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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

FESTA DEL 
PI DE MAIG

Organitza: Patrocini:

/nitdevertic /@cursanitvertic /@nitdeverticwww.centreexcursionistallorença.cat

Aportacions solidaries ES86 2100 1111 3302 0008 1477

CURSA 

I CAMINADA 
NOCTURNA SOLIDÀRIA 
DE 14 Km.
amb el Projecte de 
Proactiva OPEN ARMS  

10 de juny a
Sant Llorenç Savall

Programa:

ACTUACIÓ dels GEGANTS DE SANT LLORENÇ i 
LES BRUIXES DEL NORD DE SABADELL

20:00 h. 
SORTIDA CAMINADA SOLIDARIA 14 KM

22:00 h. 
SORTIDA CURSA NOCTURNA SOLIDARIA 14 KM

ACTUACIÓ de KATACRACKS, STROMBERS, 
i sessió de DJ’S amb DEEJAYS DEL REVÉS
SERVEI DE BAR

El proper dissabte, 10 de 
juny, el centre excursionista 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, les botigues 
outdoor Vèrtic, els 
Geganters i altres entitats, 
celebren la 2a edició de la 
cursa Nit de Vèrtic.

Una cursa solidària que 
enguany vol ajudar els 
refugiats que arriben a 
Europa i que fugen de la 
guerra. Ho farem a través 
de l’ONG Proactiva Open 
Arms, de Badalona. 

No deixeu de seguir-nos al 
facebook: nitdevertic

17 de juny de 2017
Memorial  
Àngels Valero

  ST. LLORENÇ SAVALL

  Diumenge 18 de Juny 

  De 9,30 a 13,30 h

  Al Dispensari municipal

             
  c/Vic, 19
 
    

18 de juny de 2017

Remodelació  
de la plaça

Entrevista:
Casal de la  
Segona Joventut

Foto: Josep Maria Noguer
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L’Ajuntament informa 

Ple 25 de gener de 2017
Essent les vint-i-una hores del dia 

vint-i-cinc de gener de dos mil 
disset 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 assump-
tes inclosos dins de l’ordre del dia. 
Excusa la seva inassistència en Joan 
Solà Herms.

1r punt. Actes:
S’aprova per majoria absoluta l’Acta 

del Ple del 28 de desembre de 2016.

2n punt. Exp. 820/2016 Serveis iti-
nerants. Borsa de treball CCVOC 
2017. 

Conveni de col·laboració entre el 
CCVOC i l’Ajuntament de St Llorenç 
Savall per a la Cartera de Serveis 
Territorials Itinerants. S’acorda per 
majoria absoluta aprovar la despesa 
de 4.600€ del pressupost municipal 
de 2017 en concepte de dinamització 
d’ocupació per un dia quinzenal. 

3r punt. Exp. 47/2017 Modifica-
ció plantilla i RLT: llar d’infants i 
administrativa atenció públic.

S’aprova per majoria absoluta.

4t punt. Exp. 52/2017 Nomena-
ment Secretaria Jutjat de pau. 

S’aprova per majoria absoluta 
nomenar a la Sra. Eva Garcia Ruz, 
secretària del Jutjat de Pau de Sant 
Llorenç Savall amb efectes dels dia 1 
de març de 2017, per motiu del ces-
sament per jubilació de la secretària 
actual.

5è 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’Al-
caldia). No ha estat detectada cap 
anomalia en matèria d’ingressos.

6è i 7è punt. Donar compte Resolu-
cions de l’Alcaldia i de la JGL.

Es dóna compte al Ple de decrets 
de l’Alcaldia, registrats del núm. des 
de la 466/2016 a la 22/2017 (ambdós 
inclosos).

Es donà compte de les resolucions 
adoptades per la Junta de Govern 
Local des de la sessió del 28-12-2016 
fins a la sessió del 16-1-2017, dels que 

se n’ha donat 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 
regidors responsables de cadascuna 
d’elles. Els regidors membres dels 
grups municipals a l’oposició gaudi-
ren de la possibilitat de formular pre-
guntes i sol·licitar aclariments en rela-
ció a la informació rebuda, encara que 
en aquesta sessió no formularen cap.

Es passà al 9è PUNT de suggeri-
ments i preguntes.

S’aixecà la sessió a les 22:15.

Ple 22 de febrer de 2017
Essent les vint-i-una hores del dia 

vint-i-dos de febrer de dos mil dis-
set i comprovada l’existència del quò-
rum necessari perquè es pugui cele-
brar 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. Na Rosalia 
Galera s’incorporà un cop iniciada la 
sessió.

1r punt. Actes: 
S’aprova per majoria absoluta l’Acta 

del Ple del 25 de gener de 2017. 

2n punt. Exp. 630/2016 Canvi sis-
tema de gestió del clavegueram en 
baixa. 

S’aprova per majoria absoluta ERC 
(6) CDC (1) considerar que la forma 
més adequada per a la gestió del ser-
vei municipal de clavegueram de St. 
Llorenç Savall és la gestió compartida 
entre l’Ajuntament i el Consorci Besòs 
Tordera. Votaren en contra CUP (2) i 
AES (1).

3r punt. Exp. 131/2017 Conveni 
intermunicipal arranjament camí 
Ral entre els Ajuntaments de Gra-
nera, Sant Llorenç Savall i Gallifa. 

Vot favorable d’ERC(6), CDC(1) i 
AES(1); abstenció CUP(2).

4t punt. Exp. 123/2017 Modifica-
cions ordenances fiscals 16A i 26A 
2017. 

OF 16 Reguladora de les Taxes per 
Serveis Esportius (es deroga la tarifa 

XI Cursos de Català i es modifica la 
tarifa X, pràctiques Tennis Taula).

OF 26 Reguladora dels Preus 
Públics (es deroga la Tarifa 3a Franges 
de protecció contra incendis forestals; 
s’imposa una nova tarifa, serà la 3a, 
per la venda de mocadors Pi de Maig; 
s’imposa nova tarifa, 4a, per la venda 
de mocadors pel Correbars; s’imposa 
tarifa 5a, venda samarretes per la 
Festa Major; s’imposa tarifa 6a, per les 
diferents modalitats d’inscripció a la 
1a Marató de Muntanya de Catalunya. 
Tot especificant que el preu públic per 
la venda de mocadors pel Correbars 
serà de 4€ i no de 3 com inicialment es 
preveia. S’aprova amb el vot favorable 
d’ERC (6); en contra CDC (1) i absten-
cions de CUP(2) i AES(1).

5è punt. Exp. 933/2016 Programa 
treball i formació 2016-17 CCVOC. 

S’aprova per unanimitat el conveni 
de col·laboració entre el CCVOC i 
l’Ajuntament de St Llorenç Savall per 
al desenvolupament del programa 
Treball i Formació, convocatòria 
2016; aprovar la despesa de 2.200€.

6è punt. Exp. 114/2017 Moció con-
junta CDC, CIP i AES. Espai grup 
municipals. 

Moció rebutjada amb els vots en 
contra d’ERC(6) i a favor CDC(1), 
AES(1) i CUP(2).

7è punt. Exp. 116/2017 Moció grup 
municipal CUP. Declaració de la 
Pinassa del Dalmau com a arbre 
monumental de Catalunya. 

S’aprova per unanimitat que l’Ajun-
tament iniciï la tramitació necessària 
per sol·licitar al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació de la Generalitat de Catalunya 
la declaració de la Pinassa del Dal-
mau com a Arbre Monumental de 
Catalunya.

8è punt. Exp. 117/2017 Moció 
grup municipal CUP. A favor de la 
Reforma Horària. 

Rebutjada amb el vot en contra 
d’ERC(6), abstenció de CDC(1) i a 
favor AES (1) i CUP(2).

9è punt. Exp. 143/2017 Moció pre-
sentada per CUP. Esmenes Orde-
nances Fiscals 2018. 

Esmena1: en contra ERC(6); absten-
ció CDC(1); a favor AES(1) i CUP(2). 

Esmena2: en contra ERC(6);abstenció 
CDC(1); a favor AES(1) i CUP(2). 
Esmena3: en contra ERC(6);abstenció 
CDC(1); a favor AES(1) i CUP(2). 
Esmena4: a favor ERC(6), AES(1) i 
CUP(2); abstenció CDC(2). Esmena5: 
en contra ERC(6) i AES(1); abstenció 
CDC(2); a favor CUP(2). Esmena 6: a 
favor ERC(6), AES(1) i CUP(2); abs-
tencions CDC(2). Esmena7: en contra 
ERC(6) i AES(1); abstenció CDC(2); 
a favor CUP(2). Esmena8: en contra 
ERC(6); abstenció CDC(2); a favor 
AES(1) i CUO(2). Esmena9: a favor 
ERC(6), AES(1) i CUP(2); abstenció 
CDC(2).

10è 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’Al-
caldia). No ha estat detectada cap 
anomalia en matèria d’ingressos.

11è i 12è punt. Donar compte Reso-
lucions de l’Alcaldia i de la JGL.

Es dóna compte al Ple de decrets 
de l’Alcaldia, registrats del núm. des 
de la 23/2017 a la 50/2017 (ambdós 
inclosos).

Es donà compte de les resolucions 
adoptades per la Junta de Govern 
Local des de la sessió del 23-01-2017 
fins a la sessió del 13-02-2017, dels 
que se n’ha donat el preceptiu trasllat 
individual a tots els regidors.

13è 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 
regidors responsables de cadascuna 
d’elles. Els regidors membres dels 
grups municipals a l’oposició gaudi-
ren de la possibilitat de formular pre-
guntes i sol·licitar aclariments en rela-
ció a la informació rebuda, encara que 
en aquesta sessió no formularen cap.

Es passà al 14è punt de suggeri-
ments i preguntes.

S’aixecà la sessió a les 22:50.

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

PLENS MUNICIPALS
Ensenyament

DEA
Com molt bé haureu pogut veure, s’ha instal·lat a prop de la plaça del 

poble, un nou desfibril·lador. 

BASES DEL PREMI JOSEP GRAS ALS TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT  
DE L’AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

OBJECTE 
L’objecte d’aquestes bases és la 

concessió d’un premi al millor tre-
ball de recerca d’alumnes de 2n de 
batxillerat que tracti temes relacio-
nats amb Sant Llorenç Savall. 

Així com també: 
•	 Estimular la investigació en qual-

sevol tipus de tema relacionat 
amb Sant Llorenç Savall (biologia, 
història, societat, cultura...) entre 
els estudiants de batxillerat. 

•	 Premiar l’excel·lència en la realit-
zació del treball i estimular, així, 
la realització d’estudis superiors. 

•	 Fer difusió dels treballs premiats 
al municipi, mitjançant xerrades 
i la seva publicació, per tal de 
donar-los a conèixer a la població. 

Per tot això l’Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall, oferirà en la mesura 
del possible, assessorament als 
estudiants que desitgin fer recerca, 
així com també potenciarà el con-
tacte entre els estudiants i les enti-
tats i associacions que puguin 
donar-li suport. Facilitarà als alum-
nes l’accés a la informació, com 
ara la consulta de documentació a 
l’Arxiu Municipal, o altre documen-
tació d’accés públic que pugui ser 
d’interès. 

PARTICIPANTS 
Poden participar en aquesta con-

vocatòria els estudiants matriculats 
a l’Institut Castellar o l’Institut Puig 
de la Creu, de Castellar del Vallès 
que siguin o no residents a Sant Llo-
renç Savall, així com també aquells 

alumnes residents* a Sant Llorenç 
Savall matriculats en qualsevol altre 
centre d’ensenyament secundari 
que estiguin cursant el darrer curs 
de batxillerat durant el curs especifi-
cat a la convocatòria del premi. 
* La residència s’acreditarà amb un 
certificat d’empadronament. 

TEMÀTICA 
Es podran presentar al premi 

aquells treballs de recerca que trac-
tin temes o aspectes relacionats 
amb el municipi de Sant Llorenç 
Savall. 

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
•	 Els treballs, que poden ser ela-

borats individualment o en grup, 
han de ser originals, inèdits, 
comptar amb el vistiplau explícit 
dels/de les tutors/es del centre 
de secundària i no han d’haver 
estat premiats anteriorment en 
altres concursos en el moment de 
presentació a aquest Premi. 

•	 Poden estar escrits en català, 
castellà o anglès. 

•	 No hi ha cap límit de treballs pre-
sentats per centre. 

•	 Els treballs han de ser lliurats a 
l’Ajuntament abans del dia espe-
cificat a la convocatòria. Cal lliurar 
un exemplar del treball imprès en 
paper i una còpia en format digi-
tal (CD o llapis de memòria). 

•	 Per tal de garantir l’anonimat, els 
treballs no han de contenir cap 
dada que permeti la identificació 
de l’autor/s/a/es. Per tant els tre-
balls s’han d’identificar amb una 
etiqueta on hi ha de figurar el títol 

i la temàtica, i han d’anar acom-
panyats d’un sobre tancat iden-
tificat amb la mateixa etiqueta 
(amb el títol i la temàtica del tre-
ball), que contindrà les dades de 
l’autor o autora, del tutor o tutora 
i del centre. 

•	 La normativa de presentació dels 
treballs, pel que fa al format i 
extensió, ha d’ajustar-se a la nor-
mativa vigent que marquen els 
propis instituts. 

PREMI 
•	 Es concedirà un únic premi per 

import de 500€ (cinc cents euros), 
al millor treball de recerca. A 
aquest import s’hi aplicarà la 
retenció fiscal que s’escaigui. 

•	 El premi pot ser declarat desert 
si el Jurat considera que cap tre-
ball assoleix el mínim de qualitat 
indispensable. 

JURAT 
El veredicte el decidirà un Tribunal 

format per les següents persones: 
•	 La regidora de Cultura de l’Ajunta-

ment de Sant Llorenç Savall 
•	 El director de l’INS Castellar, de 

Castellar del Vallès 
•	 La tècnica de Cultura de l’Ajunta-

ment de Sant Llorenç Savall 
•	 Un membre de Lacera (Centre 

d’Estudis Històrics de Sant Llo-
renç Savall) 

DIFUSIÓ 
•	 Els autors o autores dels treballs 

premiats cedeixen gratuïtament 
a l’Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall els drets de reproducció, 

distribució i comunicació pública. 
•	 El guanyador del premi haurà 

d’exposar públicament el seu tre-
ball en una conferència oberta al 
públic. 

•	 El treball guanyador podrà ser 
publicat a la revista local Lacera 
o al butlletí Savall. 

RECOLLIDA DELS TREBALLS NO 
PREMIATS 

Els treballs no premiats es podran 
recollir a l’Ajuntament de Sant Llo-
renç Savall fins al 31 d’octubre de 
l’any posterior a la convocatòria. 
Els treballs que no s’hagin recollit 
durant aquest període podran ser 
destruïts. 

NORMES SUPLETÒRIES 
Per tot allò no previst en aques-

tes normes, regirà el que disposa 
l’articulat bàsic de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de sub-
vencions, del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament que desenvolupa la Llei 
de subvencions, els articles 118 i 
següents del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals 
aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, i la resta de normativa 
aplicable en matèria del foment i 
promoció de les activitats socials i 
econòmiques. 

La participació en aquest premi 
comporta l’acceptació de totes i 
cadascuna de les bases. Qualsevol 
circumstància no prevista en aques-
tes bases serà resolta per l’Ajunta-
ment de Sant Llorenç Savall.

Salut
ES NECESSITEN 10.000 DONANTS DE PLASMA

A Catalunya es necessita el doble de plasma del que es recull actualment i 
això vol dir que calen 10.000 donants. Per ser donant de plasma són neces-
saris els mateixos requisits que per ser donant de sang: tenir entre 18 i 65 
anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut.

És per això que si ets donant de sang, també ho pots ser de plasma. La 
diferència és que la donació és una mica més llarga, dura uns 45 minuts i cal 
reservar hora al web donarsang.gencat.cat/plasma.

Si ets del grup AB ets donant de plasma universal ja que és el grup com-
patible amb tots els receptors. Malauradament, només 3 de cada 100 perso-
nes a Catalunya són d’aquest grup.

Com és una donació de plasma?
Durant la “plasmafèresi” o donació de plasma, s’extreu sang, es separa 

el plasma i es retén, i la resta de cèl·lules sanguínies es retornen per la 
mateixa via. Com que el plasma és sobretot aigua, la recuperació és molt 
ràpida i les donacions poden ser més freqüents. De fet, es pot donar plasma 
cada 15 dies i fins a 12 cops l’any.El plasma: font per a ‘medicaments’ 

http://www.savall.cat
http://donarsang.gencat.cat/plasma
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VINE A DONAR SANG!
Malgrat els avenços científics i tecnològics, la 

sang no es pot fabricar. És per això que la dona-
ció voluntària i altruista és encara l’única via per 
obtenir tota la sang necessària per atendre a tots 
els malalts de Catalunya. De fet, es calcula que 
diàriament es necessiten entre 800 i 1.000 dona-
cions de sang. 

És per això que us animem a participar en 
la campanya de donació de sang que organit-
zem a Sant Llorenç Savall, el proper diumenge 
18 de juny. El Dispensari Municipal serà la seu 
d’aquesta activitat especial que se celebrarà 
entre les 9.30 i 13.30 hores. 

De cada donació de sang se’n beneficien com a 
mínim tres persones, ja que durant el processa-
ment de cada bossa s’obtenen concentrats d’he-
maties o glòbuls vermells, plaquetes i plasma. 
Tots aquests components de la sang caduquen 
passats uns dies, per això és necessari donar-ne 
de forma regular. Podem donar sang més 
d’una vegada l’any. En concret, les dones poden 
donar-ne 3 vegades i els homes 4.

‘La teva sang diu coses. Comparteix-la’
Aquest és l’eslògan de la campanya de dona-

ció de sang, que vol posar de relleu la informació 
que es pot saber d’una persona a partir del grup 
sanguini: com ara de qui pot rebre sang, a qui pot 
donar-ne o quins usos pot tenir la seva sang. 

Dels 2.375 habitants que hi ha a Sant Llorenç 
Savall, segons dades de l’IDESCAT (Institut d’Esta-
dística de Catalunya) del 2016, 1.069 són del Grup A; 

95 del Grup AB; 166 del Grup B; i 1.045 del Grupo 0. 
Hi ha molta literatura sobre els grups sanguinis 

i com determinen coses com la necessitat d’una 
dieta adaptada a cada grup o com influeixen en 
la personalitat. El cert és que no hi ha evidències 
científiques per a totes aquestes creences. Tot i 
això, hi ha cultures, com la japonesa, on preguntar 
el grup sanguini a algú és com demanar-li el seu 
signe de l’horòscop i doten de significat cada grup. 
Els A es consideren seriosos, tranquils i equili-
brats; els B, alegres i entusiastes; els AB impre-
visibles i distants, i els O, extravertits, expressius 
i líders naturals.

Més enllà d’aquestes creences, conèixer el grup 
sanguini és bàsic en cas de necessitar una trans-
fusió de sang. Per això, els professionals sanitaris 
sempre comproven el grup sanguini abans de fer 
qualsevol transfusió. 

Saber el grup sanguini també serveix per 
conèixer a qui podem ajudar amb la nostra sang i 
de quins grups en podem rebre. Totes les perso-
nes que donen sang reben, passats uns dies, una 
carta a casa amb els resultats de l’analítica de la 
donació i el grup sanguini.

Us recordem que pot donar sang qualsevol 
persona que tingui bona salut i que compleixi 
les següents condicions: ser major d’edat, pesar 
més de 50 quilos i, en cas de les dones, no estar 
embarassada. 

A més, entre les persones que vinguin a donar 
sang el proper diumenge 18 de juny al Dispensari 
Municipal entre les 9.30 i 13.30h, se sortejarà un 

lot de productes Llorençans amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall. El sorteig 
es portarà a terme el mateix diumenge 18 de juny 
a les 13.30h al Dispensari Municipal.

Per cert, per donar sang no cal estar en dejú, 
així que us esperem el proper 18 de juny ben 
esmorzats! Vine a donar sang!

La gran part del plasma que s’extreu, el 85%, s’usa per a l’elaboració d’he-
moderivats, medicaments que s’utilitzen per al tractament de persones amb 
problemes de coagulació de la sang, com ara els hemofílics o els pacients 
amb malalties autoimmunes. També són necessaris en el cas de trasplanta-
ments i malalties del fetge.

El 15% del plasma s’usa també per  a les necessitats de transfusió als 
hospitals com en el cas de grans cremades o quan hi ha hemorràgies en 
accidents greus.

Ser autosuficients amb les donacions
Actualment no s’obté prou plasma per elaborar tots els hemoderivats que 

es fan servir a Catalunya. De fet, el 50% del plasma que s’utilitza per a l’ela-
boració d’aquests medicaments ve d’altres països. A més, en els darrers 
anys ha augmentat l’ús d’aquests tipus de medicaments perquè s’han des-
cobert noves aplicacions, una tendència a l’alça.

És per això que el Banc de Sang busca augmentar el nombre de donants 
per donar resposta a tots els malalts del país que necessiten plasma, sense 
necessitat d’importar-ne d’altres llocs. Segons l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS) l’òptim és que cada país pugui obtenir tota la sang i el plasma 
que necessita a través de les donacions altruistes.

El plasma, l’aigua de la peixera
Així com una peixera no té sentit sense aigua, el mateix ens passa amb el 

plasma. Aquest líquid transparent i groguenc representa el 55% del volum 
de la sang i conté i transporta els aliments que necessitem per viure, les 
defenses del nostre cos i altres proteïnes indispensables.

En destaquen les immunoglobulines, defenses que ens protegeixen de les 
infeccions; els factors de coagulació, que són responsables juntament amb 
les plaquetes d’aturar el sagnat quan ens tallem; i l’albúmina, una proteïna 
que transporta hormones i fàrmacs cap als teixits.

Vols ser donant?
Les persones interessades a donar plasma només cal que ho consultin 

amb el Banc de Sang, trucant al 93 557 36 30 o 607 428 868 (també per 
WhatsApp), enviant un correu electrònic a plasma@bst.cat o emplenant el 
formulari del web donarsang.gencat.cat/plasma.

l’Aixeta, Plaça Major, Parc de Comabella, etc.), les 
reparacions a la via pública (reparacions en vore-
res, enllumenat, calçades, etc.), o les tasques de 
manteniment dels equipaments públics (escola, 
llar d’infants, Casa de Cultura, etc.) o altres serveis 
que ens podrien beneficiar a tots i ens permetrien 
gaudir d’un espai públic més net i digne.

A tall de recordatori, els residus que es poden 
dipositar dins els contenidors del carrer són: 
•	 Envasos de vidre a l’iglú de color verd.
•	 Envasos de plàstic, de llauna, tetrabricks, etc. a 

l’iglú de color groc.
•	 Paper i cartró a l’iglú de color blau.
•	 Matèria orgànica al contenidor de rodes de 

color marró. NO S’INCLOUEN LES RESTES DE 
PODA.

•	 Rebuig o resta al contenidor de rodes de color 
verd.

La resta de residus s’han de portar a la Deixalle-
ria Municipal. L’horari de la Deixalleria Municipal és 
de dilluns a divendres de 15h a 18h i els dissabtes 
de 9h a 14h

Llistat de residus admesos a la deixalleria 
municipal:
•	 Runa.
•	 Restes de poda.
•	 Fusta i mobles vells.
•	 Ferralla.
•	 Matalassos, somiers o qualsevol objecte 

voluminós.
•	 Neveres, rentadores, assecadores, congela-

dors, etc.

•	 Aparells elèctrics i electrònics de qualsevol 
tipus (mòbils, impressores, DVD’s, TV’s, ordina-
dors, cables, etc.)

•	 Bombetes i fluorescents de qualsevol tipus.
•	 Residus especials: pintures, dissolvents, bom-

bones de butà o altres gasos a pressió, olis 
de cuina i de motor, envasos de productes de 
neteja, fibrociment (uralita), peces de fibra de 
vidre, esprais, etc.

•	 Rodes de vehicles.
•	 Altres.

Com que sovint una imatge val més que mil 
paraules, recollim una selecció de fotografies 
d’abandonaments de deixalles i trastos vells reti-
rats per la Brigada Municipal durant els darrers 
mesos.

  ST. LLORENÇ SAVALL
  Diumenge 18 de Juny 
  De 9,30 a 13,30 h
  Al Dispensari municipal
             
  c/Vic, 19
 
    

Entorn
ABANDONAMENT DE RESIDUS A LA VÍA PÚBLICA

En els darrers mesos s’ha detectat un augment 
dels abandonaments de residus (mobles, mata-
lassos, aparells elèctrics i electrònics, poda, runa, 
pintures i altres residus especials, etc.) al costat 
dels contenidors o abandonats en racons dels car-
rers, causant molèsties i sovint posant en perill a 
tant les persones i vehicles que circulen per la via 
pública, el medi ambient i sobretot l’impacte visual 
i la imatge de poble que representa tenir la via 

pública plena de residus abandonats al carrer.
Recordem que està prohibit abandonar els 

residus a la via pública. L’ajuntament posa a 
disposició dels ciutadans els contenidors del car-
rer i la deixalleria municipal per a que es puguin 
separar correctament els residus que es generen 
al municipi. Però és necessari comptar amb la 
col·laboració dels vilatans i vilatanes en diposi-
tar cada cosa al seu lloc per tal que els residus 

es puguin recollir adequadament i tinguem un 
poble net, digne i segur.

Com a dada d’interès, el darrer any la Brigada 
Municipal ha hagut de realitzar més de 90 sor-
tides per retirar trastos vells i escombraries 
abandonats al carrer. Degut a aquesta càrrega 
de feina, el personal de brigada ha hagut de pos-
posar altres serveis necessaris pel poble, com el 
reforç de manteniment dels espais verds (Font de 

Aquesta és la imatge del poble que volem? 
Fins que no són dipositats al seu contenidor 

corresponent els residus són responsabilitat de la 

persona que els ha generat. Amb la col·laboració de 
tots podrem tenir un poble més net, bonic i segur.

Per qualsevol consulta, dubte o aclariment 

que us sorgeixi sobre on dipositar els vostres 
residus, no dubteu en posar-vos en contacte 
amb l’ajuntament per via telefònica o presencial.

mailto:plasma@bst.cat
http://www.donarsang.gencat.cat/plasma
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L’ESCENARI DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS A SANT LLORENÇ SAVALL
La gestió de residus al Vallès Occidental es 

troba, com succeeix a tot Catalunya, en una situ-
ació d’estancament pel que fa al percentatge de 
residus que es recullen selectivament, ancorat 
entorn al 35-40%. 

Sant Llorenç Savall no n’és una excepció: en 
els darrers 10 anys el percentatge de recollida 
selectiva al poble s’ha mantingut en un punt mort 
situat a l’entorn del 38-42%. Això significa que 
entorn al 60% de les escombraries de les llars i 
comerços llorençans van directament al rebuig, 
sense reciclar.

Per tal de fer el salt necessari per assolir els 
bons nivells de reciclatge previstos per la Unió 
Europea i pel govern Català pel 2020, situant la 
recollida selectiva entorn al 60%, l’ajuntament ha 
obert línies de treball destinades a la prevenció, 
la millora de la recollida i la transparència per la 
coresponsabilitat de la gestió dels residus que 
s’aniran materialitzant en els propers mesos.

A CERCAR EL PI
De bon matí surt de la Plaça Major una bona colla de gent que va a cercar 

un pi ben alt, prèviament determinat, en un indret situat a una mitja hora del 
poble. Si abans el pi escollit es tallava prop dels quatre camins del Dalmau, 
darrerament es tala d’un bosquet situat en direcció a La Busqueta. Els més 
petits fan el trajecte en carro. Arribats a l’indret es llegeix el pregó, on s’ex-
plica el sentit de la festa. Seguidament, amb mètodes tradicionals –primer 
amb xerrac i després a cops de destral– s’abat el pi, es mesura, i se li treuen 
la branques laterals conservant només el “pinzell” de la copa. 

Tot seguit l’arbre s’instal·la dalt d’un tractor, el qual arrossegant-lo amb 
un giny de fusta, el portarà pel camí fins al poble, seguit per la comitiva que 
l’acompanya. S’esmorza amb els porrons de vi que passen de mà en mà. 
De nou en marxa, superat el pont del torrent del Burc, d’entrada a la vila, 
la comparsa de geganters amb la seva musica de gralles, s’incorpora al 
seguici tot fent ballar la concurrència. Llavors el pi es baixa del tractor i un 
nombrós grup de valents se’l carreguen a l’esquena per a fer l’entrada a la 
Plaça Major.

UNA IMATGE VAL MÉS QUE MIL PARAULES!

Cultura
ACTIVITATS DIA DE LA DONA

Durant la Setmana del 6 al 13 de març, vam celebrar la 
Setmana de la Dona a la Casa de Cultura. 

Enguany vam proposar diverses activitats gratuïtes, ben 
interessants i per a totes les edats: Taller d’estampació 
tèxtil, a càrrec de l’escola Blanc de Guix. Taller de medita-
ció i relaxació, a càrrec de la Laura Jordan. Espectacle de 
màgia amb la maga Melanie. Concert de Gòspel a càrrec 
del Cor de l’Escola Torre Balada i per últim, la companyia 
Engruna Teatre ens va oferir l’obra familiar “Conta Contes”.

El dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, l’Elvira 
Carrasco i la Gemma Morató, van ser les encarregades de 
la lectura del manifest.

Totes les activitats van tenir força èxit. Gràcies per la vostra 
participació.

DIADA DE SANT JORDI

Per la primavera és costum en diverses pobla-
cions de Catalunya i d’arreu d’Europa (ho  he vist 
a Alemanya o Suècia) plantar un arbre esvelt en 
un lloc destacat de la població, entorn del qual es 
manifesta la joia per la vida, i ben especialment 
pel renaixement de la vegetació, que du apare-
llada la primavera.

Segons el renomat folklorista Joan Amades, 
aquest i altres ritus estableixen,- quan la llum 
diürna s’allarga-, una fita notable en el trànsit entre 
duresa de l’hivern i la consolidació de la prima-

vera, o dit d’altra manera, entre el fred i la bonança. 
Es tracta d’oblidar els rigors climàtics hivernals i 
celebrar l’esclat de vida amb l’energia primaveral, 
mitjançant rituals destinats a regraciar els genis de 
la terra per aquesta renaixença. El ritual del Pi de 
Maig llorençà s’ajusta plenament a aquesta com-
memoració d’homenatge a la natura, manifestada 
en diferents formats per les diverses cultures que 
ens han precedit des dels temps més reculats.

Curiosament en una població on el pi blanc ha 
colonitzat una bona part del seu terme, -les anti-

gues vinyes- aquest costum el portà a Sant Llorenç 
Savall, a la primeria del segle passat quan encara 
la vinya senyorejava el paisatge, un vicari de la par-
ròquia procedent de Reus, com a activitat d’esbarjo 
per al jovent del poble, potser per a evitar que els 
joves obrers industrials anessin a reivindicar millo-
res laborals i socials en les manifestacions orga-
nitzades pels sindicats, puix que des del segle XIX 
l’1 de maig era la diada universal de les reivindica-
cions dels treballadors. Llavors eren temps de xoc 
ideològic entre l’església i les forces progressistes.

FESTA DEL PI DE MAIG
EL PI DE MAIG, LA GRAN FESTA LLORENÇANA

Si un festeig gaudeix d’una notable popularitat al nostre poble, -potser 
inclús més que la festa Major d’estiu-, és la festa del Pi de Maig, que se 

celebra des de fa més d’un segle el primer de maig, la diada del treball, i 
que té el colofó el darrer diumenge d’aquest mes.
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PIT I AMUNT 
Un cop a la Plaça es deixa descansar al terra a fi de pelar-li l’escorça i 

lligar els llibants, amb l’ajut dels quals es farà pujar ben dret. També s’hi 
col·loca al capdamunt una senyera estelada. És l’hora de la força i de l’equi-
libri. Les cordes sostingudes per moltes mans es van estirant i tensant amb 
esforç a fi d’aixecar l’arbre fins a situar-lo perpendicular al sòl de la Plaça 
amb l’ajuda d’escales. Les ordres del cap d’operacions marquen el ritme de 
la hissada del pi a les quatre fileres de persones que tiben amb força dels 

llibants. Una vegada plantat el pi de maig, -els darrers exemplars del qual 
amidaven més de vint metres d’alt-, és l’hora del ball de gegants i també de 
les danses al seu entorn. La plantada del pi reuneix a Plaça a la majoria del 
poble i també a nombrosos visitants: uns només fan el badoc, però molts 
altres participen activament tot fent mans a les cordes. 

La festa continua amb una arrossada popular, on havent dinat, es canta i fes-
teja. Mes tard, al capvespre, es fa, a l’ombra del pi, una ballada de sardanes.
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REMODELACIÓ DE LA PLAÇA
El 26 d’abril de 2017 es van reunir els membres que composen el Jurat 

Qualificador del procés de selecció de les 5 propostes finalistes de les 14 
presentades, constituït per les següents persones:
•	 President: Sr. Ricard Torralba Llauradó, Alcalde de l’Ajuntament de Sant 

Llorenç Savall
•	 Vocals:

- Sr. Jordi Pont Canudas, Arquitecte Municipal de Sant Llorenç Savall.
- Sr. Joan Ribera Mestres, Arquitecte designat per l’Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall.
- Sra. Mercè Berenguer Iglesias, Arquitecta designada pel Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya.
- Sr. Albert Vicens Llauradó, Regidor CUP-Savall.
- Sr. Francesc Piñol Berengueras, Regidor Convergència.

*Des de l’Ajuntament es va demanar i convidar que hi haguessin presents 
regidors de l’oposició (perquè així van demostrar el seu interès per ser-hi en 
aquest jurat). Tècnicament va haver-hi molta feina al darrere ja que es va haver 
de buscar un altre Arquitecte que hi fos present en aquest Tribunal, per així 
poder incloure-hi figures polítiques. Després de tota aquesta feinada, cap dels 
dos regidors de l’oposició es van presentar ni van presentar les seves excuses.

•	 Secretari: Sr. Francesc Barberà Linares, secretari-interventor de l’Ajunta-
ment de Sant Llorenç Savall.

Els 5 seleccionats tenen fins el 29 de maig per la presentació de la segona 
volta.

El 30 de maig es farà recull de plafons i organització del jurat; el 31 es 
reunirà el jurat i es seleccionaran els 3 finalistes.

L’1 de juny es farà la notificació als 3 seleccionats. A partir d’aquesta data, 
rebrem a les nostres llars un tríptic amb els 3 projectes.

El termini per anar a votar serà del 6 al 20 de juny. Els dies laborables, 
serà en horari en què està obert l’Ajuntament. L’exposició pública es farà el 
10 de juny al matí, a la Sala de Plens de l’Ajuntament (aquest dia també es 
podrà votar). Diumenge 11 de juny, els plafons estaran exposats a la plaça, 
dia en què també hi haurà l’arquitecte municipal per aclarir possibles dub-
tes. El cap de setmana del 17 i 18 de juny també es podrà votar a la mateixa 
plaça. Podran votar totes aquelles persones empadronades a Sant Llorenç 
Savall, a partir de 16 anys d’edat. 

Finalment, el 20 de juny, hi haurà el veredicte final.

A TALL DE CLOENDA
El pi roman plantat a la plaça fins el darrer diumenge de maig. Aquell és el 

dia de les cucanyes, en què joves del poble s’enfilen pel tronc pelat tractant 
d’assolir el seu cim i guanyar així la possible juguesca. Finalment el pi s’abat 
i es talla per a fer-ne llenya. 

Aquest ritual abans descrit ha anat variant en el decurs del segle. Al principi el 
pi s’anava a cercar a un bosc pròxim, propietat de la família Rossell, i es trans-
portava fins a Plaça a esquenes dels joves del poble. Aquests joves agosarats 
competien entre ells en l’escalada lliure fins al cim, només ajudant-se de mans i 
peus. Sembla ser també que algun any, per estimular la rivalitat, es posava algun 
present dalt la copa. També sabem que la grimpada va ser prohibida arran d’al-
gun accident, però que es continuava fent a la nit de forma clandestina.

Durant la guerra civil i la postguerra la festa del Pi de Maig deixà de cele-
brar-se, fins l’any 1952, en que un grup de joves de la parròquia recuperà la 
festa. Aleshores el pi s’anava a cercar en camió i tan sols en el darrer tram 
de plaça era carregat a pes de braços.

En més d’una ocasió el pi havia caigut, provocant danys en les edificacions 
de la Plaça Major, fet que aconsellà traslladar el festeig a la Font de l’Ai-
xeta. Però des de fa alguns anys aquesta festa emblemàtica de Sant Llorenç 
Savall torna a celebrar-se a la Plaça Major, el melic del poble, ara organit-
zada per l’Ajuntament i per una dinàmica comissió de festes.

Jaume Valls i Vila

Quan arriba el mes de maig 
Sant Llorenç fa una festassa  
plantant un pi majestuós 
en el bell mig de la plaça

Compleix el ritu ancestral  
del culte humà a la natura 
que esclata a la primavera 
amb vigor i envergadura

Tot retent un homenatge 
als genis primaverals 
celebraven els romans 
les festes dites maials

Així perviu en molts pobles 
aquest costum proverbial 
de plantar un arbre notable 
en un indret principal

Cada any el primer de maig 
el poble surt d’excursió 
per cercar un pi ben alt 
que creixi en algun recó.

Enfilats dalt d’un carruatge 
la mainada fa el camí. 
Porten faixa i barretina 
els que van a tallar el pi.

Després de llegir el pregó 
i d’alguns cops de destral 
el pi tallen ben rodó 
amb un xerrac especial.

Es forma una processó  
per acompanyar el pi  
que s’atura a fer un mos 
tot traguejant el porró.

Just a l’entrada del poble 
ja l’esperen els gegants 
que formen la cercavila 
fent ballar a petits i grans.

Alguns valents del jovent 
carreguen el pi a l’esquena 
i entren a Plaça amb “follon” 
tot escombrant Cal Ramon.

Ara al pi, estes a terra, 
li pelen tota l’escorça, 
i després nuen les cordes 
per dressar-lo amb geni i força.

Crida fort el cap de colla 
perquè es tensin els llibants, 
tot el poble hi col·labora 
posant-hi esforç i mans.

Tiben fins que el pi és ben recte 
–com un carall llarg i erecte– 
quan sona alegre i galana 
la gralla, tant catalana.

El poble, sens defallir, 
dansa a l’entorn del pi  
que porta dalt el pinzell 
la senyera per joiell.

L’últim diumenge de maig 
el pi ha d’anar a baix, 
però abans els grimpadors 
s’hi enfilen de dos en dos.

Es trosseja el tronc del pi 
tot fent llenya per l’hivern. 
Ja ha passat una altre anyada 
l’any vinent hi tornarem! 

AUCA DEL PI DE MAIG

Jaume Valls i Vila, l’auquer de Savall.

 Urbanisme

VALL XICA
Us informem que la Generalitat ha decidit enderrocar l’edifici de la Vall 

Xica. Amb data 9 de maig, aquest Ajuntament ha rebut dues còpies del pro-
jecte executiu de l’enderroc de l’edifici. A mesura que ens vagin informant, 
us ho anirem comunicant.

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!

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

Serveis Socials
Creu Roja

La Creu Roja imparteix des del mes de febrer, 
xerrades adreçades a les persones grans. Aques-
tes xerrades es fan un cop al mes (últim dimarts 
del mes), al Casal de la Segona Joventut i tracten 
diferents temàtiques: prevenció hipertensió arterial, 
prevenció de caigudes, higiene postural, malalties 
reumàtiques, maneig de l’estrés i ansietat, etc,...

I cada dimarts es realitza un taller de memòria 
adreçat també a persones grans.

Breu història del tractor del Jaume Fàbrega
El meu pare feia de pagès a Calders quan jo encara no havia nascut. Així 

que va poguer i a l’època de la mecanització de les feines del camp, es va 
comprar el primer tractor, un LANZ, anys després va canviar-lo per un de 
més còmode, un Nuffield 460 flamant, l’últim crit dels tractors anglesos de 
principi dels anys 60. De ben petit m’apassionava pujar-hi a la falda del meu 
pare per llaurar l’hort, fins que a mitjans dels 80 va ser venut a Granera. 
Més de 20 anys després, m’assabentava que els de Cal Merla es venien el 
tractor vermell i sense pensar-ho gaire, amb les meves germanes el vàrem 
comprar, sense tenir ni idea de què en fariem d’un tractor! Però alguna cosa 
ens deia que havia de tornar cap a casa. 

Va estar-se una temporada al garatge de Cal Vertader, esperant de disposar 
del lloc i el temps per arreglar-lo. I així va ser des de l’estiu del 2013 a la prima-
vera del 2014, restaurat de cap a peus, amb nova pintura i nombroses peces 
originals vingudes d’Anglaterra. Una feina apassionant carregada d’il·lusió, gai-
rebé un any de dedicació i amb la inestimable ajuda del Roc Camps. 

Semblava que no podia ser que es tornés tan lluent aquell tractor que haviem 
vist cobert de rovell.

Des de llavors, que el Jaume i el Nuffield tornen a llaurar, i no és difícil 
veure’ls el primer de maig, arrossegant un pi ben alt!

Adrià Fàbrega i Comellas
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ESPECIAL PRESSUPOSTOS 2017

PRESSUPOST ORDINARI 2017 

COMPARATIVA TAXES MUNICIPALS

IBI ESCOMBRARIES IVTM

INGRESSOS 2015 DESGLOSSATS

Ingressos         Despeses
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PRINCIPALS INVERSIONS DEL 2017

Remodelació  
dels baixos del  
Marquet de l’Era:  
124.000 €

Total: 2.671.231 €

Impostos propis (1.490.522)
Taxes (90.760)
Ingréssos de tercers (106.573)
Aigua (365.250)
Subvencions Estat (410.323)
Subvencions Generalitat (110.597)
Subvencions Diputació (68.289)
Subvencions Consell Comarcal (28.918)

Subvencionat al 100%  
per la Diputació  
de Barcelona.

Remodelació  
de la Plaça Major:  
576.000 €

Subvenció de la 
Diputació Barcelona:
226.000 €.
Crèdit Diputació  
Barcelona: 350.000 €.
Inversió plurianual 2017-2018.

 Urbanisme
Ordenança fiscal núm.5 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Article 6è.  
Beneficis fiscals de concessió potestativa

 
Es concedirà una bonificació del 95 per cent 

de la quota de l’impost a favor de les construcci-

ons, instal·lacions o obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal per con-
córrer 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 simple dels seus 
membres. A aquests efectes podran ser declara-
des d’interès per concórrer les circumstàncies 
esmentades i, per consegüent, obtenir la bonifi-
cació de la quota, les obres destinades a la remo-
delació de façanes a edificis existents, prèvia sol-
licitud de la corresponent llicència d’obres.

Entitats i Societat
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CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
SORTIDA DEL GEF DEL CEL

El passat 5 de març, el Grup 
de Sortides en Família del Cen-
tre Excursionista, vam realitzar 
una sortida molt especial, tant per 
als nens com per als pares: Coll 
Monner.

I és que no va ser una sortida 
típica. Vam anar caminant fins a l’er-
mita de Sant Jaume amb els nos-
tres petits (uns campions!), on vam 
esmorzar per continuar el camí fins 

a la casa. Però, un cop allà, la porta era 
oberta! I és que la Lorena i el Joan ens 
esperaven per presentar-nos tots els 
habitants de la seva petita granja.

Vam veure les gallines pintades, els 
paons, les ovelles, les cabres, les tor-
tugues, els cavalls, les perdius... Vam 
conèixer el seu senglar “Hoziquitos”, tot 
i que ens va fer una mica de por. Vam 
poder entrar al galliner de les gallines 
comuns i, el què és millor, agafar-ne uns 

quants ous! Quines truites més bones 
per sopar!

Però l’estrella de la visita va ser la bur-
reta Lola, que, tot i ser molt velleta, ens 
va deixar acariciar-la, abraçar-la i penti-
nar-la amb moltíssima paciència. I, això 
sí, d’un en un, pujar al seu damunt una 
estoneta. I què n’és de suau i calentona! 

Després de tant caminar i de tantes 
emocions, ens vam fer carn a la brasa al 
Refugi i vam dinar tots junts, compartint 

xerrades i riures. Un cop acabat el dinar, 
i després de recollir-ho i netejar-ho tot, 
vam engegar el camí de tornada cap a 
casa altre cop.

I, aprofitant aquestes línies, ens agra-
daria donar les gràcies a aquesta família 
per obrir-nos la porta de casa seva i ofe-
rir als nostres nens i nenes un matí tant 
especial. 

Moltíssimes gràcies!

El passat diumenge dia 9 d’abril va ser un dia 
especial. I és que vam poder gaudir, per segon 
any consecutiu, de la caminada Xino-Xano amb 
els nostres petits.

El bon temps en va acompanyar durant tot el 
matí i, com sempre, el recorregut va ser fantàs-
tic. Vam gaudir d’un gran ambient de passeig i 
rialles durant tot el camí fins a les Basses del 
Llogari, on ens esperaven els voluntaris amb un 
entrepà boníssim i un gran somriure. 

Però llavors va començar el millor de tot: la 
tornada. I és que aquesta va començar amb 
una remullada de peus al riu (en alguns casos 
accidental). En pocs minuts ens va tocar treure 
la càmera de fotos, ja que era impossible resis-
tir-se a immortalitzar les vistes que teníem 
davant nostre (i darrere!).

I, per acabar-ho de rematar, la Pepi Pablo 
ens va amenitzar el camí amb tallers i històries 
sobre la zona per la que anàvem caminant.

Com podeu imaginar, els nens van acabar 
entusiasmats i van quedar amb ganes de tor-
nar-hi l’any vinent. Així que, d’aquí uns mesets... 
tornarem a ser a punt per la sortida sota de l’arc!

Petit resum...
Un any més hem fet la  XINOXANO, 

una caminada que vol ser popular per 
tots aquells que volen compartir un dia 
de gaudi a la muntanya amb altra gent. 
Diumenge va ser una edició on el temps ens 
va acompanyar, potser aquells que van aca-
bar més tard un xic massa de sol. Però la pri-
mavera és així. Una jornada sense incidents 
i bon ambient de principi a fi. Tres  distàn-
cies 8,5 -15 - 28 km per poder tenir una distàn-

cia per a tothom. Petits i grans, caminadors i cor-
redors descobrint racons de la nostra muntanya. 
La comissió organitzadora del Centre Excursio-
nista Llorençà us volem agraïr a tots els partici-
pants en les tres distàncies el bon ambient que 
vàreu crear animant la caminada. Tanmateix agrair 
als voluntaris i voluntàries que van ser als controls 
i a plaça per fer que tot funciones perfectament. 
Recordar-vos que tots els participants que vàreu aca-

bar la prova teniu 5 punts en la Copa Llorençana 2017. 
Gràcies un any més per la vostra participació i ús 
esperem en la XINOXANO 2018. 

Fotos:  
https://goo.gl/photos/hGy8wNyHVcHjQoRV6

Info:  
http://xn--centreexcursionistallorena-gkc.cat/

COMISSIÓ DE FESTES
CARNESTOLTES

La festivitat del carnestoltes 
d’enguany es va construir amb 
el treball conjunt de l’AMPA de 

l’escola Josep Gras, l’AEIG 7, els 
gegants de Sant Llorenç i la Comis-
sió de festes. Com a novetat els 

actes van omplir tres dies diferents. 
Va començar el divendres al pati de 
l’escola on vam construir el Rei Car-

nestoltes amb l’ajuda i donació de 
material de pares i menuts, un taller 
de pintacares i un berenar.

Dissabte arrancàvem a plaça amb el conte 
de “la sopa de pedres” amb una contacontes 
excepcional, la Ruth Garcia. Ella va animar 
a la quitxalla a cercar tot allò comestible 
que poguéssim posar a l’olla per tal de que 
ens sortís una sopa ben bona, i ben bona va 
sortir!

I de la mateixa plaça sortíem a fer una petita 
rua amb una aturada que no deixaria indiferent 
a ningú, doncs Sant Llorenç va viure la més gran 
bombardada de farina de la seva història, poca 

gent no va quedar blanca, doncs n’hi havia que 
fins i tot rodaven per terra fent la croqueta. Una 
activitat, sens dubte, molt ben acceptada i que 
caldrà repetir!

I de nou retrobats a plaça, un ja conegut 
Roger Canals va fer ballar grans i petits amb 
la seva animació, mentre tots aquells adoles-

cents podien participar en un torneig de scoutball 
a la font de l’aixeta. I tancava la festa de dissabte 
el judici del Rei Carnestoltes a qui es va condem-

nar a mort per convidar-nos a la diversió desen-
frenada i per mantenir una actitud arrauxada, 
burleta i descarada.

El dimecres de cendra tancava el tercer dia 
d’aquesta festivitat amb l’enterrament de la 
sardina en terrenys dels voltants de l’escola. 
Així posàvem fi al temps de disbauxa i gresca 
i començàvem el temps de quaresma, i per 
tant, d’abstinència i de penitència.

Agraïments:
A les mestres per donar-nos totes les facilitats 

per l’ús del pati de l’escola i l’equip de so; A l’ADF 
per deixar-nos les motxilles d’aigua com a preven-
ció per la crema del Rei Carnestoltes; i a tots els que 
vau aportar ingredients a la sopa.

Fins la propera...  
Salut i Festa!!

#elvostresomriureéslanostragasolina

XINO-XANO 2017

savall

https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=vYgdKdFa4XGjcIzzmrX5VO1LPQskcl03QnUTQUjH_W8tKArRCIfUCA..&URL=https%3a%2f%2fgoo.gl%2fphotos%2fhGy8wNyHVcHjQoRV6
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=iFN1oRN-bv4KccYB3EXecbES1UBxBYgHtn2FYVYPiOQtKArRCIfUCA..&URL=http%3a%2f%2fxn--centreexcursionistallorena-gkc.cat%2f
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BOMBERS VOLUNTARIS

El mes de març de cada any, coincidint amb la festivitat de Sant Joan 
de Déu, patró dels bombers, la Generalitat de Catalunya organitza un acte 
institucional d’entrega de reconeixements als bombers i bomberes que 
s’han distingit per serveis excepcionals i també als que porten 20, 25 i 35 
anys de servei a la societat. 

Enguany hem estat 9 bombers/es de Sant Llorenç que se’ns entregà 
medalla per 20 i 25 anys de pertinença al Cos de la Generalitat.

Oficialment a l’agost de 1991 els bombers voluntaris de Sant Llorenç 
vàrem integrar-nos al cos de bombers voluntaris de la Generalitat de 
Catalunya, després d’uns anys d’intentar-ho. Han transcorregut més de 
25 anys des que una vintena de persones es varen comprometre amb la 
societat per donar-li servei en cassos de necessitat.

Aquells primers van donar pas a diverses promocions de bombers 
voluntaris fins als 16 actualment en actiu, que procurem resoldre les inci-
dències i emergències que sorgeixen al nostre entorn.

Ser bomber voluntari de la Generalitat no és fàcil ni senzill; per acce-
dir-hi cal superar exàmens, proves físiques, mèdiques, un curs de for-
mació a l’Escola de Bombers i força hores de pràctiques. Després cal fer 
formació contínua i pràctiques periòdiques.

El més complicat de tot, però, és haver de compaginar –conciliar, en 
diuen- fer de bomber amb la situació laboral, ja que no sempre se’ns per-
met abandonar el lloc de treball per acudir a un servei d’emergència; Cal 

afegir-hi també la dificultat de conciliar aquesta activitat amb la família, 
sobretot els que tenen fills, ja que les emergències són imprevisibles, no 
tenen hora d’inici ni de finalització.

Tot i això, entre tots ens organitzem en torns de presència al parc i la 
resta del temps procurem estar a disposició quan se’ns activa des del 
control central o des dels vigilants municipals.

En aquests més de 25 anys, un total de 75 bombers i bomberes han 
format part del nostre parc en les diverses seccions del Cos de Bombers 
Voluntaris de la Generalitat. Alguns van ser-hi pocs anys i d’altres conti-
nuen en actiu. També n’hi ha que han estat Juvenils, Auxiliars i finalment 
de la Secció Activa. N’hi ha també a la Secció Especial i fins i tot tres dels 
nostres companys van superar les oposicions per accedir al cos de bom-
bers professionals, després d’uns anys com a voluntari.

L’ANIVERSARI ES MEREIX UNA CELEBRACIÓ.
Ens agradaria fer un recull històric d’aquests més de 25 anys i per això 

demanem la col·laboració de tothom que ens pugui proporcionar material 
relacionat amb el servei d’extinció d’incendis de Sant Llorenç, –fotogra-
fies, escrits, objectes, etc...– d’aquests anys.

També necessitem les dades de contacte dels qui heu estat companys i 
companyes nostres en algun moment.

Podeu enviar-ho a l’adreça electrònica bombersslls@gencat.cat
Moltes gràcies.

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?

Estimats llorençans i llorençanes. 
Des de la publicació de la darrera edició 

del Savall, hem de dir que, malauradament, 
no us podem donar moltes novetats ja que 
aquests últims dos mesos han estat força 
tranquils. No hem trobat cap colla amb la 
que es poguéssim realitzar un intercanvi 
aquests primers mesos de l’any, a banda 
de Pallejà a la que ja vàrem assistir el mes 
de febrer. Comencem doncs una prima-
vera tranquil·la que ens deixa temps per 
anar preparant coses per aquest any 2017, 
sempre amb energia i molta il·lusió de fer 
feina al costat de la gent de la nostra colla. 

De fet, el passat diumenge 2 d’abril 
vàrem organitzar una calçotada aprofitant 
aquests dies sense sortides per mantenir 
la germanor de la colla i passar una bona 
estona tots plegats. Poc ens esperàvem, i 
això ens omple de satisfacció, que acaba-
ríem sent més gent del que comptàvem. 
Començant pels mateixos membres de la 
colla, familiars i amics propers a l’entorn 
de gegants, quasi una setantena de per-
sones, amb diferents maneres de pensar, 
opinions i altres petites diferències entre 
nosaltres, però que aquestes son del tot 
irrellevants per nosaltres davant el caliu 
que hem aconseguit formar a l’entorn de 
gegants. Un caliu que admirem i esperem 
seguir mantenint viu durant molt temps, 

perquè per a nosaltres, anar a gegants no és 
només sortir a visitar pobles, tocar i ballar. 
Per nosaltres anar a gegants s’ha convertit 
en sinònim de passar una molt bona estona 
com en família. I res ens engrandeix més que 
el fet d’apropar noves persones i veure com 
quitxalla del nostre poble estima els gegants 
més fins i tot, del que els arribem a estimar 
nosaltres mateixos. 

A tots vosaltres, llorençans i llorençanes, 
geganters i geganteres, gràcies. I sobretot grà-
cies a la Judith, a la Neus i als seus pares, que 
aprofitant aquesta jornada van tenir un bonic 
detall amb la colla que agraïm de tot cor pel fet 
d’haver pensat amb nosaltres abans. 

Moltes gràcies família!

25 ANYS DE BOMBERS VOLUNTARIS A SANT LLORENÇ SAVALL

Foto superior:  
Foto de família dels guardonats i autoritats a 

la festa del patró, Figueres març 2017

Fotos inferiors:

Tres dels bombers guardonats  
del nostre parc

Foto de grup dels bombers i bomberes de 
Sant Llorenç amb les respectives parelles

ESCOLA JOSEP GRAS
II CURSA SOLIDÀRIA DE LES VINYES

El passat dia 7 de maig es va 
realitzar la II Cursa solidària de 
les Vinyes. Una cursa organit-
zada per l’Escola Josep Gras i 
l’Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall.

El dia de la cursa va resultat 
ser un dia ple d’emocions grà-
cies a la participació dels nens 
i nenes de l’escola en la cursa 
petita i la de les persones adultes 
en la cursa gran. Quines ganes 
de córrer, arribar, guanyar i sen-
tir-se capaç de competir amb un 
mateix tenien els més petits! 

Els grans varen gaudir d’una 
cursa variada pel que fa al recor-
regut; 10 kms de pujades i baixa-
des, travessant el riu i trepitjant 
corriols i camins. Caminant i cor-
rent, tots arribaren feliços i con-
tents d’haver gaudit del magnífic 
recoregut

I ara, volem fer un munt d’agra-
ïments a totes les persones que 
d’una o altra manera han col.
laborat en fer possible aquesta 
cursa solidària.

En primer lloc, volem agrair la 
col·laboració incondicional del 
Centre Excursionista de Sant Llo-
renç; la Marta Argemí, la Marga 

Santin, l’Esteve Puig, en Pere Cana-
dell i en Ramón Purull

També agraïm la col·laboració d’en 
Joan Roma per la seva assistència i 

orientacions als nois i noies de cin-
què; els encarregats d’estar als con-
trols amb els seus pares i fer-se’n 
responsables dels walkie talkie’s.

Molt especialment, agraïm a totes 
i tantes famílies de l’escola que han 
col.laborat i participat amb ganes 
d’aconseguir un altre repte més.

A l’Israel de l’Ajuntament qui ha 
estat al peu del canó totes les vegades 
que l’hem necessitat i ha facilitat per-
misos, ambulàncies i assegurances.

Igualment, agraïm als nens i nenes 
de l’escola, l’esforç i la il.lusió en 
preparar, organitzar i fer possible 
aquesta cursa; la preparació de les 
medalles, marcar la cursa, demanar 
la col.laboració dels botiguers, fer la 
pancarta i un munt de tasques més.

Gràcies al Carlos, al Lamine i a l’Ibu 
que van venir a l’escola a fer-nos una 
xerrada sobre el funcionament de les 
ONG’s. 

Una menció a totes les botigues i 
comerços del poble que han col.labo-
rat aportant menjar i begudes per als 
avituallaments i els entrepans del 
final de la cursa.

Gràcies a tots i totes per aportar el 
vostre granet de sorra i aconseguir 
un gran somriure dels gambians ja 
que s’han pogut recollir uns diners 
que serviran per millorar el Centre 
d’Atenció Primària del poble de Touba 
Kolong (Gàmbia)

Escola Josep Gras

GEGANTS
Calçotada gegantera

mailto:bombersslls@gencat.cat
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QUATRE LLORENÇANS PRESENTEN UN CURTMETRATGE AL BRAM! DE CASTELLAR DEL VALLÈS
E N T R E V I S T A  E S P E C I A L

D’on surt la idea de fer un curt?

A l’estiu es va oferir des de l’ajunta-
ment fer un taller de teatre musical. 
Llavors, el que vam fer va ser donar 
idees, buscar persones...i després la Mònica va 
parlar amb l’ajuntament per fer un curtmetratge 
en comptes d’un musical. La raó era que per fer 
teatre musical no s’hi havia apuntat gent i vam 
pensar que potser era més atractiu fer un curtme-
tratge. Primer es van apuntar la Laia i la Meritxell 
i després ens van enviar un whatsapp i ens vam 
apuntar l’Isaac i jo (ens comenta la Laura) i ens va 
agradar la idea. Després va sorgir la idea de pre-
sentar-nos a un concurs que es realitzava a Caste-
llar sobre presentacions de curts.

Quina és la temàtica d’aquest curt?

Terror, misteri, suspens, drama...unes nenes 
que són amigues, fartes de tot s’escapen de casa i 
volen fugir. Se’n van al poble de l’àvia d’una d’elles 
i es troben que no hi ha ningú. Casualment quan el 
elles surten al carrer només es troben amb els dos 
personatges estranys, germans...

Ens expliquen fins al final del curt... nosaltres 
hem optat per no redactar-ho...per si algú té la 
curiositat de veure’l. Del tot recomanable!

Tots anàvem aportant idees de com havien de 
ser les escenes, del que passaria...volíem simbo-
litzar el que està passant al poble. Abans es feien 
moltes coses que s’han deixat de fer...com els Pas-
torets, teatre, Gitanes (que no s’hi ha apuntat gaire 
gent aquest any). El poble a la nit està mort, no hi 
ha gent...

El vestuari, com maquillar-nos, tot sorgia 
entre tots. La Mònica ens donava les indicacions 
per on moure’ns, com fer-ho... quan vam comen-
çar fèiem una hora a la setmana però quan ja 
ens havíem de maquillar, pentinar,... vam haver 
d’allargar-ho mitja hora més per tenir temps i 
poder assajar.

La Mònica portava el maquillatge dins la seva 
maleta, que semblava la butxaca d’en Dorae-
mon! Amb nosaltres va participar en Jaume Gar-
cia que sortia a La Riera.

Ens vam presentar al concurs BRAM! De Cas-
tellar que per primera vegada s’hi podien pre-
sentar menors d’edat i vam tenir la sort de gua-
nyar (ens explica l’Isaac). La Laura va més enllà 
i diu “la sort i que érem molt bons!”

Nosaltres teníem la idea que si 
guanyàvem, saludaríem a l’Alcalde 
de Castellar, diríem unes paraules 
i... no! Vam pujar, ens van donar 

el premi més una bossa de mongetes del gan-
xet (tots riuen), el diploma i vam baixar. Però no 
recordem el per què ens van regalar un paquet 
de mongetes. (Nosaltres, els que fem l’entrevista, 
hem buscat informació sobre aquest detall...
repartien una bossa de mongetes del ganxet, com 
a producte típic de Castellar).

La nostra intenció és repetir, sigui curtmetratge 
o obra. De fet, quan el vam presentar al poble, hi 
van haver unes quantes persones que s’hi volien 
apuntar si es tornava a fer.

La Mònica ens ha deixat decidir moltes coses, 
hem pogut proposar moltes idees...

L’experiència ha sigut molt divertida i interes-
sant, afegeix l’Isaac.

Agraïm a la Laia, la Laura, l’ Isaac i a la Txell, que 
hagin volgut fer aquesta entrevista. Entrevista que 
com podeu haver comprovat, poques preguntes...
no els hi calia, ells anaven explicant, parlant...i és 
que, com molt bé va dir l’ Isaac, una experiència 
interessant! 

Moltes gràcies!
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Ens hem reunit al local del Casal de la Segona 
Joventut amb alguns components de la Junta 
actual. Amb aquesta entrevista volem que ens 
expliquin la història de l’entitat, l’actual vida, les 
activitats i aspiracions...

Comença en Salvador...

Van tenir un inici molt dur... per això es comenta 
en moltes assemblees que és una llàstima que el 
Casal vagi a la baixa, si haguessin llegit el llibre 
(que abans hem esmentat) sabrien com els hi va 
costar i es valoraria molt més. Perquè ara ja està 
muntat, ara simplement és intentar continuar-ho 
però poder aconseguir-ho els hi va costar moltís-
sim, molts problemes, poques ajudes... té molt de 
mèrit.

Al principi, quan es va constituir el Casal, es va 
fer a la Casa de Cultura. Allà es tenia només per fer 
les Assemblees i quatre coses però no podien dei-
xar res allà perquè no tenien armari. El que tenien 
de poc o de molt valor s’ho enduien cap a casa...

però mica en mica, baixant a Barcelona, anant a 
l’Ajuntament... van aconseguir constituir-se.

És difícil valorar una cosa que ja està mun-
tada si no saps els inicis. Ara seria una llàstima 
que el camí que porta, mentre hi estiguem i no 
ens cansem, doncs potser anirà continuant però 
el problema és que, l’Elisa per exemple, està de 
Presidenta, però a la força perquè ningú s’hi vol 
posar. L’Elisa fa un incís matisant que a la força 
tampoc perquè si no es sentís a gust ja hagués 
plegat, perquè no venint s’acaba, no? Però no és 
el cas, el que realment és que no surt ningú que 
s’hi vulgui posar, està claríssim.

La Isabel comenta que quan ella va començar 
a anar al casal, els diumenges estava ple de gent 
ballant i ara costa molt...d’això en fa 15 ó més 
anys. 

I és clar, ara aquestes persones s’han anat fent 
grans. Van començar a venir amb 65 anys i ara 
els que tenen aquesta edat no volen venir. A mi 

em van acceptar perquè el meu home sí que tenia 
l’edat i jo en tenia 54-55 anys. Ara a la gent no sé 
què els hi passa, si és que no volen fer-se grans...
no sé...és que sembla que quan dius que vas al 
Casal d’avis, estiguis dient que vas a la residència.

Per Cap d’Any en van venir de nous, comenta la 
Marta Franch, que es van donar d’alta per poder 
venir al sopar i quan es va acabar el sopar i l’es-
pectacle, van comentar que mai s’haguessin ima-
ginat que en el casal es fessin aquestes coses.

I han tornat a venir?

Les dones sí perquè venen al gimnàs; els 
homes... a veure quan es faci un dinar... les dones 
ja estaven apuntades perquè venen al ball, al 
gimnàs... però els homes no volien venir perquè 
encara “eren” joves... tenen 70 anys, eh! Però es 
van fer socis i es van quedar parats. Justament, 
l’any passat vam tenir cambrers i va ser un toc, a 
més de l’espectacle que vam fer. És d’agrair que 
els que formen la junta també puguin gaudir del 

“Tot va començar un bon dia de l’any 1991, quan l’Angelina Pérez va parlar amb la senyoreta Pilar, assistent social de Sant Llorenç, 
en aquells moments, sobre la conveniència de tenir una associació per a la gent gran del poble. Assessorada per l’assistent social, 
l’Angelina es va reunir amb unes quantes persones grans, entre elles en Francesc Verdaguer (el Padrinet), l’Agustí Valls i el Jaume 
Montlló, un dia de festa, a la font de l’Aixeta, per parlar de la possible associació. Prèviament, l’Angelina ja els havia informat de que 
seria bo pel poble tenir un casal per la gent gran...” Text extret del llibre “Breu història de l’Associació per a la segona joventut” Miquel 
García Domènech i Enriqueta Juncadella Cadafalch.

A partir d’aquell moment, comencen viatges d’anades i tornades de Barcelona per a la confecció d’uns estatuts (s’ha de dir que el Casal 
de la segona joventut, va ser la primera associació de Sant Llorenç legalitzada i amb entitat jurídica). El 25 de febrer de 1992 es va 
formalitzar la Junta Directiva, presidida per n’Agustí Valls.

CASAL DE  
LA SEGONA JOVENTUT

Entitats amb ce trencada

Entre el 3 i el 12 de març d’aquest 
any, va tenir lloc a Castellar del 
Vallès, la novena edició del BRAM!, 
Mostra de Cinema. En aquesta oca-
sió, es va presentar el grup del nos-
tre municipi amb el seu curt “Sense 
retorn” sota la direcció de la Mònica 

López. Elles i ell són, la Laia Sallas, 
la Laura Sánchez, l’Isaac Muñoz i la 
Meritxell Casamada, els 4 de Sant 
Llorenç, com ells es van fer anome-
nar a la Mostra. Per això, hem cre-
gut convenient, justa i merescuda, 
fer-los-hi aquesta entrevista.

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 persona o grup a la que us dirigiu. 

Encetem un nou espai! Ja podeu fer arribar les vostres 
opinions, suggeriments, propostes... de qualsevol tema 
que us provoqui alguna inquietud.

D I G U E S  L A  T E V A !

He llegit al Savall que Correus diu que a les cases on no 
hi hagi bústia no deixaran el correu. Ho trobo molt bé.

Posarem la bústia, però demano als qui a la nit de Sant 
Joan amb els petards la van tirar enlaire que no hi tornin, que 
la respectin, que siguin cívics i que tinguin bona voluntat per 
respectar les coses.

També demano als carters que mirin les adreces i que no 
deixin cartes de cases de baix del poble a les de la part de dalt.

O sigui que n’hi ha per tots.

Una veïna

mailto:carrascovc@diba.cat
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agronimbus

Moltes vegades no som conscients que 
vivim en un racó de món privilegiat, amb 
un paisatge, un clima i una terra extraor-
dinària, per a cultivar-hi tot tipus de frui-
tes, verdures i hortalisses.

Cal diferenciar la paraula verdura i hor-
talissa, tot i que moltes vegades ens pen-
sem que són paraules sinònimes. La ver-
dura està dins del grup de les hortalisses, 
tot i que engloba solament els productes 
on ens mengem la seva part verda, i no 
el fruit, per exemple, les bledes, els espi-
nacs, carxofes, enciams o bròquils. Les 
hortalisses, en canvi, són les tomates, 
carbassons, albergínies, melons, síndries, 
mongetes...

Les quatre províncies ( Lleida, Tarra-
gona, Barcelona i Girona), cadascuna 
d’elles amb les seves característiques 
climàtiques i físiques, ens donen tots els 
aliments necessaris per a poder tenir una 
cuina d’excel·lent qualitat, saludable, sos-
tenible i de proximitat o Km.0.

Es considera agricultura de proximitat, 
tota aquella que es comercialitza a menys 
de 100 km. de distància del punt d’origen 
o producció.

En termes generals, Tarragona és la 
província amb més diversitat de cultius, 
al Delta de l’Ebre trobem les plantaci-

ons d’arròs i coliflors, al Priorat, unes 
vinyes excel·lents, tot i ser minoritàries 
en superfície; a la Ribera d’Ebre, fruiters 
com el préssec o la nectarina, i al Camp 
de Tarragona (Cambrils, Mont-Roig del 
Camp...), carxofes, enciams, mongetes, 
tomates, ametllers, avellaners i oliveres.

Lleida ens proporciona majoritàriament 
tota la fruita d’os, préssec, paraguià i 
nectarines, però també pera i poma. A la 
comarca de Les Garrigues, hi destaquem 
el cultiu de la olivera, l’ametller i l’ave-
llaner. Els cultius extensius, bàsicament 
cereals com el blat de moro i userda, 
n’ocupen una superfície molt destacada.

Degut al clima continental d’aquesta 
zona (estius molt càlids i hiverns molt 
freds, amb molts dies de boira), fa que 
hi sigui molt difícil cultivar-hi varietats 
hortícoles.

A Barcelona hi ha dos grans àrees de 
producció hortícola (Maresme i Baix Llo-
bregat), on es cultiven majoritàriament 
totes les verdures i hortalisses que con-
sumim a Catalunya. Al Pla de Malgrat i 
voltants de Mataró, s’hi produeixen el 90% 
dels cultius, mentre que al Baix Llobregat 
(Gavà, St.Boi i Viladecans), s’especialitzen 
bàsicament en quatre cultius, carxofes, 
pebrots, cogombres i tomates.

En els últims anys, en aquesta àrea 
propera a l’aeroport del Prat, hi ha força 
problemes de salinitat en les terres, són 
terres molt baixes, i l’augment del nivell 
del mar provoca un excès de sals als cul-
tius, que dificulta cada vegada més les 
bones produccions que s’aconseguien 
anys enrere.

Hi destaquem també la vinya, amb 
les comarques de l’Alt Penedès i Anoia, 
unes terres diferents de la resta de 
Catalunya, amb un pH més alt del que 
és habitual (pH bàsic 8). A les comar-
ques més interiors, Bages i Osona, s’hi 
sembra el cereal de secà, ordi, blat i 
triticale.

A Girona, s’hi cultiva bàsicament cere-
als (blat de moro, userda, ordi, civada, blat 
i triticale), arbres fruiters (especialment 
pomeres i pereres) i vinya. El cultiu de la 
olivera també hi destaca, però en menor 
mesura. Alt i Baix Empordà concentren 
els cereals, fruiters, oliveres i vinya, la 
Garrotxa produeix patates de molta qua-
litat, Gironès i Selva, algunes plantacions 
de fruiters, i m’agradaria destacar Les 
Guilleries (St.Hilari, Osor), on hi ha cultius 
especialitzats de maduixes i arbres de 
Nadal.

David Hernando Roura

El rebost de Catalunya

dia de la festa i més del sopar de cap d’any.

Elisa: es pensaven que el casal només era jugar 
al dòmino, cartes,... La gent es pensa que hi ha un 
ambient de gent gran i no, l’ambient és col·loquial, 
alegre, animat...

Salvador: la gent va estar bé en el sopar, tot 
molt maco però fins aquí s’ha acabat el casal, les 
obligacions,...

La Marta explica que aquest any les Campana-
des les van seguir amb la televisió. Abans, l’en-
carregat era l’Antònio Aymerich amb una tapa i 
una cassola o el que fos...

A la pregunta quantes juntes directives ha tin-
gut el Casal, s’obre una bona estona de debat 
recordant o intentant recordar el nom de cada 
president, qui formaven les diferents juntes...per 
no deixar-se a ningú ni dir un nom per un altre, 
optem per buscar la informació correcta i ens dei-
xen el llibre “Breu història de l’Associació per a la 
segona joventut”.

25 de febrer de 2002: Agustí Valls
Setembre 1997: Alfons Riovalle
Setembre 1998: Miquel García
Octubre 2004 – Octubre 2011: Josep Mª Calvet
Octubre 2011- actualitat: Elisa Sanromà

Quines activitats es fan? Entre tots ens van anar 
contestant...

Les diàries, com fer el cafetó, jugar al parxís, 
cartes...la petanca, gimnàs de l’Ascensió Hidalgo...i 
llavora hi ha la Nit de Cap d’Any, Carnestoltes, les 
berbenes de St. Joan, de St. Jaume...els balls en 
línia de la Isabel, sants i aniversaris que s’ajun-
ten i es celebren cada 3 mesos...les excursions, la 
Diada de Sant Jordi, la Castanyada, la fira de Sant 
Ponç que fem cafè, xocolata, coca... També havíem 
participat amb la Marató de Muntanya, servint 
taules...però és molt cansat i ens fem grans! Una 
vegada ens van proposar de portar el pessebre al 
Montcau (tots riuen), nosaltres hem de fer això? 
No hi compteu! (tornen a riure)... ha d’haver-hi 
gent jove que ho faci!!

També col·laborem amb la residència. Vam 
pujar a fer l’espectacle que havíem muntat per 
Cap d’Any. 

Us heu posat en contacte amb altres casals per 
saber quines activitats s’hi fan?

No. Ho vam intentar amb el de Castellar però té 
una infraestructura que nosaltres és impossible 

amb els mitjans dels què disposem, vam veure 
que és impossible.

Treuen llibre d’actes per anar esbrinant els 
diferents Presidents, surten fotos d’esdeveni-
ments d’anys passats...ens adonem tot i que ja ho 
sabem, millor dit, constatem que la vida passa i 
ràpid. Persones que ja no hi són, persones que ja 
s’han fet molt grans i ja no poden anar al Casal, 
d’altres que hi segueixen... però la vida passa. La 
Isabel és la més antiga de la junta actual.

En aquests moments s’afegeix a l’entrevista la 
Maria, molt guapa, vé de la perruqueria...

Quants socis sou?

Actualment, 282.

I per acabar l’entrevista, cadascú d’ells ens diu 
unes paraules per animar a la gent a apuntar-se 
al Casal.

Salvador Llorenç: Jo demanaria que la gent col-
labori i vingui al Casal, que aquí es passa bé.

Maria Caelles i Valldeoriola (esperem haver 
escrit bé els dos cognoms!) A la gent de 60 anys 
els hi costa venir, no perquè no ens vulgui o se’ns 
menyspreï, sinó perquè no sent la necessitat de 
venir al Casal, perquè se senten més joves o per-
què surten més a fora...molts dels que venim és 
també perquè no tenim cotxe per desplaçar-nos, 
per d’apropar per saber si es sentiran bé o no... 
(la Maria pregunta si s’allarga que si no ja para 
de parlar). Però que no facin servir l’excusa de la 
pujada, la mandra, la televisió...jo vull animar a la 
gent que vingui, que ens ho passem molt bé!

La Marta diu que abans quan havien de celebrar 
alguna cosa ho feien amb un tallat, però ara amb 
cava! La Maria comenta que és clar que sí, que els 
fa alegrar la vida. La veritat és que la Maria ens fa 
riure a tots els presents.

Isabel González: jo porto una pila d’anys. El fet 
de que no vingui gent és molt trist, no ve gent jove 
de 65 anys. Jo els hi diria que poden venir i fer i 
aportar noves idees, a més a més del que ja es 
fa. Jo faig el ball en línia i abans érem 40. Actual-
ment, unes 16 i hi ha dies que 5 ó 6.

Marta Franch: opina igual que la Isabel. Estem 
oberts a tot el que vulguin proposar.

Joan Antoni Espinosa: el que passa aquí, passa 
a tot arreu. Degut a què? Doncs que la gent es 
queda més a casa, a la televisió hi ha més canals, 

internet...ara hem comprat un projector nou, una 
gran pantalla...però tot i que el Casal està ubicat 
en un lloc molt maco, a la gent li costa venir.

L’Aurora és la dona del Joan Antoni i està 
d’acord amb tot el que s’ha dit. La Marta comenta 
que l’Aurora fa totes les activitats que es fan en el 
Casal, que amortitza la quota! Clar que sí Aurora!!

L’Anna Sànchez és la jove de la junta. Em va 
venir a buscar en Josep Ma. Calvet l’any 2011 per 
portar la cafeteria però jo no estava molt segura 
perquè era molt jove! Però vaig venir i actual-
ment, també porto el tema de les excursions que 
aquí s’ha de fer un incís, que s’ha de promoure 
perquè la junta d’abans omplia un autocar i ara 
no s’omple. Abans, si eren 15 a la junta més les 
parelles, ja omplien més de la meitat d’un auto-
car. Ara som pocs, molts no poden venir perquè 
tenen altres coses...és una altra manera d’incen-
tivar perquè les excursions estan molt bé de preu, 
algunes més bé que les de l’IMSERSO... la Marta 
comenta que les excursions del Casal són obertes 
a tothom, no s’ha de ser soci. Tot i que soci són 
10€ anuals.

Elisa Sanromà: jo visc a Barcelona. Vaig venir de 
forma casual aquí i després d’uns dies vaig pre-
guntar què hi havia aquí al poble i em van comen-
tar que hi havia un casal. Jo, del Casal, només puc 
dir coses positives, em van acollir molt bé, i penso 
que he fet amics. Segueixo pujant i baixant. En el 
Casal, a part d’activitats hi trobes caliu humà que 
això és molt important. De totes maneres, m’agra-
daria que sortís un president perquè a més a més 
és gratificant.

En Salvador ens comenta que creu que podria 
ser president però no ho serà per no trobar-se 
amb el “problema” que es troba l’Elisa, que no es 
troba relleu. I no voldria haver de deixar el càrrec 
amb remordiments. 

Després d’una hora i mitja de conversa, ens aco-
miadem. Potser amb aquesta entrevista, s’hagin 
animat alguns indecisos per apuntar-se al Casal...

La Junta de l’Associació per a la Segona Joven-
tut i els seus socis, voldrien dedicar aquesta 
entrevista a cadascun dels socis que ja no els hi 
acompanyen amb un especial record per a l’An-
gelina Pérez. Angelina, sense tu, res de tot això 
hagués estat possible! Gràcies i una abraçada 
allà on siguis!

Entitats amb ce trencada

Membres fundadors i primera Junta Directiva Carnestoltes 1999 Preparant la xocolatada a la Casa de Cultura
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3 de juny FESTA DEL FUTBOL BASE
Partits al pavelló de 9:00 a 14:00 
Dinar a l’escola. Inflables en el pati de l’escola 
de 16:00 a 20:00.  
Compra de tiquets al pavelló.

6 de juny INICI VOTACIONS
 PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA

Lloc: Ajuntament des de les 9:00  
fins les 14:00 i de 15:30 a 18:30.

10 de juny EXPOSICIÓ PÚBLICA
 DELS PROJECTES DE REMODELACIÓ  
 DE LA PLAÇA

A la Sala de Plens.  
A les 11:00 del matí.

10 de juny  CURSA NIT DE VÈRTIC
Veure contraportada d’aquest Savall

11 de juny VOTACIONS PROJECTE PLAÇA
A plaça hi haurà una urna per poder anar a 
votar i els plafons amb els 3 projectes  
seleccionats de la plaça.

14 de juny ÚLTIM DIA DE VOTACIONS
Últim dia per anar a votar  
un dels 3 projectes.

15 de juny VEREDICTE FINAL
Projecte guanyador per a la  
remodelació de la plaça.

17 de juny MEMORIAL ÀNGELS VALERO 

finals de juny OBERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL

del 24 al 27d’agost FESTA MAJOR

agendasavall

 TROBAREU MÉS INFORMACIÓ
 SOBRE L’AGENDA A:

www.savall.cat

Facebook: Ajuntament de Sant Llorenç Savall

 Twitter: @AjSavall
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Persones...

En el passat ple de març, el nostre grup va 
presentar la moció “Per l’ acollida immedia-
ta a persones refugiades i migrants Catalu-
nya de”. S’ha convertit en un clam per part 
de la ciutadania i entitats catalanes i ha es-
tat una prioritat de l’acció de la Generalitat 
en col• laboració amb els ens locals. Tot i que 
el Govern de la Generalitat ha fet les deman-
des oportunes a l’estat espanyol (les quals 
no han estat ateses per aquest), i posar a dis-
posició un mínim de 4.500 places per a aco-
llir a persones refugiades, l’estat espanyol no 
transferirà ni un sol euro dels 32.000 M€ que 
rebrà del Fons Europeu d’Asil, Migracions i 
Integració (FAMI).

“Quan vaig sortir de Síria pensava que 
trobaria governs millors que el meu, però 
m’he adonat que tots són iguals. Tant els fa 
si vivim en una tenda en un camp de patates 
o si estem aquí. Sóc aquí gràcies a la gent, no 
als governs”. Bakr Mahmoud, refugiat sirià 
establert a Mataró.

“La felicitat? Veure els meus fills treba-
llant i els meus néts estudiant”. Rasoul.

“Com ho faré si no he estudiat res?”. 
L’Ahmed vol ser metge i anar a l’espai, però 
la seva vida s’ha aturat.

“El millor missatge que podria rebre? S’ha 
acabat la guerra, l’exèrcit es retira. Torna! 
Amb la guerra, un jove sirià de 20 anys no-
més té dues opcions: l’exèrcit o fugir. En Fe-
ras, amb la seva guitarra, va escapar.

“Ningú vol marxar de casa si no és perquè 
arriben els ganivets per ferir-lo”. L’Àsia veu 
casa seva en somnis, com si no hi hagués 
passat res. Sap que segurament no en queda 
res. La casa de l’Àsia, com el seu passat, s’ha 
esmicolat.

Li diuen refugiada però no li donen refugi. 
La Khadija té 17 anys i veu el present negre.

Per aquestes raons, per aquestes parau-
les, pels infants, dones i homes que viuen en 
condicions penoses, lamentables i, per tanta 
injustícia, ERC de Sant Llorenç Savall, va vo-
ler presentar aquesta moció i celebrem el fet 
d’haver estat aprovada per unanimitat. Ara, 
l’Ajuntament reclamarà, junt amb d’altres 
ens i entitats, que l’estat espanyol traspassi 
a la Generalitat la totalitat de competències 
en matèria d’ acollida i immigració i els re-
cursos per fer-la efectiva; a l’igual que haurà 
de manifestar el seu suport al Programa Ca-
talà de Refugi i garantir la seva col•laboració.

I, des d’aquestes línies, agrair al Centre Ex-
cursionista, Gegants, a l’empresa Vèrtic i al 
Club Ciclista, entitats que ja fa mesos que hi 
treballen per aportar el seu granet de sorra, 
organitzant el 10 de juny la Nit de Vèrtic, cur-
sa solidària, de la qual totes les aportacions 
aniran destinades a l’ONG ProActiva Open 
Arms. Com també agrair al Cau (el qual va 
organitzar un seguit d’activitats obertes a 
tots els infants, relacionades amb la temà-
tica), Veïns de Comabella, CEL i persones 
que a títol individual van destinar el 4 i 5 de 
febrer a la recollida de signatures per adhe-
rir-se a la campanya d’acollida de refugiats. 

Recordem que un dia van ser els nostres 
avis, pares i algun de nosaltres, les PERSO-
NES refugiades.

Els refugiats 
de la plaça

El nostre grup municipal cons-
tata la solidaritat de l’equip de Go-
vern amb els refugiats fins al punt 
que ens porta a escriure aquesta 
columna en relació a aquest tema.

La gent es preguntarà: qui són 
aquests refugiats de la plaça?

La resposta la tenim en que no 
tenim refugiats, aquest títol va 
sobre la reflexió que ens fem del 
tracte que l’equip d’ERC dispensa 
cap a arquitectes que han de fer un 
projecte per la nostra plaça Major 
i el tracte que dispensa envers els 
refugiats.

En el ple del mes de març/17 es 
va aprovar una moció presentada 
per ERC a favor del traspàs de com-
petències i acollida dels refugiats, 
fou aprovada per tots els grups. El 
nostre grup hi votà a favor en es-
sència, tot i que els acords recollits 
a la moció ens van semblar molt 
banals, doncs en resum van ser 
els següents: Penjarem banderola 
a l’ajuntament i recolzarem amb 
copet a l’esquena perquè vegin la 
nostra sensibilitat cap als refugiats. 

Mentre aprovàvem amb consens 
penjar banderola a l’ajuntament 
i copet a l’esquena... Teníem en 
curs fer la nova plaça dins d’aques-
ta legislatura, on “sense consens” 
l’equip de govern ha decidit ator-
gar uns 20.000€ en premis (als 5 
millors projectes) com a motivació 
a la presentació de projectes. Les 
comparatives sempre són odioses i 
ens preguntem si calia consens per 
gastar 20.000€ en premis a arqui-
tectes, com també vàrem fer opció 
de consens per moció envers els 
refugiats... Quina vàlua li donem 
als nostres joves de segon de bat-
xillerat quan atorguem 500€ en un 
únic premi per al millor treball de 
recerca ( treball que computa un 
10% en la nota del batxillerat i que 
suposa unes 70hores de feina)?... 
Amb 20.000€ podríem pagar un 
contracte anual de peonatge per 
tenir més servei de carrers, etc.?

Amb el títol de la columna no 
pretenem ni tenim cap voluntat 
de ser pejoratius amb els arquitec-
tes, tan sols creiem oportú que cal 
qüestionar-se mocions més aviat 
estèrils en fets, sobretot quan par-
lem del futur de moltes persones. 

Pressupostos 2017: 
conservadors i poc socials

Abans de parlar dels pressupostos 
d’enguany caldrà que fem un petit re-
sum de la situació econòmica del nos-
tre Ajuntament. Durant el Juliol del 
2016, un cop presentat el compte de 
resultats de l’any anterior, vam poder 
veure que fins a finals del 2015 s’havia 
generat un romanent de 1.429.825,40 
€. És cert que, de tots aquests diners 
estalviats, l’estat obliga a guardar-ne 
una part. És el que se’n diu els fons de 
provisió d’insolvència. En el nostre cas 
serien 212.547,91 €. En resum, euros 
amunt o avall, sembla clar que a finals 
del 2016 (sense tenir en compte el pos-
sible estalvi d’aquest any) seguirem te-
nint, com a mínim, un romanent real 
d’un milió d’euros

En termes empresarials podríem dir 
que l’Ajuntament ha generat beneficis. 
Però és clar, l’Ajuntament no és una 
empresa. És un òrgan de govern que 
gestiona els nostres impostos, tant 
els municipals de forma directa, com 
els generals (IRPF, IVA …) de forma 
indirecta a través de les aportacions 
de l’estat. L’objectiu hauria de ser que 
aquest impostos revertissin en els vila-
tans en forma de serveis. 

Només alguna dada perquè s’en-
tengui la gravetat de la situació. En els 
pressupost del 2017 només hi ha pre-
vist les següents despeses en: Joventut 
(1.000 €), Tercera edat (3.550 €), Medi 
Natural (4.412 €), Turisme (7.889 €), 
Participació ciutadana (1.000 €) i Pa-
trimoni cultural (0 €). En funció del 
que hem descrit abans, queda clar que 
aquestes partides tan baixes no ho 
són per manca de diners, sinó per falta 
d’idees i objectius o per poca voluntat 
política de l’equip de govern.

Si entrem més en detall en l’anàlisi 
del pressupost del 2017, sobre un to-
tal de 2.650.116 €, hi ha quatre parti-
des que s’emporten més del 50% del 
pressupost: Administració general 
(423.491 €), Via Pública (254.253 €), 
Aigua (416.141 €), Gestió deixalles i 
brossa (288.859 €). Observant aques-
tes quantitats, des del grup municipal 
de la CUP considerem important i 
prioritari treballar per la remunicipa-
lització de dos serveis bàsics com són 
l’aigua i la gestió de les deixalles. Estem 
convençuts -i tenim exemples d’altres 
pobles amb un nombre de població 
similar al de Sant Llorenç- que, a part 
de permetre una gestió més eficient 
i respectuosa amb el medi ambient, 
la recuperació de la gestió municipal 
d’aquests serveis acaba generant bene-
ficis als municipis que hi han apostat, 
tant a nivell econòmic com pel que fa 
a generació de llocs de treball directes. 

 
Estem satisfets

En el passat Ple del mes de novem-
bre, el nostre grup va presentar una 
moció sobre les hores que treballen 
els vigilants. També, en el nostre 11è 
butlletí, mencionàvem aquest tema 
perquè creiem que és totalment in-
just que aquest petit grup de treba-
lladors realitzi més hores que la resta 
dels seus companys d’aquest ajunta-
ment.

Com ja sabeu, quan presentàvem 
aquest punt al Ple, fèiem èmfasi en 
què els vigilants fan 40 hores i no 37’5 
com la resta dels seus companys. No 
trobem normal que hi hagi aquestes 
diferències entre treballadors que 
pertanyen a una entitat pública, com 
és el nostre Ajuntament.

Per això proposàvem que, en apro-
var-se la moció, els vigilants fessin les 
mateixes hores que la resta dels seus 
companys. Aquesta moció no ha es-
tat aprovada pel grup de govern. Per 
això el nostre grup, amb data del 29 
de desembre de 2016, va demanar un 
document oficial a l’Ajuntament (que 
encara avui no se’ns ha entregat) on 
constin les hores que fan els vigi-
lants, ja que tant en els acords que 
havien formalitzat els treballadors 
amb l’Ajuntament el 2001, com l’ad-
hesió d’aquests l’any passat al conve-
ni de municipis de menys de 20.000 
habitants, consta que han de fer 37’5 
hores setmanals.

Passats uns dies d’aquests fets, hi 
va haver una reunió entre el grup de 
govern i els vigilants, on es va arribar 
a l’acord de rebaixar les hores setma-
nals a 37’5, sense abaixar-los el sou 
i es va aprofitar per fer canvis en els 
seus horaris. Aprofitem per recordar 
que el grup d’ERC va informar en 
el ple citat anteriorment, que si es 
rebaixaven les hores dels vigilants, 
també ho faria el seu sou.

Estem molt contents de què hagi 
passat això, perquè, encara que el 
grup d’ERC no ho va voler reconèixer 
en desestimar la moció (creiem que 
només per l’orgull de no voler per-
dre una moció presentada pel grup 
més petit de l’Ajuntament), al final, 
l’haver donat a conèixer aquesta in-
justícia a l’opinió pública, ha fet que 
s’arribi a aquest acord.

Així doncs, estem totalment con-
vençuts de que una altra manera de 
governar és possible.

És clar que si!

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

els grups municipals opinen
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horaris

· AJUNTAMENT L’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament és 
de 8 a 14h de dimarts a divendres i de 8 a 14h i de 15,30 a 18,30h els 
dilluns. Els dissabtes romandrà tancat. 

· JUTJAT DE PAU Ubicat a l’actual Ajuntament.  
Obert tots els 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


