteracions en el medi, ús 
intensiu d’explotacions silvícoles, etc.

Si algun dia esteu interessats en visi-
tar-ne una, us recomano anar a la Vall de 
Cabanes, a la Mata de València (Pallars 
Sobirà, Port de la Bonaigua). Dins aquesta 
avetosa, s’hi amaga un dels animals més 
preuats del nostre territori, el gall fer.

També trobem avets autòctons (Abies 
Alba) a d’altres punts del Pirineu i Pre-
Pirineu, sempre en altituds compreses 
entre 1000-1500 m., en climes humits 
i freds i amb pluviometria alta (més de 
1000 m. anuals). 

És un cas excepcional trobar-los també 
al Parc Natural del Montseny, concreta-
ment al vessant nord del Turó de l’Home i 
a la cara nord del Matagalls (Coll Pregon), 
dos petites avetoses que perduren enmig 

de les típiques fagedes d’aquest massís. 
Són les més meridionals (latitud més 
baixa) de tot Europa.

És fàcil identificar-los perquè sota les 
acícules (fulles de les coníferes), hi ha 
dos línies blanques molt característiques, 
i que les altres espècies d’avets no tenen. 
Les pinyes sempre “pengen cap amunt”, 
en canvi, les pinyes de les Picea (els altres 
“avets” que trobem al bosc i que són plan-
tats per l’home), “pengen cap avall”.

Al Montseny-Guilleries, on hi trobem 
un clima adient per aquesta espècie, s’hi 
cultiven la majoria d’avets de Nadal que 
trobem als mercats, parades o centres de 
jardineria.

N’hi distingim tres varietats, cap d’elles 
autòctona i que s’ha reproduït en el medi 
de forma natural: Abies Nordmanniana (la 
més popular i originària del Caucas i paï-
sos de l’est), Abies Masjoanis (hibridació 
entre Abies Alba i Abies Pinsapo, aquest 
últim, autòcton de les muntanyes d’Anda-
lusia i nord del Marroc) i la Picea excelsa 
(provinent d’Escandinàvia i Europa més 
oriental).

La diferència principal entre els “Abies” 
i les “Picea” cultivades, es que a les pri-
meres, les acícules no els hi cauen mai, 
tot i l’assecament de l’arbre. En canvi, a 

les segones, sí cauen contínuament, esti-
gui verd o sec l’arbre.

Per tant, és un punt a favor, ens embru-
tirà molt menys el terra del menjador. 
Punt en contra, el preu, és força més car 
comprar Abies que Picea.

Sobreviuran els avets de Nadal un cop 
hagin passat les festes i els volguem 
trasplantar?

En la majoria dels casos, no sobreviuran, 
perquè hauran estat suportant tempera-
tures altes i a prop de calefaccions, però 
sobretot, per una sola raó, els hi tallen les 
arrels principals (tot i que en veiem en el 
substrat o test) perquè els avets tenen 
arrels pivotants, molt llargues, i neces-
sitaríem un contenidor massa gran per 
transportar-los.

Pensem en comprar arbres naturals, 
en la mesura que ens sigui possible, i 
no de plàstic, ja que d’aquesta manera, 
estem contribuint a mantenir l’economia 
d’aquests pobles, com Espinelves, Vila-
drau, Osor i St.Hilari Sacalm, fixen diòxid 
de carboni l’atmosfera i compleixen amb 
la “norma de les tres R”: reciclables, reu-
tilitzables i renovables.

David Hernando Roura

Arbres de Nadal

Com estan repartits els infants?

Per branques o unitats. Els més petits són els Llops i Daines (3r-5è); Ràn-
gers i Noies Guia (6è-2n ESO); Pioners i Caravel·les (3r ESO-1r Batxillerat) i 
els Trucs (2n Batxillerat).

Què és més difícil: “batallar” amb els nens o amb els pares?

“Batallar” amb els pares. La Mar es trobava l’any passat amb pares que 
enviaven whatsapps dia i nit o la trucaven enlloc d’enviar un correu (que 
el llegeixes quan pots). Sobretot durant l’època de campaments, entenem 
la preocupació dels pares perquè fins a l’últim moment no saben a on ens 
emportem els nens, si farà fred, calor, plourà, quin xandall han de dur, quina 
carmanyola... Però batallar tampoc perquè quan es demana un cop de mà o 
que vinguin, no hi ha cap mena de problema, al contrari! Ens diuen “qualse-
vol cosa que necessiteu, aviseu-nos!!”

Inclús diríem que no batallem, dialoguem, com fem entre nosaltres. 
Encara que només se’ns vegi de 4 a 6 als dissabtes a la tarda amb els nens. 
Darrere hi ha moltes hores de formació, trobades nostres per organitzar 
les coses, està tot pensat. Qualsevol activitat que fem el dissabte, ens l’hem 
preparat una o dues setmanes abans i els campaments que ens passem tot 
l’any preparant-los.

Activitats que es fan? Participeu en festes puntuals que es fan en el poble?

Altres anys com que no hi havia comissió de festes, organitzàvem la Cas-
tanyada (posàvem la música, ballàvem, fèiem castanyes...) i aquest any ens 
hi hem ajuntat. A la rua del Carnestoltes, activitats per Sant Jordi, a pujada 
del pessebre al Montcau junt amb el Centre Excursionista i ajudant a fer les 
bosses per als corredors de la Marató de Muntanya . Aquest estiu també 
hem organitzat el Quovadis de la Festa Major.

A més a més, amb els infants i joves fem una sortida trimestral, els cam-
paments, el dinar de Nadal, el sopar de comiat amb les famílies...

Algun projecte que en destacaríeu d’aquest curs?

La Jamborinada. (En Marcos ens explica) És la concentració de tots el 
agrupaments de Catalunya, la més important. Actualment, ens estan arri-
bant correus per realitzar activitats i anar introduint els nens a la Jambori-
nada. Serem unes 13.000 persones que ens trobarem un cap de setmana a 

Tàrrega, la qual s’ha implicat al 100% deixant totes les seves instal·lacions 
i voluntariat. Serà un moment per donar a conèixer l’Escoltisme com a 
moviment.

Tots els nens estaran junts?

No, estaran separats per branques. Per exemple, tots el Llops i Daines de 
cada cau estaran junts; per una altra banda hi haurà Ràngers i Noies guia... 
i cadascú amb els seus caps. Els nens que fan 3r de primària no poden fer 
les mateixes activitats que uns que fan 2n de batxillerat, tots tenen unes 
activitats adaptades a les seves edats.

Moltes vegades hem anat a dormir a altres caus però serà a la Jambori-
nada on se n’adonaran del munt de persones que es mouen dins del movi-
ment escolta i que ells en formen part. Serà una experiència molt bona.

Però això no és feina de preparar-ho en un any!
No!! Fa 5 anys que ho estan preparant!! De fet, nosaltres com a escoltes no 

hem anat mai a cap macrotrobada perquè no se n’havia fet.

Abans d’acabar voleu afegir alguna altra cosa més?

Bé, sí, remarcar que el Cau no només són les dues hores de la tarda del 
dissabte que passem amb els nens. Nosaltres ens reunim un cop al mes per 
parlar del què s’ha fet, de què es farà, fem valoració. A l’última reunió vam 
estar 5 hores!

Fem reunions amb altres caps de caus de la mateixa demarcació, expo-
sem dubtes, informacions, hores de formació... Alguns pares es pensen que 
porten els nen només per jugar, per divertir-se, que també ho fan, eh!! Però 
darrere hi ha un treball, una organització, molta feina, un aprenentatge com 
a objectiu. El Cau no funciona de manera jeràrquica sinó assembleària, amb 
tot el que comporta i a més aquest any en som 12!! Trobar el dia per tro-
bar-nos i fer la reunió, cadascú amb les seves opinions...uf! Però sempre 
motivats!!!

Acabem l’entrevista vora tres quarts de dotze...per la nostra banda con-
tents i satisfets. Nosaltres marxem...però ells es queden, posant-ho tot en 
ordre per a la tarda, esperant els seus escoltes..

Moltes gràcies Caps!

Entitats amb ce trencada

savall
PARTICIPA AL SAVALL, DIGUES LA TEVA!

Les podeu enviar al següent correu carrascovc@diba.cat. Els escrits 
es publicaran en el següent Savall i si és possible, també la resposta. 
Recordeu que els escrits han de ser respectuosos cap a aquella per-
sona o grup a la que us dirigiu. 

Encetem un nou espai! Ja podeu fer 
arribar les vostres opinions, suggeri-
ments, propostes... de qualsevol tema 
que us provoqui alguna inquietud.
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16 de desembre TOUR DE MONTBLANC AGOST 2016
TRACK, FOTOGRAFIES, VÍDEOS...
Hora: 20:00 Lloc: local Centre Excursionista.

17 de desembre PUJADA DEL PESSEBRE AL MONTCAU
Hora: 8:30. Lloc: Font de l’aixeta.

18 de desembre ASCENSIÓ AL MONTMALÚS
Hora: 5:00 Lloc: Font de l’aixeta.  
Per a més informació  
centrexcursionistallorenca@gmail.com

18 de desembre FIRA DE SANTA LLÚCIA
Hora: a partir de les 10:00 Lloc: plaça

18 de desembre CORRELLENGUA
Organitza: Comissió de Festes, Gegants de 
Sant Llorenç Savall i Centre Excursionista. 
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç Savall

18 de desembre CONCERT DE NADAL
Organitza: Coral Els Emprius.  
Hora: 11:45 Lloc: Església

24 de desembre VISITA AMBAIXADOR I CAGA TIÓ
Hora:12:00 Lloc: Plaça

31 de desembre 10a SANT SILVESTRE 
5A PUJADA AL CASTELL DE PERA
Hora sortida curses: nens, a les 15:30; adults: 
16:00 Inscripcions a Runèdia.

31 de desembre CAMPANADES a PLAÇA
Hora: 23:50

agendasavall

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

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

Fets, 
no paraules

Després de l’escrit de la CUP, en el Savall 
d’octubre, dient que l’ajuntament tenia un 
superàvit de més de 1.100.000 € i veient que 
els hi hem explicat per activa i per passiva, 
i ells expliquen el que els interessa, passem 
a explicar el mateix que se’ls hi ha explicat 
a ells.

L’ajuntament va tancar el 2015 amb un ro-
manent de tresoreria de 1.175.540 €, això no 
vol dir que la llei ens permeti gastar-nos tots 
aquest diners, exactament la llei ens permet 
gastar-nos 749.666 €, i a més, i així ho hem 
dit en el ple diverses vegades, la nostra in-
tenció és invertir aquests diners en el poble 
a curt i mig termini, però sempre deixant un 
coixí per a qualsevol imprevist que pugui te-
nir el municipi.

És més, a dia d’avui, ja hem decidit invertir 
en el poble concretament 269.150€ (mitjan-
çant diverses modificacions que hem fet), 
i això ho hem aprovat per ple, per tant, els 
senyors de la CUP n’estaven assabentats i, a 
dia d’avui, el que l’ajuntament podria inver-
tir en el poble són 480.515€, no el 1.100.000 
€ que diu la CUP, una diferència de més de 
600.000 € és prou considerable com per revi-
sar els números abans d’escriure.

A més estem treballant en poder comprar 
la finca del pou del Ribera que estaríem par-
lant al volant de 175.000 € perquè així amb 
aquesta finca, ens asseguraríem que aquest 
pou, que a dia d’avui, és el que més aigua ens 
dóna, passi a titularitat municipal. Si fem 
aquesta compra el pendent per invertir ja 
només seria de 305.515€.

El 2003 quan vam entrar ens vam trobar 
un ajuntament amb dèficit, una pòlissa 
de tresoreria al màxim i un munt de fac-
tures pendents de pagar, de mica en mica 
vam anar millorant la situació, tot i que en 
aquest període s’han fet les obres més grans 
en la història del nostre municipi (pavelló, 
llar d’infants, Ajuntament nou,...) i el nostre 
compromís és continuar igual, intentant fer 
el màxim de coses possibles sobretot mit-
jançant subvencions, seguir invertint part 
d’aquest diners disponibles en els pròxims 
anys i mantenir el compromís de no apujar 
els impostos durant aquesta legislatura, ja 
portem tres anys sense apujar-los i n’esta-
rem tres més.

El més fàcil i el que ens donaria més rèdit 
electoral segurament seria gastar el màxim 
de diners possibles, però creiem que són di-
ners públics i hem de ser molt curosos amb 
ells.

I, per acabar, tot i que l’oposició presenta 
a cada Ple Municipal una moció demanant 
un espai dins l’Ajuntament, només aclarir 
que totes les sales de l’edifici estan ocu-
pades; quan tenim plans d’ocupació, per 
exemple, o tècnics que venen del Consell 
Comarcal que han de treballar en un des-
patx, hem de fer mans i mànigues per a que 
tothom es senti còmode dins del seu espai. 
A l’edifici de l’antic Ajuntament, hi ha un 
despatx que es va adequar amb mobiliari 
nou per a l’oposició, un ordinador i impres-
sora, tots dos nous també.

El grup d’ERC us vol desitjar un Bon Na-
dal i Bon any Nou!

Equip de govern 
valent

Escrivint aquestes línies no sabem 
si del que escrivim se’n farà ús abans 
de ser publicat o se’n farà debat al Ple, 
l’equip de govern té la majoria i tot 
s’hi val. 

És per nosaltres frustrant intentar 
seguir les pautes establertes i veure 
com l’equip de govern no les predica 
amb exemple, quan li convé fa servir 
el Savall per respondre una columna 
que encara no s’ha publicitat, quan 
li convé fa servir el Ple per respondre 
publicacions de butlletins de grups 
municipals. En el seu dia vàrem mos-
trar la nostra disconformitat a aques-
tes praxis tant avantatjoses, AES va 
sortir del Consell de Redacció del 
Savall i podem imaginar com es deu 
sentir la CUP després del Ple d’Octu-
bre. Senyors i senyores d’ERC, si us 
plau, repenseu quins canals teniu i 
quan s’han de fer servir perquè no tin-
guem una opinió negativa en aquest 
sentit. De totes maneres, teniu majo-
ria i podeu ser un EQUIP DE GOVERN 
VALENT.

A principis de Juliol ens posàvem 
en contacte amb el regidor d’hisen-
da perquè ens expliqués, a tots els 
grups municipals, com confecciona 
els pressupostos; volíem saber les 
particularitats financeres del nostre 
ajuntament de la A a la Z per tal de fer 
una aportació objectiva segons estat 
de comptes i metodologia. Ara com 
ara, encara és hora que se’ns citi per 
explicar-nos-ho, tot i que va dir que 
després de vacances faria aquesta po-
nència o ponències, ja no hi ha temps 
material per presentar res si Conver-
gència volem ser objectius i coherents 
amb el motiu de la trucada al regidor.

El regidor té una màxima: -Volem 
el màxim de consens i buscarem el 
suport de tots els grups municipals. 
Se’ns fa feixuc entendre com un equip 
d’esquerres pretén que aprovem els 
pressupostos per actes de fe, encara 
que aquests, sense saber-ho, fossin els 
millors de la història... EQUIP DE GO-
VERN VALENT.

Al grup municipal de Convergència 
ja li agrada un EQUIP DE GOVERN 
VALENT, però li agradaria que fos 
més plural i menys avantatjós.

Un GOVERN VALENT passa a ser 
un govern tirà quan pren decisions 
sense escoltar la pluralitat; el go-
vern del regne d’Espanya n’és un clar 
exemple.

Per una gestió pública: 
municipalitzem l’aigua

L’any vinent finalitza la concessió 
del servei municipal d’abastament 
d’aigua a l’empresa Sorea, societat 
que forma part del grup Agbar, pro-
pietat a la seva vegada de la multi-
nacional Suez. Malauradament, al 
nostre país és un fet habitual que 
s’externalitzi un bé fonamental com 
l’aigua i es deixi en mans d’empreses 
capitalistes que cerquen exclusi-
vament la maximització dels seus 
beneficis. Deu ser que l’àmbit privat 
sempre gestiona més eficaçment els 
recursos? Ben lluny de la confirma-
ció d’aquest mantra neoliberal, les 
dades demostren que la gestió pri-
vada dels serveis públics és palesa-
ment ineficaç, incrementant escan-
dalosament els costos i, es clar, la 
factura que cal pagar religiosament 
cada trimestre. Efectivament, se-
gons dades oficials, la gestió privada 
de l’aigua representa un sobrecost 
del 22% en comparació amb la ges-
tió pública, un 30% més de pèrdues 
a la xarxa i un 15% menys d’inversió. 
Tanmateix, la remunicipalització 
d’un servei bàsic com l’aigua no pot 
ser només valorada des d’un punt 
de vista econòmic. En primer lloc, la 
crisi ha posat de relleu multitud de 
casos de pobresa energètica en què 
les companyies concessionàries han 
tallat el subministrament atenent a 
la seva lògica de funcionament em-
presarial, esclafant el dret inaliena-
ble a disposar d’un bé fonamental 
com l’aigua. En segon lloc, l’explo-
tació amb criteris empresarials fa 
impossible una altra dimensió fona-
mental per al futur: l’extensió d’una 
nova cultura de l’aigua basada en la 
sostenibilitat (els recursos hídrics 
no són il·limitats, sobretot en el nos-
tre ecosistema), que impliqui també 
un canvi en els paràmetres de con-
sum, basat en la responsabilitat i la 
racionalització.  

Des de la certesa que l’aigua és un 
bé públic i com a tal ha de ser gesti-
onada, des de la convicció que és un 
requisit democràtic fonamental que 
la gestió d’allò públic respongui a les 
necessitats del poble, convidem a 
l’inici d’un debat públic sobre quin 
model de gestió de l’aigua volem.

L’Agrupació 
AES

Volem tornar a recordar a tots els 
veïns com i perquè neix el nostre grup. 
AES és un grup de persones que neix 
al setembre de 2014. Ho fa de la inqui-
etud que tenen alguns veïns en veure 
la forma de solucionar els problemes 
dels responsables de l’Ajuntament. 

Aquestes persones s’uneixen amb 
l’objectiu de presentar-se a les Elecci-
ons Municipals de maig de 2015, amb 
la fi de treballar per al poble des de 
l’Ajuntament. No ens considerem un 
grup polític i cadascú de nosaltres té 
unes idees diferents, que deixem de 
banda per intentar oferir més benestar 
als veïns del nostre poble.

El caràcter del grup és obert, per 
això qualsevol por sumar-se a aquest 
projecte. En el seu dia, després que 
les urnes ens atorguessin un regidor, a 
AES vam acordar abstenir-nos en tots 
aquells temes plantejats pels altres 
grups; sempre que siguin partidistes 
o polítics i no tinguin relació directa 
amb els problemes del poble.

És evident que AES veu el món de la 
política des d’un altre angle. Creiem 
que s’ha de treballar en un grup polític 
com es faria en qualsevol entitat so-
cial. Les persones d’aquestes entitats 
aporten la seva feina sense pensar en 
cap remuneració econòmica. Aquest 
aspecte s’hauria de traslladar a la polí-
tica i, com no, altre cop al nostre Ajun-
tament.

Esperem que el sopar de Fi d’Any 
que organitza l’Ajuntament per als 
treballadors i regidors tingui un altre 
format. L’any passat, com en els anteri-
ors, es pagava aquest sopar amb diners 
públics. El nostre grup es va oposar a 
participar-hi perquè considerem que 
no és la manera de gastar els diners de 
tots.

Quan arribi aquest article a les 
vostres mans, pràcticament serem a 
Nadal. Per això, des de la nostra agru-
pació, us volem desitjar unes Bones 
Festes i els nostres millors desitjos per 
l’any 2017.

Una altra manera de governar és 
possible! 

Clar que si!

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

els grups municipals opinen
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G 2017

14 de gener  GR92 AMPOSTA-AMPOLLA
Hora: 5:00 Lloc: Font de l’aixeta.

21 de gener ENTREGA PREMIS 2A COPA LLORENÇANA
Hora: 20:00 Lloc: local Centre Excursionista.

22 de gener XOCOLATADA SANT SEBASTIÀ 
PER ALS SOCIS DEL CENTRE EXCURSIONISTA.
Hora: 9:00. Caminaires: plaça.  
Cotxes: Font de l’aixeta. CAL PORTAR GOT!

5 de febrer ESQUIADA A FONTROMEU
Hora: 5:30 Lloc: Font de l’aixeta.  
Es marxa amb autocar.  
Per demanar més informació:  
centrexcursionistallorenca@gmail.com  
Data límit per inscriure’s 1 de febrer.

 

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


