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

febrer de 2017

138 

Entrevista: Entitats amb ce trencada Gegants de Sant Llorenç Savall

Gàmbia, estem al teu costat!

Carla 
Noguera

Clemencia 
Mora García
100 anys!

Acte-homenatge 
XXX aniversari de la mort de l’escriptor Joan Oliver
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L’Ajuntament informa 

Ple 28 de setembre de 2016
Essent les vint-i-una hores del dia 

vint-i-vuit de setembre de dos mil 

setze i comprovada l’existència del quò-

rum necessari perquè es pugui celebrar 

la sessió, declarada pública per la Pre-

sidència, es procedeix a obrir el debat i 

votació dels assumptes inclosos dins de 

l’ordre del dia. Excusa la seva inassistèn-

cia na Rosalia Galera i Tomàs (regidora 

del grup municipal CDC).

1r PUNT. Actes:  S’aprova per unanimi-

tat l’Acta del Ple del 27 de juliol de 2016.

2n PUNT. Expedient núm. 662/2016. 

Dissolució de l’Associació Adminis-

trativa de Cooperació del Pla Parcial 

de la urbanització de Les Marines. 

L’alcalde presentà la proposta que literal-

ment diu:

“Atesa la petició del 15 de maig de 

2015, formulada per en Francesc Balasch 

i Solans, com a President de l’Associació 

Administrativa de Cooperació del Pla 

Parcial de la urbanització de Les Marines 

ubicada al terme municipal de Sant Llo-

renç Savall, perquè s’adopti Resolució de 

Dissolució de l’esmentada Associació.

Als arxius de l’Ajuntament consten els 

documents següents:

1. Acta de Recepció/Conformitat i Lliu-

rament parcial (enllumenat, electricitat i 

aigua potable), de les obres del projecte 

d’urbanització del polígon urbanístic de 

Les Marines del 26 de gener de 1998.

2. Acta de Recepció/Conformitat i Lliu-

rament parcial (sanejament i pavimenta-

ció de carrers), de les obres del projecte 

d’urbanització del polígon urbanístic de 

Les Marines de l’1 de febrer de 2000.

Atès que en base a l’informat per Secre-

taria (informe de l’11 d’agost de 2016), se 

l’hi ha requerit, al peticionari, l’aportació 

de documentació i aquesta ja ha estat 

rebuda el 14 de setembre de 2016.

Vist l’esmentat informe de Secretaria i 

la legislació aplicable.

Tenint en compte que l’Associació 

Administrativa de Cooperació del Pla 

Parcial de la urbanització de Les Mari-

nes posta anys inactiva, sense ingres-

sos, sense patrimoni, sense fons líquids, 

perquè comptable i fi nancerament 

l’Associació ja ha estat liquidada i atès 

que la inscripció de la seva Dissolució 

generarà la liquidació de tributs (104,58 

euros), als que no podran fer front, des 

d’aquesta Alcaldia es proposa l’adopció 

dels següents acords:

Primer. Estimar íntegrament la peti-

ció del 15 de maig de 2015, formulada 

per en Francesc Balasch i Solans, com 

a President de l’Associació Administra-

tiva de Cooperació del Pla Parcial de la 

urbanització de Les Marines ubicada al 

terme municipal de Sant Llorenç Savall, 

i aprovar la Dissolució de l’esmentada 

Associació.

Segon. Aprovar la inscripció de la 

Dissolució en el Registre d’Entitats 

Urbanístiques Col·laboradores (REUC), 

depenent del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

Tercer. Aprovar que l’Ajuntament de 

Sant Llorenç Savall assumeixi les des-

peses de la inscripció aprovada, fent-se 

 càrrec de la corresponent liquidació tri-

butària que es generarà, per import de 

104,58 euros. Comptabilitzant aquesta 

despesa, en fase “ADO” en l’aplicació de 

despeses: 920-225.01 (classifi cació per 

programes i econòmica).

Quart. Autoritzar a l’Alcaldia, tan 

àmpliament com en dret sigui menester, 

perquè en nom i representació de l’Ajun-

tament de Sant Llorenç Savall, procedeixi 

a la realització de tots els actes i gestions 

que signifi quin l’execució de la present 

Resolució, i en especial la presentació de 

la petició de Dissolució en el REUC i la 

possible signatura de tots tipus de docu-

ments que ens estiguin requerits.

Es posà a votació, resultant aprovada 

amb el vot favorable dels membres del 

grup municipal d’ERC (6) i s’abstingueren 

els membres dels grups municipals d’AES 

(1), CDC (1) i de la CUP (2). 

3r PUNT. Expedient núm. 729/2016. 

Aprovar l’adhesió al Consorci Besòs 

Tordera i Nomenar representants de 

l’Ajuntament a la Junta General del 

Consorci. L’alcalde, presentà la proposta 

que literalment diu:

“Vista la necessitat que té l’Ajunta-

ment de Sant Llorenç Savall, de millorar 

el servei de sanejament en alta que s’està 

portant a terme actualment mitjançant 

l’EDAR existent en el seu terme munici-

pal i gestionada per l’ACA.

Atès que la depuració d’aigües és una 

de les matèries o serveis essencials reser-

vats en favor de les Entitats Locals segons 

l’article 86,2 de la Llei 7/1985 Reguladora 

de Bases de Regim Local (LRBRL), igual-

ment atribuïdes per Llei sectorial als 

ens locals, concretament a l’article 5 e) 

del Text refós de la legislació d’aigües de 

Catalunya (TRLAC) DL 3/2003, de 4 de 

novembre.

Vist l’informe jurídic, emès en data 

7 de setembre de 2016 per l’advocada 

senyora Montserrat Presas Sánchez, en el 

que es posa de manifest la possibilitat de 

prestar el serveis mínims obligatoris mit-

jançant un Consorci ja constituït, sem-

pre i quan aquest Consorci hagi adaptat 

els seus estatuts a la Llei 15/2014, de 16 

de setembre, de racionalització del Sec-

tor Públic i altres mesures de reforma 

administrativa, i l’Ajuntament no es 

trobi sota la vigència d’un pla d’ajust 

econòmic-fi nancer.

Atès que el Consorci Besòs Tordera 

(en endavant CBT) es defi neix com una 

Entitat Local de caràcter associatiu, inte-

grat per altres entitats locals les quals en 

tenen règims diferents pel que fa a l’atri-

bució i gestió de les seves competències 

pròpies o delegades.

Atès que CBT està reconegut com a 

administració actuant en la seva con-

dició d’Entitat Local de l’Aigua bàsica 

(ELA) de sanejament en alta.

Atès que els òrgans administratius 

poden delegar l’exercici de les competèn-

cies que tenen atribuïdes en altres òrgans 

de la mateixa administració pública, 

encara que no depenguin jeràrquicament, 

o en els organismes i entitats públiques 

que en depenen o que hi estan vinculats.

Atès allò previst a l’article 8 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya el qual indica 

que la delegació pot ser general o per a 

un procediment administratiu concret. 

Atès que la delegació d’una compe-

tència pot ser revocada en qualsevol 

moment per l’òrgan que l’ha conferit.

Atès que, per majoria absoluta del 

nombre legal dels seus membres, s’ha 

d’aprovar per Ple la delegació de com-

petències a favor de l’Entitat delegada, i 

que dita delegació requerirà per a la seva 

efectivitat l’acceptació de l’entitat dele-

gada, (article 114.3.e del Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalu-

nya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril en concordança amb l’article 

47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-

ladora de les bases del règim local).

Atès que les delegacions de competèn-

cies i la seva extinció, per revocació o per 

qualsevol altra causa s’han de publicar 

en el (BOPB) Butlletí Ofi cial de la Pro-

víncia de Barcelona, i, si escau, a la seu 

electrònica corresponent, en virtut del 

que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, 

de 3 d’agost, de règim jurídic i de proce-

diment de les administracions públiques 

de Catalunya.

S’aprovà per majoria absoluta amb 

l’abstenció d’AES (1), CDC (1) i CUP (2), 

els acords següents:

Primer. Aprovar l’adhesió al Consorci 

Besòs Tordera i ratifi car els Estatuts 

vigents del mateix, la modifi cació defi ni-

tiva dels quals ha estat aprovada defi niti-

vament el 17 de juliol de 2016 i publicada 

al DOGC, amb anunci col·lectiu, el 27 de 

juliol de 2016.

Segon. Delegar en el Consorci Besòs 

Tordera, en la seva condició d’ELA bàsica 

de sanejament en alta, les competències 

en matèria de col·lectors, bombaments 

i estacions depuradores corresponen al 

servei de sanejament en alta de l’Ajun-

tament de Sant Llorenç Savall, les quals 

inclouen la potestat respecte a la gestió 

del servei d’acord amb allò previst a l’arti-

cle 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regula-

dora de les bases de règim local.

Tercer. Acordar que l’Ajuntament de 

Sant Llorenç Savall restarà integrat en 

el CBT en el nivell d’actuació de saneja-

ment en alta, que comporta la realitza-

ció per part del Consorci de les funcions 

assenyalades a l’article 5è, als punts 1 i 2 

de l’article 6è, i a l’Annex II dels Estatuts 

defi nitius.

Quart. Nomenar representants de 

l’Ajuntament a la Junta General del Con-

sorci a en Ricard Torralba i Llauradó, 

com a titular, i a en Juan Luís Serrano i 

Toro, com a suplent.

Cinquè. Notifi car el present acord al 

Consorci Besòs Tordera i a l’ACA.

Sisè. Publicar la present Resolució 

al BOPB i a la seu electrònica d’aquest 

Ajuntament.

4t PUNT. Expedient núm. 744/2016. 

Aprovar inicialment la Modifi cació de 

les Bases d’Execució del Pressupost 

Municipal del 2016. És aprovada amb el 

vot favorable d’ ERC (6) i s’abstingueren 

AES (1), CDC (1) i CUP (2).

5è PUNT. Compte General 2015. El Sr. 

alcalde explicà que, tal i com ja havia 

anunciat en vàries ocasions anterior-

ment, la fi nalització administrativa de 

la tramitació de l’expedient del Compte 

General del 2015 es va produir una 

vegada ja estava tancada la convocatòria 

de la present sessió plenària, i que d’altra 

banda esperar a la inclusió a la sessió 

ordinària del mes d’octubre comportaria 

no poder complir amb els terminis legal 

de la seva tramesa a la Sindicatura de 

Comptes, raons que li portaven a propo-

sar la declaració de la urgència d’inclusió 

de l’expedient del Compte General del 

2015, dins de la present sessió.

Realitzada la corresponent votació, 

el reconeixement de la urgència fou 

avalada amb el vot favorable dels mem-

bres del grup municipal d0’ERC (6), que 

representen un quòrum de la majoria 

absoluta legal dels membres de l’Ajunta-

ment. No es va produir cap vot en contra 

i s’abstingueren els membres dels grups 

municipals d’AES (1), CDC (1) i de la 

CUP (2).

Per part d’en Joan Solà es presentà la 

següent Proposta d’Acord:

Primer. Aprovar el Compte General 

del pressupost de 2015.

Segon. Trametre còpia, informàti-

cament, de l’expedient administratiu i 

de la resta de documents que formen 

el compte aprovat a la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya.

Resultà aprovada amb el vot favorable 

dels membres del grup municipal d’ERC 

(6) i s’abstingueren els membres dels 

grups municipals d’AES (1), CDC (1) i de 

la CUP (2). 

6è PUNT. Reparament Intervenció 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). No ha estat detectada cap 

anomalia en matèria d’ingressos.

7è PUNT. Donar compte Resolucions 

de l’Alcaldia i de la JGL. Es dóna compte 

al Ple de decrets de l’Alcaldia, registrats 

del núm. des del 242/2016 al 342/2016 

(ambdós inclosos).

Es donà compte de les resolucions 

adoptades per la Junta de Govern Local 

des de la sessió del 25-7-2016 fi ns a la ses-

sió del 19-9-2016, dels que se n’ha donat 

PLENS MUNICIPALS
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el preceptiu trasllat individual a tots els 

regidors.

8è PUNT. Informacions Regidories i 

Alcaldia. Els assistents foren informats 

en relació a les diferents activitats, nove-

tats o previsions de les diferents àrees 

de la gestió política i administrativa de 

l’Ajuntament, pels corresponents regi-

dors responsables de cadascuna d’elles. 

Els regidors membres dels grups muni-

cipals a l’oposició gaudiren de la possi-

bilitat de formular preguntes i sol·licitar 

aclariments en relació a la informació 

rebuda, encara que en aquesta sessió no 

formularen cap.

Es passà al 9è PUNT de suggeriments 

i preguntes.

S’aixecà la sessió a les 22:05.

Ple 26 d’ octubre de 2016
Essent les vint-i-una hores del dia vint-

i-sis d’ octubre de dos mil setze i com-

provada l’existència del quòrum neces-

sari perquè es pugui celebrar la sessió, 

declarada pública per la Presidència, es 

procedeix a obrir el debat i votació dels 

assumptes inclosos dins de l’ordre del dia

1r PUNT. Acta sessió anterior del 28 de 

setembre de 2016. D’acord amb l’article 

92 del RD 2568/1986, de 28 de novembre 

per el que s’aprova el Reglament d’Orga-

nització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les Entitats Locals, aquest punt queda 

sobre la taula amb la ’unanimitat dels 

assistent..

Abans de començar la deliberació 

dels temes inclosos en l’ordre del dia el 

Sr. Alcalde en atenció als membres de 

la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 

de Castellar del Vallès, presents a la Sala, 

proposa canviar l’ordre els temes a trac-

tat i passar al núm. 3 de l’ordre del dia la 

Moció conjunta dels Grups Municipal. 

Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca, la 

resta de punts quedarà modifi car per 

ordre correlatiu. 

2n PUNT. Expedient núm.855/2016. 

Moció conjunta Grups Municipals. 

Plataforma d’ afectats per la hipoteca. 

Llegeix la proposta un membre de l’Asso-

ciació de Afectats per l’Hipoteca de Cas-

tellar del Vallès.

L’Ajuntament Ple

ACORDA

PRIMER.- Realitzar un cens per detec-

tar tots els habitatges que no estan com-

plint amb la funció social (propietat d’en-

titats bancàries o grans tenidors) tal com 

es contempla a la Llei 18/2007, de 28 de 

desembre, del dret a l’habitatge, per tal 

de mobilitzar-los cap a habitatge social, 

sense que això produeixi cap retard en 

l’aplicació de les sancions que contempla 

aquesta norma per als habitatges ja iden-

tifi cats. Sol·licitar el registre de vivendes 

buides a l´Agència de l´Habitatge de 

Catalunya.

L ’esmentat cens estarà resolt abans de 

fi nalitzar el mes de novembre del present 

any. Registre es mantindrà periòdica-

ment actualitzat, no mes de tres mesos.

SEGON.- Amb la fi nalitat de no perme-

tre l’especulació amb la vivenda, aquest 

ajuntament s’informarà de les possibles 

transmissions de vivendes i el seu preu, a 

més a més de si els recursos disponibles 

(dotació pressupostària, multes, etc ..) ho 

permeten es puguin adquirir aquestes 

vivendes per a lloguer social.

TERCER.- Desplegar tot allò que és 

de competència municipal de la part de 

la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que no ha 

estat suspès pel Tribunal Constitucio-

nal, especialment allò que es refereix als 

protocols a formalitzar amb les compa-

nyies de subministraments per a evitar la 

pobresa energètica.

QUART.- Explorar conjuntament amb 

el Consell Comarcal del Vallès Occidental 

i la Generalitat de Catalunya si existeixen 

possibilitats que avalin als ajuntaments 

a continuar aplicant mesures d’emergèn-

cia social en l’àmbit de l’habitatge, per 

tal de poder desenvolupar al màxim els 

reglaments que ja existeixen i les políti-

ques de cessió d’habitatges buits.

CINQUÈ.- Desplegar una campanya 

que informi a la ciutadania dels seus 

drets en matèria d’habitatge i pobresa 

energètica , així com les vies per assegu-

rar-los i la possibilitat de denúncia en cas 

de vulneració.

SISÈ.- Imposar fi ns a 3 multes coerci-

tives que poden arribar als 100.000 euros, 

tal i com determina l’article 113.1 de la 

llei 18/2007, prèvia advertència, si trans-

corregut el termini fi xat no s’ha produït 

l’ocupació d’immoble.

SETÈ.- Iniciar un procediment san-

cionador per infracció molt greu en cas 

que es mantingui la desocupació de l’ha-

bitatge un cop esgotat el termini atorgat 

per a cooregir la situació, tal com preveu 

l’article 123.1.h de la LDHC

VUITÈ.- Instar el Govern de la Genera-

litat de Catalunya a:

a) Signar de manera immediata els 

acords o convenis amb les companyies 

de subministrament d’aigua potable, 

de gas i d’electricitat a que es refereix 

l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de 

juliol, de mesures urgents per a afrontar 

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 

la pobresa energètica, per a garantir que 

concedeixin ajuts a fons perdut a les per-

sones en situació de risc d’exclusió resi-

dencial o els apliquin descomptes molt 

notables en el cost dels consums mínims.

b) Incrementar la dotació pressupos-

tària destinada a polítiques públiques 

d’habitatge.

c) Obrir urgentment la convocatòria 

de nous ajuts de lloguer per a aquest any 

i posteriors, en forma de convocatòria 

oberta permanentment, amb l’objecte 

d’evitar milers de desnonaments de llo-

guers de petits tenidors. Per a això és 

imprescindible augmentar la dotació 

pressupostària destinada a ajuts per al 

pagament del lloguer.

d) Ampliar les àrees de demanda 

residencial forta i acreditada, perquè hi 

incloguin més municipis que es puguin 

benefi ciar de les mesures de mobilització 

d’habitatges.

NOVÈ.- Traslladar aquest acord al 

president de la Generalitat de Catalunya, 

al Parlament de Catalunya I A LA Plata-

forma d’Afectats per la Hipoteca.

Això no obstant l’Ajuntament Ple ho 

acordarà.”

Efectuada la corresponent votació, la 

proposta d’acord resta aprovada amb el 

vot favorable de tots els assistents, amb el 

quòrum de la majora absoluta del nom-

bre legal dels membres de l’Ajuntament. 

3r PUNT. Expedient núm. 846/2016. 

Moció conjunta d’AES, CUP i CDC. 

Espai Grups Municipals. Vots a favor: 

CDC (2), CUP (2) i AES (1); en contra ERC 

(6)

4t PUNT. Expedient núm.847/2016. 

Moció grup municipal CUP. Defensa 

de la titularitat catalana de les vies 

que es construeixin al Vallès. Votació: 

Efectuada la corresponent votació, la 

proposta d’acord queda aprovada amb 

el vot favorable les membres de la CUP 

(2) i l’abstenció dels membres d’ERC (6) 

de CDC (2) i d’AES (1). Amb el quòrum 

d’aprovació de la majoria simple del nom-

bre legal dels membres de l’Ajuntament. 

5è PUNT. Expedient núm.848/2016. 

Moció grup municipal CUP. Esmenes 

de les ordenances fi scals 2017. El grup 

de la CUP a l’Ajuntament de Sant Llorenç 

Savall proposa l’adopció d’ algunes esme-

nes a les ordenances fi scals 2017

Després d’haver realitzat la deliberació 

corresponent, s’acorda per unanimitat 

deixar el punt sobre la taula i debatre les 

ordenances pel 2018.

6è PUNT. Expedient núm.843/2016. 

Moció grup municipal ERC. Suport 

al Referèndum i al Procés Consti-

tuent. S’aprova amb els vots favorables 

de CDC(2), CUP (3) i ERC (6); abstenció 

d’ AES (1).

7è PUNT. Expedient núm.854. Moció 

conjunta grups municipals. Les bar-

raques pedra seca siguin inscrites a 

la llista representativa del patrimoni 

immaterial de la UNESCO. Aprovada 

per unanimitat.

8è PUNT. No s’ha adoptat cap Resolució 

de l’Alcaldia, ni de la Junta de Govern 

Local. No ha esta detectada cap anomalia 

en matèria d’ingressos. Es dóna compte 

al Ple de decrets de l’Alcaldia, registrats 

del núm. 343/2016 al 387/2016 (ambdós 

inclosos). Es dona compte de les resolu-

cions adoptades per la Junta de Govern 

Local des de la sessió del 26/09/2016 fi ns 

a la sessió del 17-10-2016.

Es dóna informació per part de les 

regidories i Alcaldia i es passà a suggeri-

ments i preguntes.

S’aixecà la sessió a les 22:50.  

Ple 30 de novembre de 2016
Essent les vint-i-una hores del dia 

trenta de novembre de novembre de dos 

mil setze i comprovada l’existència del 

quòrum necessari perquè es pugui cele-

brar la sessió, declarada pública per la 

Presidència, es procedeix a obrir el debat 

i votació dels assumptes inclosos dins de 

l’ordre del dia.

1r PUNT. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

26 D’OCTUBRE DEL 2016. Efectuada 

la corresponent votació, la proposta 

d’acord resta aprovada amb el vot favora-

ble de tots els assistents, amb el quòrum 

de la majora absoluta del nombre legal 

dels membres de l’Ajuntament. 

L’alcalde proposa canviar l’ordre per 

poder aprovar una moció presentada 

pels 4 grups municipals.

2n PUNT. EXPEDIENT NÚM. 973/2016. 

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS 

MUNICIPALS D’ERC, CUP, CDC, AES. 

CELEBRACIÓ ANUAL D’UNA REPRE-

SENTACIÓ DE TITELLES EN HOME-

NATGE A L’ÀNGELS VALERO PÉREZ. 

S’acorda amb el vot favorable de la 

majoria absoluta: PRIMER –Celebrar 

anualment una representació de teatre 

de titelles en homenatge a la desapare-

guda Àngels Valero Pérez. SEGON-Que 

aquesta representació s’anomeni “Memo-

rial Àngels Valero”. TERCER-Considerar 

la possibilitat de recuperar el Festival 

de Titelles a partir de la creació d’aquest 

d’homenatge.

3r PUNT. EXPEDIENT NÚM. 918/2016. 

INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I 

DRETS A 31-12-2015. S’acorda amb els 

vots favorables d’ERC (6)Primer. Apro-

var la Rectifi cació de l’Inventari General 

de Béns i Drets de l’Ajuntament de Sant 

Llorenç Savall, referit al 31 de desembre 

de 2015, amb una xifra agregada total de 

20.815.721,40 euros. Segons el document: 

DOC_AMPLIA DIBA. 01, que cal diligen-

ciar als efectes procedents.

Segon. Remetre còpia de la Rectifi ca-

ció de l’Inventari aprovada tan al Depar-

tament de Governació i Relacions Insti-

tucional de la Generalitat de Catalunya, 

com a la Subdelegació del Govern central 

a Catalunya” .

Abstenció: CUP (2), CDC (2) i AES (1).

4t PUNT. EXPEDIENT NÚM. 949/2016 

PRESSUPOST MUNICIPAL 2017. L’al-

calde, presenta la proposta i passa la 

paraula al regidor d’ERC, el Sr. Joan 

Solà que passa a explicar el pressupost 

que presenten de 3.832.031€ dels quals 

2.670.000 són del pressupost ordinari i 

412.000€ corresponen a inversions, el 

nivell d’endeutament és d’un 34.5% i es 

preveu un increment del 8% a nivell d’in-

gressos, no hi ha increments per orde-

nances fi scals i si que es preveu un incre-

ment per plusvàlues i obres. Votacions: a 

favor ERC (6); en contra CUP (2), CDC (2) 

i AES (1).

5è PUNT. EXPEDIENT NÚM. 970/2016 

MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚM. 

09-2016 GENERACIÓ DE CRÈDIT. L’al-

calde, presenta la proposta que literal-

ment diu:

“És necessari realitzar dues modifi ca-

cions del pressupost, el fi nançament de 

les quals prové del romanent de tresore-

ria per a despeses generals que es deriva 

de la liquidació de l’exercici 2015, apro-

vat per decret d’alcaldia núm. 2016-0137 

de data 3 de maig de 2016. En concret es 

tracta de les modifi cacions següents:

• Compra Pou d’en Ribera

El Servei Municipal de Subministra-

ment d’Aigua Potable de Sant Llorenç 

Savall està considerat un servei bàsic i 

imprescindible i irrenunciable a prestar. 

La totalitat de les captacions es realitzen 
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dins del Terme Municipal de Sant Llo-

renç Savall. Tenint en compte que, des 

de fa uns anys, els resultats de les ana-

lítiques de la qualitat de la potabilitat 

de les aigües captades es va deteriorant 

per l’aparició de fosfats, en uns nivells 

creixents, i que en moments puntuals 

en resulten perillosos. Tenint en compte 

que una de les actuals captacions pro-

cedeix de l’anomenat Pou d’en Ribera, 

que a més de ser la captació més regular 

i constant és la que manté una més alta 

qualitat en quant a l’absència de fosfats. 

El Pou d’en Ribera, i els terrenys en el que 

s’ubica, no és de titularitat municipal, 

sinó privat. En diverses ocasions s’han 

dut a terme gestions i contactes amb la 

Propietat per conèixer les possibilitats 

de la seva adquisició per part d’aquest 

Ajuntament. En aquest sentit es disposa 

d’un peritatge dut a terme per encàrrec 

de la Propietat, que en el any 2013, li 

assignava un valor de 173.273,48 euros, 

en una banda de valors de mercat d’entre 

150.000,00 i 190.000,00 euros.

• Compra nau zona industrial

Es vol adquirir una nau a la zona indus-

trial, que justament està situada en el 

terreny contigu a la zona esportiva. Això 

permetria la utilització d’aquesta edifi -

cació com a magatzem per la brigada 

municipal, en un principi, perquè el local 

actual està en mal estat i és necessari 

ubicar-lo en un altre lloc. I en un futur, es 

preveu utilitzar l’edifi ci com a una part 

més de la zona esportiva, possibilitant 

la creació d’una sala polivalent, gimnàs, 

etc. L’aprovació dels expedients de crèdit 

extraordinari correspon al Ple. Existeix 

encara un romanent de lliure disposició 

de fi ns a 480.515,76 euros, no afectat per 

allò dictat en la LO 2/2012.L’expedient 

ha de ser aprovat pel Ple d’aquest Ajun-

tament. S’ha emès informe favorable per 

part de la tècnica en gestió pressupostà-

ria. D’acord amb l’exposat anteriorment, 

l’Alcalde proposa al Ple, l’adopció del 

acord següent:

Primer. Aprovar la modifi cació pres-

supostària consistent crèdit extraor-

dinari, detallada en l’annex I d’aquest 

expedient, i que ascendeix a un total de 

240.000,00 euros. Segon. Exposar l’acord 

al públic, amb anunci al butlletí ofi cial 

de la província, per 15 dies, durant els 

quals els interessats la poden examinar 

i presentar-hi reclamacions davant el 

Ple. Passats els 15 dies, si no hi ha hagut 

reclamacions, l’acord es considerarà 

defi nitivament aprovat. Tercer. Aprovat 

defi nitivament (tàcita o explícitament) 

l’acord, es procedirà a publicar un resum 

per capítols al butlletí ofi cial de la pro-

víncia.” Efectuada la corresponent vota-

ció, la proposta d’acord queda aprovada 

amb el vot favorable dels membres d’ERC 

(6) i l’abstenció dels membres de CDC (2), 

CUP (2) i AES (1). 

6è PUNT. EXPEDIENT NÚM. 893/2016. 

MOCIÓ CONJUNTA OPOSICIÓ. 

LOCALS GRUPS MUNICIPALS. Votació: 

a favor: CDC (2), CUP (2) i AES (1); en con-

tra ERC (6).

7è PUNT. EXPEDIENT NÚM. 939/2016. 

MOCIÓ GRUP MUNCIPAL CUP. DONAR 

SUPORT A L’ALCALDESSA DE BERGA, 

MONTSE VENTURÓS. Efectuada la cor-

responent votació, la proposta d’acord 

queda rebutjada amb el vot en contra 

dels membres d’ERC (6) i l’abstenció dels 

membres de CDC (2) i AES (1) i el vot a 

favor dels membres de la CUP (2).

8è PUNT. EXPEDIENT NÚM. 974/2016. 

MOCIÓ GRUP MUNICIPAL AES. SESSI-

ONS COMISSIÓ ESPECIAL DE COMP-

TES. “Moció del Grup Municipal d’AES. 

No realitzar la sessió d’aprovació dels 

comptes de l’any anterior durant el mes 

d’agost. En la deliberació pren la paraula 

l’alcalde el Sr. Ricard Torralba, i explica 

que la Comissió Especial de Comptes es 

fa quan es pot, i que els treballadors que 

no tenen per què adaptar-se als horaris 

que prefereixen els regidors, ja que es el 

regidor que s’ha d’adaptar a l’horari.

El Sr. Emiliano Osuna comenta que es 

podrien fer els dilluns a la tarda, quan hi 

ha els tècnics treballant. L’alcalde repe-

teix que és el regidor qui s’ha d’adaptar a 

l’administració.

El Sr. Albert Vicens, demana al Sr. Emili-

ano Osuna que s’activi la targeta per poder 

signar els documents electrònicament 

perquè sinó no poden llegir les mocions. 

Pensen que respecte a l’horari si que hi 

pot haver fl exibilitat per poder compa-

tibilitzar els horaris dels regidors amb 

aquestes reunions. Votació: Efectuada la 

corresponent votació, la proposta d’acord 

queda rebutjada amb el vot en contra 

dels membres d’ERC (6) i l’abstenció dels 

membres de CDC (2) i el vot a favor dels 

membres de la CUP (2) i AES (1).

9è PUNT. EXPEDIENT NÚM. 975/2016. 

MOCIÒ GRUP MUNICIPAL AES. RÈGIM 

SESSIÓ PLE MUNICIPAL. Iniciar les ses-

sions dels Plens de l’Ajuntament a les 20 

hores. Votació: queda rebutjada amb el 

vot en contra dels membres d’ERC (6) i de 

CDC (2) i el vot a favor dels membres de la 

CUP (2) i AES (1).

10è PUNT. EXPEDIENT NÚM. 

976/2016. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL 

AES. JORNADA LABORAL VIGILANTS 

MUNICIPALS. Igualar les hores de feina 

dels vigilants municipals amb les de la 

resta de treballadors de l’Ajuntament. El 

Grup Municipal d’AES proposa en aquest 

ple d’adopció del següent punt: que, a 

partir de l’aprovació d’aquesta moció, 

tots els empleats de l’Ajuntament passin 

a realitzar una jornada laboral de 37.5 

hores setmanals.” A la deliberació, el Sr. 

Ricard Torralba, comenta que ja se’n 

va parlar en un l’altre Ple. Els vigilants 

també tenen 37.5h setmanals, però en 

el seu moment com que cobraven hores 

extres, es va pactar fi xar les hores extres 

fi ns a un màxim de 40h a la setmana i 

que el sou actual conté el que es corres-

pondria a les hores extres. Votació: rebut-

jada amb el vot en contra dels membres 

d’ERC (6) l’abstenció de CDC (2) i la CUP 

(2) i el vot a favor d’AES (1).

Acte seguit es passà a Reparament 

Intervenció i Anomalies d’Ingressos. No 

s’havia adoptat cap Resolució d’Alcaldia 

ni de Junta de Govern Local, ni detectada 

cap anomalia d’ingressos. Es va donar 

compte des d’Alcaldia dels Decrets des 

del 388/2016 al 426/2016 i de les resolu-

cions adoptades des de la JGL des de la 

sessió del 24-10-2016 fi ns a la sessió del 

21-11-2016.

El Ple acabava amb el torn de suggeri-

ments i preguntes per part dels regidors 

de l’oposició i per part del públic.

S’aixecà la sessió a les 23:34.

Ple 28 de desembre de 2016
Essent les vint-i-una hores del dia vint-

i-vuit de desembre de 2016 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 

inclosos dins de l’ordre del dia. Excu-

sen la seva inassistència els regidors 

Pere Daví Vilatersana i n’Albert Vicens 

Llauradó.

1r PUNT. EXPEDIENT NÚM. 661/2016. 

ACTA ORDINÀRIA DEL 28 DE SETEM-

BRE DEL 2016. Aprovada per majoria 

absoluta.

2n PUNT. EXPEDIENT NÚM. 890/2016. 

ACTA ORDINÀRIA DEL 30 DE NOVEM-

BRE DEL 2016. Aprovada per majoria 

absoluta.

3r PUNT. EXPEDIENT NÚM. 1070/2016. 

PRORROGA 2017 SUBMINISTRA-

MENT ENERGIA AMB ENDESA. Efec-

tuada la corresponent votació, l’ante-

rior proposta d’acord resultà aprovada 

amb el vot favorable dels cinc membres 

assistents del grup municipal d’ERC, 

l’abstenció del dos membres dels grup 

municipal de CDC i el vot en contra dels 

grups municipals de la CUP (1) i AES (1). 

El quòrum d’aprovació és de la majoria 

simple del nombre legal del membres de 

l’Ajuntament. 

4t PUNT. EXPEDIENT NÚM.1073/2016. 

MODIFICACIÓ DEL TIPUS IMPOSI-

TIU DE L’IBI PEL 2017. La presentació 

de la proposta d’acord del present punt 

de l’ordre del dia la va realitzar en Joan 

Solà, remarcant que el propòsit d’aquesta 

Resolució era mantenir el nivell recap-

tatori per l’IBI, tal i com havien promès 

en el seu programa electoral. Efectuada 

la corresponent votació, l’anterior pro-

posta d’acord resultà aprovada amb el 

vot favorable dels cinc membres assis-

tents del grup municipal d’ERC, l’absten-

ció de la CUP (1), i el vot en contra dels 

grups municipals de la CDC (2) i AES (1). 

El quòrum d’aprovació és de la majoria 

simple del nombre legal del membres de 

l’Ajuntament. 

5è PUNT. EXPEDIENT NÚM. 1063/2016. 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 

MUNICIPAL D’ERC. SUPORT A LES 

INSTITUCIONS I CÀRRECS ELEC-

TES INVESTIGATS PER ACTUACIONS 

RELACIONADES AMB EL PROCÉS 

SOBIRANISTA. Sense necessitat de fase 

de deliberació, es procedí a realitzar la 

corresponent votació, resultant apro-

vada, l’anterior moció, amb el vot unà-

nime a favor, excepte el vot del membre 

del grup municipal de l’AES, que s’abstin-

gué. El quòrum de l’aprovació és el de la 

majoria absoluta del nombre legal dels 

membres de l’Ajuntament.

6è PUNT. EXPEDIENT NÚM. 1006/2016. 

MOCIÓ GRUPS MUNICIPALS CDC, 

CUP, AES. ESPAIS MUNICIPALS. Sense 

realitzar-se presentació i fase de delibe-

ració es passà directament a la votació, 

en la que , l’anterior moció, resulta rebut-

jada amb els vots en contra dels mem-

bres del grups municipal d’ERC (5), cap 

abstenció i els vots a favor dels membres 

dels grups municipal de CDC (2), la CUP 

(1), i l’AES (1). El quòrum de la no aprova-

ció és el de la majoria simple del nombre 

legal dels membres de l’Ajuntament. 

7è PUNT. EXPEDIENT NÚM. 1067/2016. 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 

MUNICIPAL CUP. EN DEFENSA DE LA 

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I SOLIDA-

RITAT AMB LES INDEPENDENTISTES 

ENCAUSADES PER CREMAR FOTOS 

DEL REI. El Sr. alcalde demana a la CUP 

si la moció podia ser votada punt a punt, 

perquè pel contrari el grup d’ERC vota-

ria en contra. En Francesc Piñol mani-

festà que el seu grup votaria en contra 

perquè havia aspectes concrets amb els 

que no podien estar a favor, en espe-

cial amb la desacreditació que es feia 

del Conseller d’Interior (no es fa pinya 

d’aquesta manera), i a més en aquesta 

mateixa sessió ja s’havien votat a favor 

d’una altra moció de la mateixa matèria, 

però generalista. En F. Xavier manifestà 

que a l’igual que a l’Estat a la Generalitat 

també hi ha clavegueres i que la moció 

s’ha de votar en la seva totalitat i no a 

parts. Na Beatriz López comentà que el 

seu grup no demanaria la dimissió del 

Conseller d’Interior, i que el redactat fi s-

sura la unitat dels independentistes i, a 

més, el seu grup no vol afectar als funcio-

naris en general i als mossos d’esquadra 

particularment, per això votarien que no 

al no poder votar punt a punt.

Efectuada la corresponent votació, 

l’anterior moció resulta rebutjada amb 

el vot en contra dels membres dels grups 

municipals d’ERC (5), i CDC (2), l’absten-

ció del membre del grup municipal de 

l’AES i el vot favorable del membre de la 

CUP. El quòrum de la no aprovació és el 

de la majoria absoluta del nombre legal 

dels membres de l’Ajuntament.

8è PUNT. No s’havia adoptat cap Resolu-

ció de l’Alcaldia, ni de la Junta de Govern 

Local (actuant per delegació de l’Alcal-

dia), que hagués comportat cap tipus 

de reparament des de la Intervenció. No 

havia estat detectada cap anomalia en 

matèria d’ingressos

9è PUNT. Es donà compte al Ple de 

decrets de l’Alcaldia, registrats del núm. 

des del 427/2016 al 465/2016 (ambdós 

inclosos).

10è PUNT. Es donà compte de les reso-

lucions adoptades per la Junta de Govern 

Local des de la sessió del 28-11-2016 fi ns 

a la sessió del 19-12-2016.

Es va donar informació des de les dife-

rents regidories i des d’ Alcaldia i es va 

passar al punt de suggeriments i pregun-

tes. S’aixecà la sessió a les 21:55.



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

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

Medi Ambient

Natura Local
L’empresa Natura Local ja ha introduït les dues rutes (la 

primera, ruta circular passant per tres fonts i l’ermita de 

St. Jaume; la segona, Llogari-Castell de Pera-Vall d’Horta) 

per promocionar el poble, a la seva app.

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

nostre poble!!

TREBALLS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS A LES 

PARCEL·LES MUNICIPALS I ZONES VERDES DE COMABELLA

HISTÒRIA D’UN VISITANT INESPERAT 

A L’ESCOLA JOSEP GRAS

L’Ajuntament de Sant Llorenç 

Savall, gràcies a un ajut econòmic de 

la Diputació de Barcelona, està duent 

a terme els treballs de neteja i trac-

tament de la vegetació de les parcel-

les publiques i zones verdes munici-

pals de la urbanització de Comabella. 

Aquests treballs s’emmarquen en 

l’execució del Pla de Prevenció d’In-

cendis Forestals de la Urbanització 

de Comabella (PPU) que conté diver-

ses fases: 

1. Obertura de la franja perimetral de 

baixa combustibilitat, de protec-

ció, al voltant de la urbanització. 

Aquesta actuació es va realitzar a 

fi nals del 2015. I es preveu realit-

zar-hi els treballs de manteniment 

durant aquest any 2017.

2. Tractament de la vegetació en les 

parcel·les públiques no urbanitza-

des, de les quals és titular l’ajun-

tament, i zones verdes municipals. 

Aquesta actuació és la que s’està 

executant durant els mesos de 

gener i febrer d’aquest 2017.

3. Tractament de la vegetació en les 

parcel·les privades no urbanitza-

des. Aquesta actuació consisteix 

en el requeriment als titulars de 

les parcel·les privades no urbanit-

zades que es troben en un estat 

d’incompliment de la normativa 

vigent en matèria de prevenció 

d’incendis forestals, per a que rea-

litzin el tractament de la vegetació 

de les seves parcel·les. 

Cal tenir en compte que el tracta-

ment de la vegetació de les parcel-

les que estan urbanitzades no està 

recollit en el PPU de la urbanització 

de Comabella, tot i que amb la dar-

rera modifi cació de la Llei 5/2003, de 

22 d’abril, de mesures de prevenció 

dels incendis forestals en les urba-

nitzacions, els nuclis de població, les 

edifi cacions i les instal·lacions situats 

en terrenys forestals, s’obre la porta 

a poder començar a treballar en 

aquest camí. 

Els treballs que s’estan duent a 

terme en les parcel·les públiques i 

zones verdes municipals in clouen 

l’estassada del sotabosc i, si és 

necessari, la poda o tala d’arbrat, 

segons l’estat de la parcel·la, per tal 

de reduir la densitat de la vegetació 

amb l’objectiu de complir amb la nor-

mativa vigent en matèria de preven-

ció d’incendis forestals.

Amb l’execució dels treballs que 

s’estan duent a terme els mesos de 

gener i febrer de 2017 quedaran fetes 

la major part de parcel·les públi-

ques i zones verdes municipals de 

la urbanització. Restaran pendents 

per més endavant algunes parcel-

les municipals que no han pogut 

entrar en aquesta fase per manca de 

pressupost. El passat dilluns 6 de febrer al 

matí, va aparèixer al pati de l’escola 

una guineu ferida. De seguida, alum-

nes i mestres van poder observar 

que la jove guineu tenia diverses 

lesions a la cara i al llom i coixejava 

d’una pota. Com que estava afamada 

per no poder caçar, li van preparar 

un petit refrigeri que no va refusar.

Des de l’escola es van posar en 

contacte amb l’ajuntament i aquest 

al mateix temps, va contactar amb 

el Cos d’Agents Rurals per veure què 

es podia fer per intentar salvar l’ani-

mal ferit.

La mateixa tarda de dilluns una 

patrulla d’agents rurals es va acos-

tar a l’escola amb una gàbia trampa 

i esquer per provar de capturar 

la guineu ferida. Gràcies als bons 

coneixements del conserge sobre 

la fauna del pati i l’experiència dels 

agents, es va triar un racó tranquil 

on l’animal es sentís còmode per 

voltar.

Durant els següents dies, la gui-

neu va demostrar el seu enginy, 

essent capaç de buidar la gàbia 

d’esquer sense activar la porte-

lla que la deixaria atrapada dins la 

gàbia. Finalment però, el dijous al 

migdia la guineu es va poder captu-

rar. Una vegada el vigilant municipal 

va haver retirat l’animal de l’escola, 

els tècnics municipals van avisar de 

la captura al Centre de Recuperació 

de Fauna Salvatge de Torreferrussa 

i van traslladar l’animal a la Unitat 

d’Hospitalització del Centre.

Els responsables del centre, 

implicats des del primer moment 

en el cas, van poder constatar que 

l’animal presentava una ferida greu 

al cap i que el seu pronòstic era 

reservat.

El passat dimarts 16 de febrer els 

Agents Rurals i els responsables del 

Centre de Recuperació de Torrefer-

russa van informar a l’ajuntament 

que després d’una operació deli-

cada per intentar recuperar l’animal, 

fi nalment aquest havia mort.

L’exemplar de guineu en el moment de la captura.

Unitat d’hospitalització del Centre de Recuperació de 

fauna salvatge de Torrefarrussa.

Agents Rurals instal·lant la gàbia trampa.

Malgrat el trist desenllaç, l’expe-

riència a l’escola ha despertat molt 

d’interès als alumnes i mestres i ha 

pogut servir d’exemple no tan sols 

per conèixer millor la fauna salvatge 

del poble, sinó també una oportunitat 

per treballar conceptes com el dol.

La guineu (Vulpes vulpes) és una 

espècie de la família del cànids, és 

un carnívor generalista que pot ali-

mentar-se d’una àmplia varietat 

d’aliments, des d’insectes i cucs o 

fruits del bosc, fi ns a preses més 

grans com peixos, amfi bis, ocells i 

fi ns i tot en algun cas, cries de cabi-

rol. És molt abundant al territori 

llorençà i en general arreu de Cata-

lunya i Europa. És considerada una 

espècie cinegètica pel Decret 2/2008 

del 15 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de protecció dels 

animals.

Israel Estopà, Eva Garcia
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Esports
A l’entrada del pavelló s’ha col-

locat un cartell ben gran en el qual 

hi ha unes normes de respecte que 

sovint els adults oblidem... normes 

que si s’apliquen, deixarem que els 

infants gau deixin jugant a qualsevol 

esport, sobretot al futbol, esport amb 

grans valors però que sovint, el món 

que l’envolta, l’acaba “embrutant”.

Turisme i Comunicació
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 trobar les diferents activitats 

que tindran lloc en el nostre terme i que mica en mica anirem introduint. 

Us convidem a que us descarregueu l’AppDivertium!!

Urbanisme
Ordenança fi scal núm.5 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Article 6è. Benefi cis fi scals de concessió potestativa 

1. Es concedirà una bonifi cació del 95 per cent de la quota de l’impost 

a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 

d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies soci-

als, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació o de millora de 

la imatge urbana que ho justifi quin. Aquesta declaració correspondrà al 

Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per 

vot favorable de la majoria simple dels seus membres. A aquests efectes 

podran ser declarades d’interès per concórrer les circumstàncies esmen-

tades i, per consegüent, obtenir la bonifi cació de la quota, les obres desti-

nades a la remodelació de façanes a edifi cis existents, prèvia sol·licitud de 

la corresponent llicència d’obres.

Entitats i Societat
ESCOLA JOSEP GRAS RESIDÈNCIA D’AVIS 

DE SANT LLORENÇ SAVALLGÀMBIA, ESTEM AL TEU COSTAT!

MOLTES FELICITATS CLEMENCIA MORA!Sabíeu que Gàmbia és un petit 

país d’Àfrica? Està envoltat per 

un altre país, Senegal, i és un 

país subdesenvolupat, on entre 

els habitants hi ha força pobresa 

econòmica i no massa accés a 

serveis bàsics.

I segur que us preguntareu: 

per què ens parlen de Gàm-

bia? Us ho expliquem! L’escola 

ha iniciat un projecte solidari 

al qual s’hi ha sumat l’Ajunta-

ment, així doncs hem començat 

a col·laborar amb l’ONG UNO-

MASUNO+. Hi col·laborarem a 

través de miniprojectes, concre-

tament el del 2017 consisteix en 

millorar la infraestructura del 

centre mèdic de Touba Kolong, 

un poblat d’uns 2000 habitants; 

així tindran més materials per 

poder atendre i curar als nens i 

nenes i als adults.

El grup de sisè hem fet tot un 

treball d’investigació sobre aquest 

país: les dades bàsiques, la situació 

actual, com és la vida allà, què és 

una ONG, què podem fer per fi nançar 

projectes... També hem pogut escol-

tar experiències de visites a Gàmbia, 

com la de la Tere, un grup de nois 

que han creat l’ONG Papá Alpha, i 

fi ns i tot la història del Lamine, un 

noi senegalès que va haver de mar-

xar del seu país per buscar un futur 

millor aquí.

Abans de fer tota aquesta investi-

gació ens imaginàvem un país pobre 

i trist, i que fi ns i tot el 

nostre objectiu seria 

aconseguir que fos 

com aquí; però ara 

ens adonem que és 

un país molt ric en 

natura i en alegria, 

amb ben poc que 

tenen ja són feliços i 

ho comparteixen tot 

amb tothom. Hem de 

saber escoltar què 

és allò que realment 

necessiten els gam-

bians, no allò que 

nosaltres creiem que 

necessiten.

El passat dia 3 de març, els nois 

i noies de sisè vam fer una presen-

tació d’aquest projecte a la casa de 

cultura, si no hi vau assistir i voleu 

saber més sobre el tema, no dubteu 

en visitar la següent pàgina web:

http://blocs.xtec.cat/projectegambia/

David Capilla

El passat 18 de gener de 2017 la Sra. Clemencia Mora Garcia va com-

plir els 100 anys acompanyada dels seus familiars i dels treballadors de 

la residència de gent gran de Sant Llorenç Savall, on viu.

L’il·lm. Sr. Ricard Torralba, alcalde i Sra. Cristina Carrasco regidora de 

Serveis Socials de Sant Llorenç Savall s’han desplaçat a la residència 

d’avis per felicitar-la i, a més, li varen lliurar la medalla de centenària que 

atorga la Generalitat de Catalunya com a reconeixement dels valors, l’ex-

periència, els aprenentatges i els coneixements que ha acumulat i trans-

mès durant tota la seva vida al llarg de cent anys.

També, l’alcalde li va llegir la carta de felicitació de la Consellera de 

Treball Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya Hble. Sra. 

Dolors Bassa qui en el seu escrit deia entre d’altres frases ”....Les per-

sones grans sou les dipositàries d’un important bagatge que cal tenir en 

compte per encarar el futur amb optimisme i responsabilitat...”.

Tots volem felicitar-la 
en una data tant assenyalada, 
com és la de 
complir els 100 anys. 
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SANT LLORENÇ SAVALL ACULL UN ACTE INSTITUCIONAL D’HOMENATGE A L’ESCRIPTOR JOAN OLIVER

L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall ha acollit divendres passat al 

migdia un acte de tribut a l’escriptor Joan Oliver ja que l’any 2016 s’ha 

commemorat el trentè aniversari de la seva mort. Organitzat pel Con-

sell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC), l’acte ha estat presidit 

pel president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont; i pel 

president del propi Consell Comarcal i alcalde de Castellar del Vallès, 

Ignasi Giménez. També hi ha assistit la presidenta de la Diputació 

de Barcelona, Mercè Conesa; l’alcalde de Sant Llorenç Savall, Ricard 

 Torralba; i alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca, així 

com altres representats institucionals, la Comissió Any Joan  Oliver i 

entitats vinculades amb el poeta vallesà, ha informat el CCVOC diven-

dres passat mateix en un comunicat. S’ha comptat també amb la inter-

venció de Sílvia Oliver, fi lla única de l’escriptor.

A banda dels parlaments dels representants de les institucions públi-

ques, tambè n’ha ofert un la presidenta del PEN Català, Carme Arenas, qui 

ha explicat la tasca de Joan Oliver al capdavant d’aquesta entitat quan en 

va ser president. El tribut a Joan Oliver, qui com a poeta va ser conegut 

pel seu pseudònim Pere Quart, ha comptat amb una lectura teatralitzada 

d’un fragment de l’obre de teatre La fam, a càrrec de TIC Escènic i sota la 

direcció de Jeroni Oller. Per la seva banda, Celdoni Fonoll i Lloll Bertran han 

fet una breu lectura poètica de Joan Oliver. L’homenatge ha fi nalitzat amb 

un petit tast de productes agroalimentaris del Vallès Occidental: gràcies al 

cuiner de Cuina Vallès, Carles Calsina, s’han tastat les mongetes del gan-

xet de Castellar del Vallès, acompanyades de botifarra de Sentmenat, oli 

d’Ullastrell i vi de Castellbisbal; el toc dolç l’han posat les galetes de Sant 

Llorenç Savall

CARLA NOGUERA

Em dic Carla Noguera Roa, 

tinc 16 anys i visc a Sant Llorenç 

Savall. Des de petita he practicat 

diferents esports i he fet vàries 

activitats extraescolars, però fi ns 

l’any 2009 no vaig trobar l’esport 

que realment m’agradava, l’equi-

tació. Vaig començar a muntar 

a cavall un cop per setmana al 

Centre Hípic Casa Nostra, situat 

a Sant Quirze del Vallès. En pocs 

mesos vaig començar a compe-

tir i això va fer que el meu interès 

per aprendre sobre el món del 

cavall augmentés. Vaig comen-

çar a fer més classes d’equitació 

a la setmana, però la distància 

de casa meva a l’hípica m’impe-

dia entrenar tot el que jo volia. 

L’any 2013, vaig decidir centrar-me 

una mica més en l’equitació però 

sense deixar de costat els estudis, 

així que vaig anar a estudiar al Centre 

d’Alt Rendiment de Sant Cugat. L’ho-

rari, la ubicació i el sistema d’ense-

nyament adaptat a esportistes em va 

permetre estudiar 3r i 4t d’ESO, i a la 

vegada seguir competint i entrenant 

cada dia. Gràcies a l’esforç, l’ajuda 

de la família, però sobretot a l’ajuda 

d’una magnífi ca entrenadora com 

és Berta Fernández he anat millo-

rant poc a poc i aconseguint tot allò 

que em proposava. He aconseguit la 

medalla d’or al Campionat de Cata-

lunya de ponis 5 anys consecutius 

(2012-2016). Durant aquests anys 

també he participat als Campionats 

d’Espanya de ponis, destacant vàries 

medalles per equips, 2 de bronze 

individuals i una d’or individual.

Actualment estic estudiant 1r de 

batxillerat científi c, tot i que cada 

vegada els estudis són més difícils, 

els segueixo combinant amb l’esport 

que també es complica cada vegada 

més. Fins la temporada passada 

competia en el nivell de ponis, que 

vaig acabar immillorablement amb 

una medalla d’or al Campionat de 

Catalunya i dues més al Campionat 

d’Espanya, una individual i una per 

equips. Aquesta temporada aug-

mento de categoria i els meus pro-

pòsits són classifi car-me pel Cam-

pionat d’Espanya de juvenils i fer-ho 

el millor possible. Com tot esportista, 

m’encantaria seguir aprenent i supe-

rant-me cada dia fi ns arribar a com-

petir en uns Jocs Olímpics. 

Font: Mola TV Informatius
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LA CORAL ELS EMPRIUS INTERPRETÀ LA SUITE DE  BUTLER 

EN UN DOBLE CONCERT DE NADAL 

CASA NOSTRA, CASA VOSTRA

La coral polifònica Els 

Emprius interpretà en un doble 

concert celebrat a Sabadell i 

al nostra poble la bonica suite 

litúrgica del compositor nord-

americà contemporani Eugene 

Butler, assolint un notable èxit 

que va fer les delícies del públic 

assistent. 

Aquesta obra per a cant coral 

a quatre veus i de difícil inter-

pretació va fer vibrar el públic en 

les dues actuacions realitzades. 

Integrada per cinc peces: Kyrie, 

Gloria, Sanctus, Benedictus i 

Agnus Dei, sota la direcció del 

mestre Josep Olivella i l’acom-

panyament al piano de David 

Casanova, la suite litúrgica de 

Butler ressonà amb força tant 

al primer concert celebrat a a 

l’església parroquial de Sant 

Llorenç Savall, com dies des-

prés en el que va tenir per marc 

l’església de la Puríssima Con-

cepció de Sabadell. 

El repertori d’aquest doble 

concert nadalenc el completa-

ren la cançó tradicional catalana 

“L’àngel i els pastors” i dues 

nadales britàniques harmonit-

zades per David Wilcocks: la tra-

dicional gal·lesa “Deck the hall” i 

l’anglesa “God rest you merry,...”. 

Aquestes dues darreres compo-

sicions foren interpretades con-

juntament amb el Cor Vallès de 

Sabadell, coral que va acompa-

nyar als cantaires llorençans en els 

concerts celebrats respectivament 

els dies 18 i 23 de desembre. 

Com ja és tradició de cada any 

la Coral Els Emprius va actuar a la 

Residència de la gent gran el matí 

del 18 de desembre i també oferí 

una petita mostra del seu reper-

tori el 21 de novembre a la Casa de 

 Cultura, amb motiu de la comme-

moració de la diada de Santa Cecília 

patrona de la música, comptant en 

ambdues actuacions amb la partici-

pació activa de les persones assis-

tents a l’audició. 

INTERCANVI 

AMB LA CORAL DE FOIX 

Per aquest any 2017 la Coral Els 

Emprius assaja un nou repertori de 

cançons per tal d’interpretar-les en 

el decurs de l’intercanvi previst amb 

l’Ensemble Vocal Ariège Pyrénnées. 

Aquesta coral francesa de Foix es 

desplaçarà a Sant Llorenç Savall per 

actuar-hi el diumenge 14 de maig 

juntament amb el cor llorençà. La 

vigília hauran actuat a Sabadell amb 

motiu de l’aplec de la Salut. 

L’1 i el 2 de juliol serà la nostra 

coral Els Emprius la que viatgi a Foix 

per efectuar la torna visita d’aquest 

intercanvi musical. En properes 

edicions informarem més detalla-

dament del programa d’aquestes 

audicions. 

El cap de setmana del 4 i 5 de 

febrer, es va fer un recull de sig-

natures per adherir-se a la cam-

panya d’acollida de refugiats. 

Organitzat pel CEL, CAU, Veïns 

de Comabella i persones a títol 

individual, van aconseguir reco-

llir 132 signatures!! El Cau va 

dur a terme activitats pedagògi-

ques per a infants organitzades 

pels seus Caps i Quel·les .

A part, també es va fer una 

recollida de roba d’abric. Grà-

cies a totes aquelles persones 

que van aportar el seu granet de 

sorra!

EL CASAL

El Casal, amb ganes que tingueu notícies 

 nostres, malgrat no tenir gaires coses per dir, 

romiant he pensat: aquest cop els hi explicaré 

alguna activitat de la que estem especialment 

satisfets: La revetlla de Cap d’Any!!! 

Va ser molt reixida d’assistents, 73  persones, 

tot un èxit! Tots guapíssims i amb ganes de 

 passar-ho bé. Al matí, ens vàrem estar trencant 

el cap per col·locar a tothom sense que ningú 

es quedés despenjat, va ser molt difícil... però 

crec que ho vàrem aconseguir bastant...

El guarniment de les taules déu n’hi do lo bé 

que van quedar, feien un goig... El cop d’efecte 

més important va ser quan van sortir el “cam-

brers” Guau! Eren joves, guapos, vaja, que aixe-

caven l’esperit. I nosaltres, la Junta, asseguts... 

Fantàstic!!!

El menjar va ser molt bo. L’Antonia es va 

lluir!!!

Els artistes, crec que ho varen fer fantàstic!!! 

Ens ho van fer passar d’allò més bé. Moltes 

 gràcies a tots. 

Aquest any, vàrem col·locar la TV, per escoltar 

les 12 campanades. Potser costava una mica 

sentir-les prou bé. Això ho haurem d’estudiar 

per al proper any. 

Petons, bons desitjos, abraçades, manifesta-

cions d’afecte. Vaja! Tot el que el cor et fa sentir 

en una nit com aquesta. 

Per últim...el Ball, fi ns que el cos ens va dir 

prou... hi han alguns que davant l’ enveja gene-

ral...no es cansen mai. Uff !!! Quina sort!!!

Ah! una altra cosa: per la Marató de TV3 vàrem 

ingressar 530€, no està gens malament oi? Mol-

tes gràcies per les vostres aportacions. 

Bé, ja està explicat. Recordeu-vos de nosal-

tres durant l’any, sempre estem aquí, oberts a 

fer una xerradeta, una partida, prendre un cafetó 

i a més... s’està calentet. Vaja! el que vosaltres 

vulgueu.

Fins la propera. 
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CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
EL CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ ESTRENA NOVA PÀGINA WEB!

Des de fa uns mesos hem creat una nova pàgina web des d’on podeu consultar les sortides programades, 

podeu llegir les cròniques i veure les fotos de tot allò que anem fent. També, trobareu informació de les curses 

que cada any organitzem: com la Primera Marató de Muntanya, la Nit de Vèrtic, la Copa Llorençana, el GEF 

(Grup d’Excursions en Família), la XinoXano,...  http://xn--centreexcursionistallorena-gkc.cat/

ENTREGA DE PREMIS 2a COPA LLORENÇANA XINOXANO

El passat dissabte 28 de gener 

va tenir lloc l’entrega de premis 

de la 2a copa llorençana.

Des del Centre Excursionista 

estem molt contents de la gran 

participació i rebuda que està 

tenint aquesta iniciativa. Espe-

rem tornar-vos a veure al llarg de 

les curses i caminades d’aquests 

2017 i celebrar plegats que la 

copa llorençana suma 3 anys.

Felicitats a tots els partici-

pants i, especialment, als gua-

nyadors Rafa Garcia i Marta Rovira 

que podran tornar a gaudir d’una 

inscripció a la Cursa de les Valls 

d’Àneu!

Salut i cames!!

Torna la clàssica 

xinoxano el proper 9 
d’ABRIL!

Des de fa uns anys 

hem ampliat l’oferta 

de recorreguts per 

fer arribar a tots els 

amants de la munta-

nya l’oportunitat de 

fer una caminada adaptada a les 

vostres necessitats.

Així doncs, comptem amb un 

recorregut pensat i ideat pels més 

petits (8,5Km). Per a les famílies 

que vulguin compartir amb els 

seus fi lls i amics una bona cami-

nada de diumenge. També tenim 

la caminada de 15Km apte per 

tots els públics; i un recorregut 

més agosarat, el de 28Km per 

aquells que busquen caminar una 

distància més llarga.

Us recordem que tant la Xinoxano 

com la Nit de Vèrtic... són camina-

des i curses en què necessitem 
VOLUNTARIS per tal de poder ofe-

rir una millor atenció a tots els par-

ticipants. Així, us demanem que si 

sabeu d’algú que li agradaria ser 

VOLUNTÀRIA en aquests esdeveni-

ments ens ho féssiu saber!

Moltes gràcies per tot! 
Salut i muntanya!

NIT DE VÈRTIC amb WHERE IS THE LIFE

Des del Club Centre Excursionista Llorençà orga-

nitzem per segon any la Nit de Vèrtic - acció solidà-

ria. Es tracta d’un seguit d’activitats destinades a fer 

una aportació solidària mitjançant la conscienciació 

dels molts problemes que té el món, tot això amb 

actes com xerrades, exposicions, etc.

El dia 10 de juny com a acte fi nal, es durà a terme 

una cursa/caminada nocturna amb un seguit de 

concerts on tots els benefi cis seran destinants el 

100% a la causa escollida.

L’any passat en la primera edició el tema va ser 

el terratrèmol al Nepal. Vam ajudar a la reconstruc-

ció de la Vall del Langtang per mitjà de SOS Hima-

laya. Aquest any, col·laborem amb Where is the life. 

Volem ajudar als refugiats, centrant-nos en els nens 

que són als camps de refugiats de Lagadikia a Grècia.

Potser la màxima aportació que podem fer a la societat 

no són tant sols els diners, sinó fer que la gent sigui cons-

cient dels problemes que hi ha al món. Fer difusió de les 

activitats solidàries per crear consciència i actuar plegats.

Assistint a un dels últims plens d’aquest any pas-

sat, un regidor tot presentant una moció en favor dels 

refugiats va fer una intervenció memorable i en la que 

subscric: “sento vergonya del món, sento vergonya de 

la Comunitat Europea, sento vergonya d’Espanya, sento 

vergonya de Catalunya, sento vergonya del meu poble i 

sento vergonya de mi mateix”. Si no recordo malament, 

es va aprovar la moció per unanimitat i tots a dormir.

Nosaltres proposem fer un pas més. Fer quelcom més 

que avergonyir-nos. 

Col·labora amb la nostra 

acció solidària, fent difusió, 

assistint als actes, partici-

pant en la nostra comissió (és 

oberta), i fent que el dia 10 de 

juny anem a dormir tots satis-

fets i orgullosos de nosaltres, 

que no tot queda en paraules 

sinó en fets.

En aquests moments estem 

tancant el calendari d’actes que durem a terme, però 

agrairíem la màxima difusió.

Moltes gràcies,

Esteve Puig

President del Club Centre Excursionista Llorençà

SEPARAR-SE... I SER FELIÇ

El passat 17 de febrer a la Sala d’Actes, 

vam poder assistir a la presentació del llibre 

 “Separar-se...i ser feliç”, autor del qual és en 

Josep Oliveras Cascales, fi ll de la Fina i el Cisco 

de Cal Blau.

Les seves primeres paraules van ser que estava 

molt nerviós... ningú ho hagués dit perquè en Josep 

va fer una presentació tal qual és ell, senzill, pro-

per i obert. La Sala de Plens de l’Ajuntament estava 

plena de familiars, amics i coneguts.

En Josep, després d’haver passat per aquesta 

experiència, la de separar-se, ha volgut  plasmar-ho 

en el seu primer llibre. Segur que més d’una per-

sona es sentirà identifi cada... no donarem més pis-

tes... el llibre el podeu trobar a la venda a Cal Blau!
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Ocupació

Informe Xarxa Xaloc RESULTATS PROSPECCIÓ EMPRESES

• 102 empreses en llistat

• 51 empreses contactades, 14 d’aquestes presencialment

• 37 empreses pendents d’enviar qüestionari curt

• 29 trucades però no contactades encara

• 16 il·localitzables per tancament o falta de dades

• 6 empreses posen oferta: 9 llocs de treball

• 2 noves empreses detectades

CARACTERITZACIÓ PERSONES ACTIVES A LA XALOC (de 01-01-2012 a 31-10-2016)

  • 64 persones inscrites i actives a la Xarxa Xaloc

• El 81,2% (52 persones) estan en situació d’atur mentre 
que un 15,6% (20 persones) treballen per compte d’altri i 
un 3,1% (2 persones) treballen per compte propi

• 14 persones (21,8%) cobren alguna prestació

• D’aquestes, una mica més d’1/3 (5 persones) 
 precep una prestació contributiva

• El 25% de les persones inscrites i actives a la 
Xaloc no tenen cap permís de conduir

• El carnet més habitual és el B de cotxe

• 2/3 de les persones inscrites i actives a la 
Xaloc no tenen cap carnet professional (66%)

• El carnet més habitual és el de Manipulació 
d’Aliments

 

• 2/3 de les persones inscrites encara actives 
a la Xaloc són dones (64%)

• Poc més del 50% són majors de 40 anys

• Els joves fi ns als 29 anys són gairebé 1/4

• 20 persones (gairebé 1/3) tenen 
estudis de nivell inferior a l’ESO

• Les persones amb estudis 
universitaris representen gairebé 
un 11% del total

• Les ocupacions elementals (23%) i dels serveis de restauració (Hostalaria), amb un 
22% són les més presents entre les experiències laborals de les persones inscrites

• El perfi l administratiu està present en un 17% de les experiències laborals

• Els segueix l’aexperiència en les activitats qualifi cades de la indústria i la  construcció 
amb un 11%

El més important a destacar d’aquestes taules està en que la progressiva disminució de noves altes pot estar relacionada amb un  descens de l’atur, que, com s’ha comprovat enguany  fent 
un seguiment de les persones que hi havia inscrites a la Xaloc, s’han anat incorporant al mercat de treball, com ho posen de manifest les 24 insercions (a través d’altres vies) detectades..

Període Entrevistes 
Assess. / Tutoria Indiv. Sessions grupals Sessions inform.

Club feina Seguiments 
Partic. Núm. ORI TRF Núm. Partic. Núm. Partic.

 2016* 11 16 20 19 1 0 0 0 0 0 83

2015 21 20 39 6 33 1 2 0 0 0 1

2014 16 33 71 59 11 0 0 0 0 0 0

2013 16 10 15 6 9 0 0 0 0 0 0

2012 33 10 12 1 11 0 0 0 0 0 1

TOTAL 97 89 157 91 65 1 2 0 0 0 85

Període
Total deman-
dants que han 

trobat feina
Altres vies

(Ofertes 
XALOC altres 

serveis)

Oferta 
gestionada

 2016* 24 23 3 1

2015 2 2 0 0

2014 1 1 1 0

2013 2 1 0 1

2012 0 0 0 0

TOTAL 29 27 4 2



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

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

agronimbus

Aquests darrers dies s’ha parlat molt a tots 

els mitjans de comunicació, de la publicació 

del Tercer Informe sobre el canvi climàtic a 

Catalunya (TICCC), un estudi sobre com evolu-

cionarà el nostre clima a nivell local. 

Em sembla perfecte que se’n parli a totes 

hores, i de com reduir la contaminació acti-

vant mesures excepcionals, especialment 

en el transport i en els vehicles privats, però 

avui m’agradaria parlar-vos dels dos trans-

ports “silenciosos” (majoritàriament utilitzats 

en l’oci de les persones) més perjudi cials 

a escala mundial i que deixen unes xifres 

esfereïdores d’alts nivells de contaminació. 

I dic “silenciosos”, perquè són temes “tabú” 

a la nostra societat, temes que no interessa 

parlar-ne ni informar-nos, perquè estan de 

moda i mouen altes xifres de negoci per a les 

empreses privades i públiques.

Xifres del transport més contaminant del 

món, els creuers:

- Els quinze creuers més luxosos del món, 

contaminen en un any, el mateix que tots 

els  cotxes del planeta.

- Un creuer de 350 m. d’eslora, té dos 

motors de fi ns a 80000 CV de potència. 

Cada motor consumeix, aproximada-

ment, 52000 litres de gasoil cada hora de 

navegació.

- Els creuers requereixen un gasoil espe-

cial, amb un alt contingut en sofre i altres 

elements molt nocius i contaminants 

pel mar i l’aire. Contamina més que 100 

 cotxes dièsel actuals.

- Els permeten llançar les seves deixalles i 

excrements a unes determinades milles 

allunyades de la costa.

- Un creuer parat en un port, consumeix 

25000 l. de gasoil cada hora, per a man-

tenir el funcionament i subministres del 

vaixell.

Xifres del segon transport més contaminant 

del món, els avions:

- Un avió consumeix 2700 l. de gasoil cada 

hora.

- Allibera a l’atmosfera 8500 kg. de CO2 

cada hora.

- Contamina igual que 3500 cotxes.

- Utilitza combustibles fòssils amb alts con-

tinguts contaminants.

- Un avió circula a 900-1000 Km./h, per tant, 

a una velocitat molt elevada, us heu pre-

guntat mai què passa quan atravessa els 

núvols de precipitació o sistemes fron-

tals? doncs que és com una centrifuga-

dora o assecadora, asseca l’aire i per tant, 

redueix la humitat, i en conseqüència, 

afecta al règim pluviomètric planetari. I 

volant, com volen, milers i milers d’avions 

cada hora, imagineu-vos el desastre.

Després parlem tots i ens reunim, i fem un 

bon dinar, i fem protocols, i ens emplenem la 

boca sobre l’escalfament global, la desertitza-

ció, la desertifi cació, les inundacions, els tsu-

namis, els terratrèmols... i resulta que a sobre, 

els considerats països rics ens carreguem els 

països pobres i la seva gent, curiosament, les 

zones més vulnerables del planeta. En fi , una 

fal·làcia.

Tots hem agafat i seguirem agafant avions, 

anirem o ens convidaran a fer una volta amb 

vaixell, viatjarem amb cotxe, consumirem 

productes de l’altra punta del món...és inevi-

table, però evitable en molts casos. És aquí on 

cal refl exionar cadascú de nosaltres, en les 

petites coses diàries que poguem aportar:

- És necessari agafar el cotxe per portar els 

nens/es a l’escola o per anar a comprar 

el pa?

- Em puc comprar un vehicle elèctric, híbrid 

o de benzina enlloc d’un dièsel?

- Si vull o haig de viatjar, i el trajecte és curt 

o no molt llarg i puc fer-ho amb tren, per-

què agafo l’avió o el cotxe?

- Per què encara hi ha tantíssima gent que 

segueix sense reciclar?

- Per què no intentem consumir més pro-

ductes de proximitat?

- Són necessàries tantes urbanitzacions 

fora dels pobles i/o ciutats?

- Si enlloc d’estar 20 min. sota l’aigua de la 

dutxa, m’hi estic 10 min., per què no ho 

faig?

Les respostes a totes aquestes preguntes 

i a moltes d’altres són: comoditat, facilitat, 

egoisme, economia, viure el present. Refl exio-

nem-hi entre tots/es.

David Hernando Roura

Creuers i Avions
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Hem quedat amb la Colla de Gegants al menjador 
de l’escola, on assagen. El so de les gralles i molt 
més dels timbals, es fan notar des de més enllà de 
la Font de l’aixeta. És un so agradable... a mida que 
ens anem acostant les notes sonen molt més alt 
fi ns posar-nos la pell de gallina. La veritat és que 
sap greu interrompre’ls... seiem tots en rotllana, 
acompanyats pel seu President, en Pere Rifà. Pot-
ser s’esperen una entrevista convencional, nosal-
tres preguntem i ells responen, però no.

Primerament ens dirigim al Pepe Roa que és qui 
va conviure amb la Colla Vella de gegants i que 
ara ho fa amb l’actual colla. La intenció és que ens 
faci una mica d’introducció de l’anterior colla, i de 
la qual també en va formar part la Dolors Pallàs, 
també present en aquesta entrevista:

Els inicis dels gegants va ser l’any 1989... a la 
memòria vénen noms com l’Àngels (en pau des-
cansi), l’Amadeu Calvet, el David (entre molts 
d’altres)... que van construir el Capablanca. Vam 
haver de fer dues versions de Capablanca ja que 
el primer va quedar geperut. El 1994 vam fer la 
Genoveva que té més història.

Hi havia el grup de grallers “Poca-pena” format 
per en Joan Cases, el Xarli, en Pau Argemí, l’Adrià 
Fàbrega, Jaume Oliveres, l’Oriol Piqué, el Ramon 
Aymerich i el Jordi Regot. Abans de fer el Capa-
blanca ja hi va haver un intent a l’escola i es van 
fer dos gegantins. A l’escola d’estiu van ensenyar 
a fer gegants i hi van anar la Dolors i el David. 
Hi havia unes quantes nenes que llavors feien 
vuitè i les primeres sortides es feien amb elles, 
que tocaven la gralla (la Sílvia Piqué, l’Elisabet 
Madera, el Roger Canadell...).

Pere Rifà: la primera parada va ser cap a l’any 

1997. Recordo de petit, la Marta Argemí, el Silves-

tre i pocs més, que duien la Genoveva a la festa 

major de Castellar, sense música i sense res, era 

quan ja plegaven.

Dolors Pallàs: bàsicament perquè els porta-

dors van acabar amb mal d’esquena i l’últim que 

aguantava era el Pere Casamada però quan va 

marxar a viure a Castellar ja no va quedar cap 

altre portador.

Pere: per fotos i pel que ens anaven explicant 

ells, vam saber que el Capablanca el van construir 

l’any 1989 per estrenar-lo per la Festa Major de 

Sant Llorenç i que el barret el van fer el dia abans. 

I després al 94 es va fer la Genoveva.

Entre la Dolors i el Pere ens segueixen expli-

cant... la Genoveva per pentinar-la, la van dur a 

l’escola i des de la fi nestra de dalt, la que llavors 

era la dona del Pere González, la va pentinar. Per 

records vam trobar que els havien batejat l’any 95 

per festa major.

Van fer dos o tres motllos del Capablanca, 

d’aquí la seva originalitat ja que no es van fer en 

cap taller i d’aquí les dimensions, el pes i el fet 

que siguin diferents, espectaculars...tot i que el 

Capablanca data del 89, en Joan Margenat ens va 

explicar que ja abans, a la Vall d’Horta, se n’havia 

fet un de Capablanca i que ara havia trobat les 

fotos, és a dir, la primera referència de gegants a 

Sant Llorenç.

L’actualitat...

Pere: tot va començar quan en Jaume Grau i el 

Pau Argemí van penjar uns cartells fent una crida 

per tornar a engegar els Gegants de St. Llorenç 

i restaurar el Capablanca i la Genoveva. Va venir 

molta gent a aquella reunió. Quan vam veure les 

dimensions dels gegants, vam veure realment 

que no hi haurien portadors. La Maite, que llavors 

era la regidora de Cultura, va començar a bus-

car subvencions per fer gegants nous. Vam fer 

el Muntada a la Vall Xica amb l’ajuda d’en Lluís 

Quiñones de Mollet que treballava amb porexpan 

fent decorats, i el vam estrenar a la Festa Major 

de 2008, pel Pregó.

Com uns quants érem al Cau, vam demanar un 

projecte amb els Pioners i Caravel·les... que érem 

amb el Bernat, la Clara, l’Arnau... i vam fer la Nena 

del Set. I el 2010 vam fer la trobada del Mil·lenaria 

i ja teníem el Muntada i la Nena del Set. Fins el 

gener de 2012 que vam poder fer la Guida.

Arran d’aquí ens vam anar fent grans (tots 

riuen) i quan ja vam poder aixecar el Capablanca 

i la Genoveva, aquesta estava molt malament... i 

ens emportàvem el Capablanca, el Muntada i la 

Guida a tot arreu, fi ns que vam poder arreglar la 

Genoveva.

A partir del 2010 ja vam fer trobades. El 2012 

que vam batejar la Guida, els padrins van ser els 

de Castellcir; del Muntada, els de St. Feliu. Quan 

vam veure com funcionava el tema dels gegants i 

que ningú ens retornava la visita en el mes d’agost 

perquè tothom marxava de vacances, vam haver 

de buscar una altra data i vam començar per St. 

Climent, l’any 2013. Érem 5 colles. Actualment, 

arribem a portar fi ns a 15 colles! I provem de 

portar-ne alguna de fora de Catalunya des de fa 

2 anys.

L’encant de fer una entrevista a una entitat és el desordre 
cronològic, les bones interrupcions per anècdotes que 
vénen al cap d’aquells que formen part d’aquella entitat i, 
sobretot, perquè generalment les preguntes es van succeint 
a partir de la conversa.

Entrevista a Gegants 

de Sant Llorenç Savall

Entitats amb ce trencada

Número 137 · desembre de 2016
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Laura Sánchez: Després de fer la Genoveva, 
passat un temps, vam fer les rèpliques i les vam 
estrenar a la VII Trobada, l’any passat.

Pere: fa dos anys vam fer els 25 anys del Capa-
blanca i els 20 de la Genoveva, va ser quan vam 
fer l’homenatge a la Colla Vella. Els vam convocar 
a plaça i una setmana abans vam fer un cerca-
vila amb ells, que el Casamada va tornar a agafar 
els gegants i de cara a l’any passat vam estre-
nar la Genoveva i llavors el Capablanca. Tot grà-
cies i amb l’ajuda del Roc, gent que ens va ajudar 
posant material i col·laboradors.

Pepe: ara anem per tota Catalunya amb els 
Gegants de Sant Llorenç i el nom del nostre 
poble queda molt ben representat. Allà on anem, 
triomfem.

Ens parlen dels Geganters Solidaris... l’Oriol 
Roa va tenir la idea de crear una Fundació de 
Geganters Solidaris de Catalunya. S’ha obert a 
músics, portadors,...d’altres colles, a nivell del 
Vallès Occidental. Molts gegants no tenen colla, 
molts surten només amb una fi gura i per a què 
tothom pugui tenir l’opció de sortir...com molts 
ens coneixen a nosaltres, a Barcelona havíem 
anat a portar altres gegants d’altres colles, els de 
la Pedrera els hem anat a treure aquests dos o 
tres últims anys perquè no tenien colla, els hem 
acompanyat a algun aplec internacional...i per la 
Mercè vam baixar tota la colla a treure’ls.

Quants sou actualment a la colla? 

Pere: actius per anar a les sortides som uns 
35, de socis uns 52...ara potser s’apuntaran uns 6 
més...com més gent, millor.

Quants músics hi ha?

Olga Sánchez: actualment 10 gralles, 2 bombos 
i 5 caixes. 

Quants dies assageu?

De gralla fem un assaig general els diumenges i 
els dimecres ens ajuntem amb timbals.

Una mateixa pregunta per a cadascun dels 

assistents... Què t’aporta a estar dins d’aquesta 

entitat o com et fa sentir?

Laura: estar a gegants és com tenir una segona 
família, fas molts amics i m’ho passo molt bé. 
Mirant enrere no canviaria res. (El Pere explica 
que la Laura amb els Gegants ha conegut a molta 
gent de fora i l’anima a explicar). Tenim un grup 
de whatsapp d’altres colles de gegants d’arreu de 
Catalunya, parlem i ens trobem a les sortides.

Anna Mª Muñoz: amb aquesta colla que hi ha es 
respira un ambient molt agradable, d’amistat i de 
família. Es transmet una felicitat enorme.

Jordi Roa: estic a gegants perquè m’ho passo 
molt bé i visitem molts llocs, a mi m’agrada molt.

Miguel Carrasco: yo me lo paso muy bien, dis-
fruto, he hecho muchos amigos y estoy contento.

Olga: jo com la Laura, és la meva segona família 
i com m’agrada tant la música això ha sigut poder 
expandir una mica...sóc un músic reprimit perquè 
mai he pogut estudiar música i això m’agrada 
molt. Sobretot ensenyar i trobar-me amb ells...
perquè si tens un mal dia vens aquí i t’ho pas-
ses bé, parles amb l’un amb l’altre, ens recolzem, 
hem fet una pinya.

Laia Piqué: m’agrada molt tocar. A mi la música 
em motiva molt.

Maria Jané: com han dit la Laura i l’Olga, per a 
mi la colla de gegants és una segona família, em fa 
sentir feliç...poder tocar un instrument, m’agrada 
molt fer sortides, amb gegants fas molts amics 
encara que siguin adults.

Dolors: per a nosaltres ens aporta tenir encara 
un peu en el poble que per raons de la vida vam 
haver de deixar. Tornar una mica a les arrels del 
que has viscut. Pugem quan podem.

Eli Tirado: els gegants em van treure una espina 
que era tocar la gralla. Vaig començar l’any 2009, 
som el 2017 i segueixo i seguiré molt temps més, 
que ens ho passem tots molt bé, molt bona rela-
ció entre tothom i que si algú s’hi vol apuntar, jo 
l’animo a venir.

Pepe Roa: per a mi és i ha sigut una gran histò-
ria d’amor perquè a través de la cultura, tant sigui 
ballant gitanes que va ser quan vaig conèixer a la 
Montse, després ens vam començar a relacionar 
amb gegants, és la meva vida. Tota la meva famí-
lia hem viscut tota aquesta història d’amor, amb 
els amics...m’ho passo bé.

Pere Rifà: jo vaig començar l’any 2008 quan 
vaig veure el primer cartell de que volien tornar a 
fer gegants a St. Llorenç, aquí estic i no em plan-
tejo una data per deixar-ho. I és això, ja ho han 
dit ells, és una família, molts som amics, tenim 
molta gent coneguda, moltes famílies que venen 
a gegants i tots ja teníem un vincle o un altre però 
això s’ha anat fent gran. En el meu cas, una res-
ponsabilitat perquè amb els meus companys de 
junta tirar això endavant costa lo seu, en molts 
moments has de tenir molta paciència, però és 
allò que et planteges “si no ho fes, què faria?”...he 
estat en d’altres entitats i si haig de prioritzar em 
quedo amb Gegants i espero que sigui així durant 
molt de temps. I content d’haver pogut recuperar 
la tradició gegantera aquí a Sant Llorenç, de que 
ens coneguin a tot arreu.

Pepe: la colla està oberta a tothom.

Pere: Ningú negarà que és una de les entitats 
més integradores i obertes del poble. Aquesta 
entitat acull famílies de Castellar i Sabadell. La 
constància que té la colla respecte els assajos (és 
l’única colla gegantera de les seixanta que assaja 
dos cops per setmana) fa que derivi en celebra-
cions d’aniversaris, dinars de Nadal, prepara 
coses més fàcilment, sopars a l’estiu. 

Dolors: És una colla molt col·laboradora que 
participa en el Carnestoltes, Reis, muntant la 
festa de l’aigua, en el Pi, en diferents festes...

Pepe: també hi ha sortides que et marquen, com 
la trobada de Tàrrega que acaba com la Patum de 
Berga, amb foc, ball de gegants i...arriba el Capa-
blanca que els hi passa un metre!! És al·lucinant!

Pere: una setmana abans de la trobada a Tàr-
rega fan una mostra de cultura popular i totes les 
entitats de Tàrrega que fan intercanvi durant tot 
l’any les ajunten dissabte al vespre i fan una mos-
tra cultural folklòrica que es diu la Nit del Tara-
dot i hi ha diables, falconers, bastoners,,,i hi ha 
un moment que amb les músiques de la Patum 
et fan sortir a ballar amb els gegants. Allà vam 
poder comprovar la patxoca que fan la Genoveva 
i el Capablanca perquè els altres gegants fan 3m 
60cm, més o menys, i els nostres en fan 4m 25cm.

Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres, 
quan vam passar una estona amb una de les enti-
tats més integradores com és la Colla de Gegants 
de Sant Llorenç Savall. Gràcies a tots ells!! 

I com ells molt ben diuen... Salut i fal·lera!!

Entitats amb ce trencada
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9 d’abril:  XI CAMINADA POPULAR XINO XANO
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

1 de maig:  FESTA DEL PI
Organitza: Comissió de la Festa del pi 
i Ajuntament

1 de maig:  SARDANES A LA PLAÇA 
 amb la Cobla Nova del Vallès

Hora: 19:00

14 de maig:  FIRA DE SANT PONÇ
Lloc: 

28 de maig: BAIXADA DEL PI I GRIMPADA.
Organitza: Comissió de la Festa del pi 
i Ajuntament

10 de juny: CURSA NIT DE VÈRTIC

agendasavall

 TROBAREU MÉS INFORMACIÓ
 SOBRE L’AGENDA A:
 
www.savall.cat

Facebook: Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall

 Twitter: @AjSavall

 

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 dimecres 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

savallPARTICIPA 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.

NOTA INFORMATIVA
Correus informa que a partir d’ara no deixaran les cartes 
a les llars que no disposin d’una bústia.



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

Responem...

A la columna d’ERC, en el but lletí 

municipal 135, de juliol 2016, es 

feia referència a alguns dels punts 

del nostre programa que vam po-

der assolir dins el primer any de 

legislatura.

Tots els grups polítics que es pre-

senten a una campanya electoral 

haurien de tenir un programa amb 

els seus objectius, intencions, millo-

res per al seu poble, idees…i no ba-

sar-se només, en la crítica respecte 

al grup que ha governat durant la 

legislatura passada.

Fent ús del sentit comú, és clarís-

sim que qualsevol grup que entri 

a l’ajuntament aconseguirà assolir 

part dels seus objectius, gràcies a les 

eines amb què compta i que aporta 

l’Ajuntament, així com el personal, 

tècnics, administratius, etc…

D’aquí ve l’ús de l’”hem”, aquest 

“hem” que ha molestat tant als Con-

vergents però que ERC és coneixe-

dora i en més d’una ocasió i en algun 

Ple, ha reconegut la gran tasca dels 

treballadors de l’Ajuntament i d’aquí 

la nostra gratitud. El que volem dir 

és que si hi ha alguna cosa mal feta, 

l’oposició, a la propera campanya, 

no carregarà en contra de l’Ajunta-

ment sinó en contra d’ERC, no? 

Més…i ja en van dues! Dues vega-

des que en dos plens se’ns qüestio-

na, per part de la CUP, a quin partit 

representem. Per no allargar-nos 

massa perquè no cal dir les raons del 

per què ens presentem com a ERC i 

no com a altre grup polític, sí expli-

car que nosaltres mirarem pel bé del 

poble i no votarem mai una moció a 

favor (per molt que en d’altres pobla-

cions, ERC ho hagi fet), si veiem que 

no afavorirà el municipi.

També caldria dir que per part de 

la coordinació del butlletí Savall s’ha 

convidat al representant d’AES, en 

repetides ocasions, a que es plan-

tegés el fet de tornar al Consell de 

redacció i sempre s’ha rebut una 

negativa. Nosaltres, des d’aquestes 

línies tornem a insistir i si ell vol ens 

tornarem a trobar en aquest consell.

Tot desitjant que hàgiu tingut una 

molt bona entrada d’any, des d’ ERC 

Seguim i Seguirem treballant! 

Monopoly

Al llegir el títol a molta gent li vin-

drà a la memòria aquell joc de sobre-

taula al que molts han jugat. El nos-

tre grup municipal es fa la refl exió 

de si tots els llorençans i llorençanes 

no estem “tocats pel monopoly”. 

Quants edifi cis tenim i podem man-

tenir? Quants d’ells tenen funciona-

litat al poble?

No és la nostra intenció la de ge-

neralitzar o titllar quan parlem de 

“tocats pel monopoly”, sinó sacsejar 

l’opinió dels lectors a fer la refl exió.

Algú ha viscut de lluny o de prop 

què passa quan no es paguen les 

obligacions fi scals? No cal que alleu-

gerem els nostres edifi cis, no ens 

embargaran, però ull!, Estem embar-

gant la nostra economia. Tenim una 

pila d’edifi cis als que no fem mante-

niment i, mentre l’equip de govern 

s’esventa de la bona gestió econòmi-

ca, els edifi cis passen de preu d’edi-

fi ci construït amb possibilitat d’ús a 

edifi cis de preu de sòl amb el sobre-

cost d’enderroc.

En aquesta legislatura ERC veu 

oportú comprar més, seguir jugant 

al monopoly!, mentre cada any l’es-

timat contribuent faci la seva apor-

tació i l’equip de govern passi per la 

casella de sortida...

L’equip de govern va prometre 

al seu programa electoral que no 

apujaria impostos i tothom va estar 

molt content; el que potser hom no 

va valorar és que amb el context eco-

nòmic actual les probabilitats que 

el seu habitatge perdés valor eren 

altíssimes. El cadastre ha baixat el 

valor del nostre habitatge en més 

d’un 15% en aquests últims 2 anys. El 

IBI està calculat en funció del valor 

de l’habitatge, aleshores perquè no 

abaixen l’IBI?

Doncs senzill... la promesa elec-

toral era no apujar-los. Tot jugador 

de monopoly ha de saber jugar les 

seves cartes, i sobretot quan arribi a 

la casella de sortida que no faltin els 

diners per seguir comprant.

Escrivim aquest document en 

una tarda crua i ventosa d’hivern 

que convida a jugar al monopoly; 

res a veure amb la gestió d’un ajun-

tament.

Prioritats

Aquest any que tot just s’ha aca-

bat, ha vist com alguns dels nostres 

projectes presentats a l’Ajuntament 

es feien realitat. El Premi Josep Gras 

als Treballs de Recerca de batxi-

llerat, les beques transport per als 

alumnes de batxillerat i cicles de 

Sant Llorenç Savall i la consolidació 

del Correllengua són, ara per ara, 

tres fi tes aconseguides per la CUP 

Savall. Amb la mateixa il·lusió de 

l’any passat, fa uns mesos vam pre-

sentar a l’actual Equip de Govern 

d’ERC un dossier amb un grapat de 

propostes de cara al 2017. Alguns 

d’aquests projectes són la millora 

de les façanes i el paviment del casc 

urbà, la construcció d’un rocòdrom 

al pavelló, la reconversió de Coma-

bella en Ateneu Cultural i/o espai 

d’entitats o el Projecte de participa-

ció ciutadana «i tu què hi dius?», en-

tre d’altres. Malauradament, aques-

tes propostes foren desestimades 

en la seva totalitat amb l’argument 

que ja es farien més endavant o bé 

que la seva execució no era priorità-

ria. Costa d’empassar, per exemple, 

que ERC consideri que construir 

una marquesina a la Font de l’Aixeta 

per aixoplugar els alumnes de l’ins-

titut no és un assumpte prioritari, 

però en canvi destini 1.955 euros del 

pressupost municipal en concepte 

d’atencions protocol·làries.

Lamentem profundament que 

ERC no es mostri sensible a cap de 

les nostres idees. Pensem que un 

Equip de Govern amb ganes de mi-

llorar el poble hauria de tenir una 

mentalitat més oberta i donar llum 

verda a projectes dels altres grups 

municipals encara que la pensada 

no hagi vingut d’ells. Una bona po-

lítica municipal hauria de deixar de 

banda els protagonismes, una ma-

nera de fer política que queda molt 

lluny de l’ERC de Sant Llorenç Sa-

vall. Convidem a ERC a refl exionar i 

encoratgem als altres grups de l’opo-

sició a presentar en el futur projec-

tes similars. 

L’Ajuntament 
ens puja l’IBI

L’equip de govern d’aquest Ajunta-

ment ens manté el mateix IBI que l’any 

2015, mentre l’hauria d’haver abaixat, 

tal i com ens marca el Cadastre. En el 

programa electoral que va presentar 

ERC en les darreres Eleccions Munici-

pals, es comprometien a “no apujar els 

impostos en els propers 4 anys”. Ho es-

tan acomplint? A continuació us expli-

quem com ha actuat el grup d’ERC en 

aquest assumpte.

En debatre en el darrer Ple de 2016 el 

punt número 4 (“Modifi cació del tipus 

impositiu d’IBI del 2017”), ens vam ado-

nar que l’equip de govern ens ha apujat 

l’IBI un 8% durant dos anys consecu-

tius (un total del 16%). 

L’any passat (2016) i aquest any (2017) 

el Cadastre va rebaixar aquest 8% anual 

de l’IBI de la nostra població i, què va 

fer el grup d’ERC? Pujar el percentatge 

que pot utilitzar l’Ajuntament perquè 

els contribuents paguéssim la mateixa 

quantitat de diners que el 2015.

Quants cops ens hem queixat que pa-

guem un IBI massa alt pel què és aquest 

poble? Ho hem fet en moltes ocasions 

i pensem que, en fer-ho, tenim tota la 

raó. L’equip de govern va presentar 

aquesta moció de pujada de l’IBI en el 

Ple del mes de desembre. El pretext era 

que així asseguraven els ingressos dels 

pressupostos d’aquest any i acomplien 

la promesa electoral de no apujar els 

impostos. Nosaltres considerem que no 

s’ajusta a la realitat.

En l’anterior Savall, el grup d’ERC es-

crivia: “L’Ajuntament va tancar el 2015 

amb un romanent de tresoreria de 

1.175.540 €, això no vol dir que la llei ens 

permet gastar-nos tots aquest diners, 

exactament la llei ens permet gastar-nos 

749.666 €”. En veure els números del su-

peràvit que va obtenir l’Ajuntament, ens 

preguntem: perquè ens segueix ofegant 

amb un IBI tant alt? Instem al grup 

d’ERC a rebaixar l’IBI aquest 16% en el 

proper exercici. El nostre grup ho pro-

posarà al Ple corresponent.

Hem patit, i seguirem patint, una crisi 

fi nancera i ens aniria molt bé tenir una 

mica més de diners a les nostres but-

xaques. Ens assetgen amb les pujades 

d’impostos de tot tipus (inclòs el nostre 

Ajuntament). Són moltes les persones 

que guanyen un sou molt inferior al de 

fa 10 anys i també són moltes les que ho 

segueixen passant malament per arri-

bar a fi nal de mes.

HAN TINGUT OCASIÓ DE RE-

BAIXAR-NOS L’IBI I NO HO HAN FET. 

Per què?

Una altra manera de governar és pos-

sible! És clar que si!

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

els grups municipals opinen
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• AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 714 00 18
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• IES de CASTELLAR DEL VALLÈS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 714 43 44
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• PARRÒQUIA ST LLORENÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 714 00 39
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• SERVEIS FUNERARIS SABADELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 727 74 00


