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L’Ajuntament informa 

Ple de 26 d’abril de 2017 
Essent les vint-i-una hores del dia 

vint-i-sis d’ abril de dos mil disset i 
comprovada l’existència del quòrum 
necessari perquè es pugui celebrar la 
sessió, declarada pública per la Presi-
dència, es procedeix a obrir el debat i 
votació dels assumptes inclosos dins 
de l’ordre del dia.

1r PUNT. Actes: S’aprova per 
majoria absoluta l’Acta del Ple del 29 
de març de 2017.

2n PUNT. Exp. 630/2016. Aprova-
ció definitiva canvi forma de ges-
tió servei clavegueram en baixa. 
Vots a favor: ERC (6), CDC (2) i AES 
(1); abstencions: CUP (2).

3r PUNT. Reparament Interven-
ció i Anomalies d’Ingressos. No 
s’ha adoptat cap Resolució de l’Alcal-
dia, ni de la Junta de Govern Local 
(actuant per delegació de l’Alcaldia). 
No ha estat detectada cap anomalia 
en matèria d’ingressos.

4t PUNT. Exp. 304/2017. Donar 
compte de la Liquidació del 2016. 
Per part d’en Joan Solà es procedí a 
donar compte dels aspectes i xifres 
més rellevants resultants de la liqui-
dació del Pressupost, especialment 
de les possibles destinacions del 
Romanent de Tresoreria positiu 
obtingut, en base a les normativa 
actualment aplicable i d’allò que pre-
veu el projecte de Llei de Pressupos-
tos de l’Estat pel 2017, destacant que 
la xifra de que finalment es podrà fer 
és està al voltant dels 650.000 euros, 
tot i que l’import del RT és superior 
al milió d’euros. Tot i que per no arri-
bar a patir problemes de tresoreria i 
incompliments amb el període mig 
de pagament, ell no recomanava fer 
ús de tots els 650.000 euros.

El mateix Joan Solà comentà que 
les mesures normatives que possible-
ment van resultà útils en els darrers 
anys de crisis econòmica, en l’actuali-
tat de deixen de ser un entrebanc. 

La unanimitat dels assistents es 
donà per assabentada.

5è 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 
del 77/2017 al 102/2017 (ambdós 
inclosos).

Es donà compte de les resolucions 
adoptades per la Junta de Govern 
Local des de la sessió del 27-03-2017 
fins a la sessió del 10-04-2017, dels 
que se n’ha donat el preceptiu trasllat 
individual a tots els regidors.

6è PUNT. Informacions Regido-
ries i Alcaldia. Els assistents foren 
informats en relació a les diferents 

activitats, novetats o previsions de 
les diferents àrees de la gestió polí-
tica i administrativa de l’Ajuntament, 
pels corresponents regidors respon-
sables de cadascuna d’elles. Els regi-
dors membres dels grups municipals 
a l’oposició gaudiren de la possibili-
tat de formular preguntes i sol·licitar 
aclariments en relació a la informa-
ció rebuda, encara que en aquesta 
sessió no formularen cap.

Es passà al 7è PUNT de suggeri-
ments i preguntes.

S’aixecà la sessió a les 21:56 h.

Ple de 31 de maig de 2017 
Essent les vint-i-una hores del dia 

trenta-ú de maig de dos mil disset i 
comprovada l’existència del quòrum 
necessari perquè es pugui celebrar la 
sessió, declarada pública per la Presi-
dència, es procedeix a obrir el debat i 
votació dels assumptes inclosos dins 
de l’ordre del dia.

1r PUNT. Actes: S’aprova per 
majoria absoluta l’Acta del Ple del 26 
d’ abril de 2017.

2n PUNT. Exp.428/2017. MOCIÓ 
PRESENTADA PEL GRUP MUNI-
CIPAL CUP SAVALL. REALITZA-
CIÓ D’ESTUDI PREVI DE CARA A 
LA IMPLANTACIÓ DE LA RECO-
LLIDA PORTA A PORTA. N’Albert 
Vicens presentà i defensà la Moció 
del present punt de l’ordre del dia, 
tot indicant que aquest afer és una 
prioritat per a la CUP, i que agafaven 
com a exemple pròxim el Municipi de 
Monistrol de Carders. Especificà que 
el possibles estudi podria sortir per 
uns 5.800.- euros.

Per part del Sr. alcalde s’explicaren, 
als assistents, les darreres gestions 
amb l’actual gestor del servei munici-
pal, interessat en marxar, i el gestor de 
la recollida selectiva que, tot indica, 
substituirà al primer. A més que per 
realitzar segons quines despeses cal 
estar a l’espera de poder incorporar 
el RT procedent de la Liquidació del 
Pressupost del 2016. També comentà 
que es fan gestions amb el Consorci 
comarcal de recollida de residus per-
què col·labori en la implantació local 
del porta a porta.

N’Albert Vicens preguntà si la pre-
visió de la implantació del porta a 
porta era factible en l’actual man-
dat municipal o, pel contrari, cal-
drà esperar al proper mandat. El Sr. 
alcalde manifestà confiar que serà 
en l’actual mandat i que ja s’implan-
ten accions en aquest camí: prova 
pilot amb els grans generadors; sol-
licitud de subvenció de 30.000 euros 
per millorar la Deixalleria; la propera 
implantació de sacs per a la restes de 

les esporgues en les parcel·les de les 
urbanitzacions.

En F. Xavier comentà que l’es-
tudi també haurà de comprendre la 
remunicipalització del servei.

Sotmesa la Moció a votació, és 
aprovada amb el vot favorable de la 
unanimitat dels assistents, es prenen 
els següents acords: PRIMER. Rea-
litzar un estudi sobre la implantació 
del sistema de recollida de residus 
Porta a Porta (PaP) a Sant Llorenç 
Savall amb una fase de diagnosi de la 
situació al nostre poble, identificant, 
quantificant i analitzant la genera-
ció de residus del municipi. SEGON. 
Realitzar un informe financer on 
s’exposi la viabilitat econòmica del 
PaP, comparant-lo amb el sistema 
actual de recollida al municipi. TER-
CER. Realitzar un estudi sobre els 
avantatges socials i mediambien-
tals que comporta la implantació 
del PaP. QUART. Fer públiques les 
conclusions del citat informe eco-
nòmic, social i mediambiental per al 
coneixe ment de la ciutadania.”

4t PUNT. MODIFICACIÓ CRÈDIT 
04/2017. CRÈDIT EXTRAORDI-
NARI I SUPLEMENTS CRÈDIT. En 
Joan Solà comentà, que una vegada 
confeccionada i tramesa la convo-
catòria i l’ordre del dia de la present 
convocatòria, en resulta necessària la 
incorporació de nou punt, en l’ordre 
del dia, tot tenint en compte allò que 
estableix l’article 82.3 del ROF (Regla-
ment d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals), 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, i considerant que 
l’afer recollit en la mateixa cal con-
siderar-ho urgent, proposà que així 
sigui considerat pels assistents en 
la corresponent votació. N’Emiliano 
Osuna pregunta quin era el termini 
mínim per presentar nous punts per 
urgència. El secretari de l’Ajuntament 
li comentà que no hi cap.

S’efectuà la corresponent votació 
i la urgència, restà aprovada amb 
el vot favorable dels membres dels 
grups municipals d’ERC (6), i CDC 
(2), l’abstenció dels membres del 
grup municipal CUP Savall (2) i el 
vot en contra del membre del grup 
municipal d’AES (1). El quòrum de 
l’aprovació representa el de la majo-
ria absoluta del nombre legal dels 
membres de l’Ajuntament

La proposta d’acord literalment 
diu:

En concret es tracta de les modifi-
cacions següents:
•	 “Skate	 park”:	 tenia	 un	 import	

previst de 40.000,00 euros i final-
ment passa a tenir-ne 63.216,54 
finançats totalment pel crèdit de 
la Caixa de Crèdit de Diputació 
de Barcelona, anualitat 2016, del 
mateix import.

•	 “Annex	 Casa	 de	 Cultura”:	 tenia	
un import previst de 25.000,00 
euros i finalment passa a 
tenir-ne 26.237,95 euros finan-
çats totalment pel crèdit de la 
Caixa de Crèdit de Diputació de 
Barcelona, anualitat 2016, del 
mateix import.

•	 “Asfaltat	 carrers”:	 tenia	 un	
import previst de 85.000,00 
euros però aquest projecte no es 
va traspassar amb la incorpora-
ció de romanents amb finança-
ment afectat provinents de 2016, 
perquè no estava clar quin seria 
el codi de projecte i l’aplicació 
definitius, per tant no està pre-
vist l’import inicial l’any 2017, 
i la dotació s’ha de fer pel total 
del crèdit concedit per la Caixa 
de Crèdit de la Diputació de Bar-
celona, ascendent a 85.533,69 
euros. 

S’efectuà la corresponent vota-
ció i l’anterior Proposta d’Acord, 
restà aprovada amb el vot favorable 
dels membres dels grups munici-
pals d’ERC (6), i CDC (2), l’abstenció 
dels membres dels grups munici-
pals CUP(2) i AES (1). El quòrum de 
l’aprovació representa el de la majo-
ria absoluta del nombre legal dels 
membres de l’Ajuntament.

5è PUNT. Reparament Interven-
ció i Anomalies d’Ingressos.

No s’ha adoptat cap Resolució de 
l’Alcaldia, ni de la Junta de Govern 
Local (actuant per delegació de l’Al-
caldia). No ha estat detectada cap 
anomalia en matèria d’ingressos.

6è i 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 103/2017 al 129/2017 (ambdós 
inclosos).

Es donà compte de les resolucions 
adoptades per la Junta de Govern 
Local des de la sessió del 24-4-2017 
fins a la sessió del 22-5-2017, dels que 
se n’ha donat el preceptiu trasllat 
individual a tots els regidors.

8è PUNT. Informacions Regido-
ries i Alcaldia. Els assistents foren 
informats en relació a les diferents 
activitats, novetats o previsions de 
les diferents àrees de la gestió polí-
tica i administrativa de l’Ajuntament, 
pels corresponents regidors respon-
sables de cadascuna d’elles. Els regi-
dors membres dels grups municipals 
a l’oposició gaudiren de la possibili-
tat de formular preguntes i sol·licitar 
aclariments en relació a la informa-
ció 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 22:54 h.

PLENS MUNICIPALS
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Ple de 28 de juny de 2017
Essent les vint-i-una hores del dia 

vint-i-vuit de juny de dos mil disset 
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.

1r PUNT. Actes: S’aprova per 
majoria absoluta l’Acta del Ple del 31 
de maig de 2017.

2n PUNT. Exp. 2017/000528. 
APROVAR XIFRA PADRÓ HABI-
TANTS A DATA 1 DE GENER DEL 
2017. Primer. Aprovar la revisió del 
Padró Municipal d’Habitants referit a 
l’1 de gener de 2017, desglossat de la 
manera següent:

1 de gener de 2016
Homes Dones Total
1208 1167 2375

1 de gener de 2017
Homes Dones Total
1196 1165 2361

Segon. Traslladar els resultats 
numèrics de la revisió anual al Insti-
tuto Nacional de Estadística.

Sense necessitat de fer ús de la fase 
de deliberació, es procedí a realitzar 
la corresponent votació, on l’anterior 
Proposta d’Acord resultà aprovada 
amb el vot unànime dels assistents, 
que representa un quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de l’Ajuntament.

3r PUNT. Exp. 2017/000526. 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL CUP SAVALL. EVI-
TAR LES REFERÈNCIES DE CAIRE 

PERSONAL EN ELS PLENS MUNI-
CIPALS. Vots en contra: ERC (6); a 
favor CDC (2), CUP (2) i AES (1).

4t PUNT. Exp. 2017/000527. 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL CUP SAVALL. REBUIG 
A LA LAMINACIÓ DE L’AUTONO-
MIA LOCAL I EN DEFENSA DE 
LA INTERNALITZACIÓ DE SER-
VEIS PÚBLICS. Posada a votació, 
l’anterior Moció, resultà aprovada 
amb el vot favorable dels membres 
dels grups municipals d’ERC (6) i la 
CUP (2), significant un quòrum de 
la majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de l’Ajuntament; no es 
va produir cap vot en contra i s’abs-
tingueren els membres dels grups 
municipals d’AES (1) i de CDC (2).

5è PUNT. Exp. 2017/000550. 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL CUP SAVALL. DEMA-
NAR L’ASSESSORAMENT DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER 
TAL DE VALORAR LA REMUNI-
CIPALITZACIÓ DE LA PRESTA-
CIÓ DE SERVEIS D’ABASTAMENT 
D’AIGUA. Primer i únic. Demanar 
l’assessorament tècnic, jurídic i eco-
nòmic de la Diputació de Barcelona, 
preservant en tot moment l’auto-
nomia local, per tal de valorar la 
conveniència d’endegar un procés 
de remunicipalització dels serveis 
d’abastiment d’aigua.

Per part del Sr. alcalde es demana al 
secretari de l’Ajuntament que infor-
més de la informació que se l’hi havia 
facilitat des del Servei corresponent 
de la DIBA, en relació a la possibili-
tat de sol·licitar l’assessorament que 
preveu la Moció del present punt de 
l’ordre del dia.

Una vegada facilitada, breument, 
la informació pel secretari, n’Albert 
Vicens comentà que si no proce-
deix la sol·licitud, es pot arribar a 
entendre però que, en tot cas, sí cal 
apuntar que altres formes d’actuar 
són possibles, en especial pel que fa 
als terminis, a facilitar informació, a 
sessions de treball prèvies, etc. I que 
seria important que tots ho tingues-
sin en compte que per a futures oca-
sions i per qualsevol servei.

En Joan Solà comentà que allò con-
tractat no només és la redacció d’un 
estudi de viabilitat, sinó que també 
comprèn els aspectes jurídics, l’ex-
pedient de contractació i licitació, el 
Reglament del Servei, etc.

N’Emiliano Osuna comentà que 
resultaria adient poder comptar amb 
una segona opinió.

Efectuada la corresponent votació, 
l’anterior Moció resultà rebutjada 
amb el vot en contra dels membres 
del grup municipal d’ERC (6), que 
signifiquen un quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal dels mem-
bres de l’Ajuntament; l’abstenció dels 
membres del grup municipal de CDC 
(2) i el vot a favor dels membres dels 
grups municipals d’AES (1) i de la 
CUP (2).

6è PUNT. Exp. 2017/000551. 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL CUP SAVALL. SOLIDA-
RITAT AMB EL CANTANT ELGIO 
I EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ. Posada a votació, 
l’anterior Moció, resultà aprovada 
amb el vot favorable dels membres 
dels grups municipals d’ERC (6) i la 
CUP (2), significant un quòrum de 
la majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de l’Ajuntament; no es 
va produir cap vot en contra i s’abstin-

gueren els membres dels grups muni-
cipals d’AES (1) i de CDC (2).

7è PUNT. Reparament Interven-
ció i Anomalies d’Ingressos. No 
s’ha adoptat cap Resolució de l’Alcal-
dia, ni de la Junta de Govern Local 
(actuant per delegació de l’Alcaldia). 
No ha estat detectada cap anomalia 
en matèria d’ingressos.

8è i 9è 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 130/2017 al 156/2017 (ambdós 
inclosos).

Es donà compte de les resolucions 
adoptades per la Junta de Govern 
Local des de la sessió del 25-5-2017 
fins a la sessió del 19-6-2017, dels que 
se n’ha donat el preceptiu trasllat 
individual a tots els regidors.

10è PUNT. Informacions Regido-
ries i Alcaldia. Els assistents foren 
informats en relació a les diferents 
activitats, novetats o previsions de 
les diferents àrees de la gestió polí-
tica i administrativa de l’Ajuntament, 
pels corresponents regidors respon-
sables de cadascuna d’elles. Els regi-
dors membres dels grups municipals 
a l’oposició gaudiren de la possibili-
tat de formular preguntes i sol·licitar 
aclariments en relació a la informa-
ció rebuda, encara que en aquesta 
sessió no formularen cap.

Es passà al 11è PUNT de suggeri-
ments i preguntes.

S’aixecà la sessió a les 22:30 h.

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

El passat mes de juliol, com cada any, a Coma-
bella vam celebrar la festa major del barri. 
Enguany vam començar amb un sopar informal 
que va estar amenitzat per l’espectacle de màgia 
Univers Fantàstic, dels mags Alis Kim i Luna. El 
parc es va omplir de públic i segur que molts de 
nosaltres encara ens estem preguntant on es va 
ficar la noia quan el mag va foradar aquella capsa 
gegant... Màgia!!

La festa va continuar dissabte al matí amb un 
taller de patinatge al parc de Comabella organit-
zat per les nostres joves veïnes Elia Grau i Berta 
López. Els assistents van poder aprendre a rodar 
sobre els patins i els més manyosos fins i tot van 
acabar rodant d’esquenes! El mateix matí també 
es va celebrar el tradicional torneig de petanca 
que aquest any van guanyar Francisco Jiménez, 
Carmen Rodríguez i Gloria Lleonart. Al vespre va 
tenir lloc el Sopar de la Festa Major. Les persones 
que van omplir el Parc de Comabella van poder 
gaudir de la vetllada. Tant bon punt vam acabar 

de sopar es va fer un repàs dels èxits musicals 
d’ahir i d’avui, des de tangos fins a la cançó de 
l’estiu... Música per a tots els gustos!

Diumenge al matí es van fer tallers amb pin-
tures: els més petits van pintar i construir cases 
amb porexpan i van pintar-se samarretes. A la 
tarda, i ja per acabar, per als que encara tenien 
ganes de gresca i xerinola el grup d’animació 

Plàstics va fer les delícies de petits i grans fent 
ballar i cantar a la gent.

Des de l’Agrupació de veïns del Barri de Coma-
bella esperem que la festa d’enguany us hagi 
agradat. Només ens resta donar les gràcies a 
tots els que l’heu fet possible i desitjar que ens 
tornem a veure tots plegats l’any que ve!

Agrupació de veïns del Barri de Comabella

FESTA MAJOR DE COMABELLA

http://www.savall.cat
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FESTA MAJOR 
de Sant Llorenç Savall
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BITLLES CATALANES

Un cop passat l’ anar i venir de la nostra ben-
volguda Festa Major, per cert fantàstica, i que el 
sol ja va a menys, podem fer un petit resum de la 
nostra participació al programa de festa.

Diumenge dia 27 a les 11 del matí ens vàrem 
reunir una cinquantena de jugadors al Camp 
Municipal de Bitlles per tal de fer una tirada de 
caràcter individual, cadascú jugava per si mateix. 
Del total de 50 jugadors érem 15 del municipi i 
35 dels pobles veïns; 16 dones i 34 homes, totes i 
tots amb moltes ganes de fer molts punts, i tenint 
present que la puntuació màxima era de 120 
punts es va aconseguir una mitjana de 81,75 Molt 
bons !!!

En dones la guanyadora va ser Mª Glòria Cape-
lla (CB.Sabadell) amb 100 punts  

A la categoria d’homes Paco Jimenez (CBC.Sant 
Llorenç-Lamola) amb 112 punts. 

MOLTES GRÀCIES A TOHOM I FELICITATS A LA 
GUANYADORA I GUANYADOR.

Finalitzada la nostra Festa Major ara vindrà la 
de Sabadell, Sta. Perpètua i Castellar del Vallès 
que de mica en mica ens anirà posant en forma 
per esperar que la Federació Catalana de Bit-
lles marqui el calendari oficial de competició de 
la Lliga Catalana (categoria màxima de bitlles) 
per tal de que el CBC. SANT LLORENÇ-LAMOLA 
pugui demostrar, com cada any, el seu saber fer 

i seguir sent l’admiració de molts equips d’ar-
reu de Catalunya. Comunicarem degudament els 
dies de competició per tal de que pugueu fer-nos 
companyia i aneu agafant afició. Sempre sereu 
benvinguts. 

Esports

Foto: Comissió de festes Foto: Comissió de festes

Foto: Gegants
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Foto: Sean Needham

Foto: Manel Ibars
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TORNEIG DE PING PONG

Diumenge de Festa Major es va jugar un torneig 
de ping pong al pavelló esportiu del poble.

Varen venir jugadors/es del nostre club, de 
Terrassa i estiuejants que van aprofitar la seva 
estada per jugar. En total, 40 palistes que van 
gaudir en un dia tan festiu. En acabar el torneig 
i al veure les cares de satisfacció de cadascú, es 
podria dir que tots van guanyar, però els qui es 
van endur els trofeigs cap a casa varen ser:

A la Categoria Junior: 
1r Joel Tapia
2n Jofre Argemí
3r Mateu Coll
4t Maria Olivé
A la Categoria Senior:
1r Ferran Paredes
2n Josep Mª Mirapeix
3r Fernando Paredes
4t Adrià González
Felicitats a tots els participants!!
Aprofitem per informar que la secció esportiva 

del Centre d’Esports Llorençà, organitza un curs 
de Tennis Taula els divendres a la tarda al pavelló, 
per practicar i aprendre les seves tècniques amb 
ajuda d’un entrenador.

Animeu-vos a jugar! Us esperem en el proper 
torneig!

C.E. Llorençà

Tennis Taula

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!

Medi Ambient

LA GESTIÓ DE LES COLÒNIES DE GATS FERALS DEL RIU RIPOLL

Les colònies de gats ferals, és a dir, aquells gats 
domèstics que han nascut i viuen fora de l’entorn 
d’una llar domèstica i no són compatibles amb la 
convivència amb les persones, han proliferat en 
els darrers anys en diferents punts del poble.

L’existència de colònies de gats ferals genera 
diverses problemàtiques entre les que es comp-
ten factors com la higiene pública, el benestar 
animal, les molèsties veïnals o l’afectació a la 
fauna salvatge, en aquest cas la fauna de ribera 
del riu Ripoll.

L’any 2016 l’ajuntament va poder comptar amb 
la col·laboració dels tècnics de Sanitat Pública de 
la Diputació de Barcelona per tal de definir quines 
accions serien les més eficaces per regular les 
poblacions de gats. Fruit d’aquest assessorament 
es va decidir actuar sistemàticament sobre una 
sola colònia de gats. Si per contra es realitzaven 
accions puntuals de manera indiscriminada en 
diferents colònies a la vegada no s’aconseguien 
resultats positius. 

Una de les colònies amb major nombre d’exem-
plars del poble és la ubicada al riu Ripoll a  l’alçada 
del carrer Mossèn Miró. El 2016 es van arribar a 
censar un nombre de gats superior als 15 exem-
plars i va ser la colònia escollida per iniciar els 
treballs de regulació.

Colònia de gats de Mossèn Miró

Les actuacions per tal de regular les colònies 
de gats ferals van orientades en dues direccions: 
en primer lloc, l’esterilització dels animals de la 
colònia per evitar que continuïn criant, donant 
prioritat a la intervenció sobre les femelles. En 
segon lloc, i igual d’important, la reducció dels 
punts d’alimentació no controlats que poden 
existir al poble.

L’any 2016 es van esterilitzar un total de 9 gats 
(5 femelles i 4 mascles) gràcies a la col·laboració 
de l’ADA Sant Llorenç Savall, tot i que no tots els 
exemplars provenien de la colònia del carrer 
Mossèn Miró.

La Jane M. Bonomo, responsable de PROGAT Castellar, en el moment 

d’alliberar una gata esterilitzada

Aquest any 2017, gràcies a la col·laboració amb 
PROGAT Castellar del Vallès i les veïnes del carrer 
Mossèn Miró, s’han realitzat un total de 8 captu-
res i esterilitzacions exclusivament a la colònia 
de gats del carrer Mossèn Miró, arribant a cobrir 
la totalitat de les femelles de la colònia. Si es 
mantenen aquestes condicions es podrà consi-
derar la colònia com a controlada en pocs anys, 

reduint així, entre altres, les molèsties als veïns 
i la fauna salvatge del riu. PROGAT Castellar del 
Vallès i l’Ajuntament estan començant a treballar 
en altres colònies del poble per tal de seguir els 
mateixos passos.

QUÈ POTS FER PER AJUDAR-NOS?
El més important és evitar alimentar els gats de 
carrer de cap manera, encara que sigui perquè 
entren als jardins o patis privats. La clau perquè 
un colònia de gats s’instal·li a un lloc és que dis-
posi d’aliment fàcil de manera regular. Cal evi-
tar-ho! Recordem també que l’Ordenança Muni-
cipal de tinença d’animals, prohibeix de manera 
expressa donar de menjar animals a la via públi-
ca, i que aquestes accions són sancionables.
Si creieu que podeu aportar ajut al projecte i 
 voleu col·laborar en la gestió de les colònies  
de gats  ferals del poble, poseu-vos en contacte 
amb l’ajuntament i us informaran de com podeu 
fer-ho. 

Malauradament, algunes conductes ciuta-
danes incíviques i gens ètiques encara es pro-
dueixen amb aquests animals. En alguns casos 
s’han detectat enverinaments de gats a través 
del menjar. Els enverinaments estan prohibits a 
Catalunya, tal i com recull el Decret 2/2008 de 15 
d’abril, de protecció dels animals, i suposen a més 
un risc molt alt per intoxicació per les persones, 
en especial la canalla, o per exemple per altres 
espècies de fauna salvatge protegida.

Les sancions per enverinament són conside-
rades molt greus per la mateixa normativa i 
 suposen sancions que van dels 2001 als 20.000 
euros.
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NEIX LA MARCA “PRODUCTES LLORENÇANS FETS AMB EL COR”
L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, amb la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha 
engegat les darreres setmanes la creació de la 
marca “Productes llorençans fets amb el cor” 
amb l’objectiu de posar en valor i donar millor 
visibilitat a tots aquells productes comercials que 
son produïts i/o elaborats a Sant Llorenç Savall.

Al municipi trobem professionals que elaboren, 
produeixen i comercialitzen productes típics de 
Sant Llorenç Savall que, a través d’aquesta nova 
marca, veuran potenciat el seu treball i els podrà 
fer més visibles al turisme local i als mateixos 
vilatans i vilatanes.

L’adhesió a la marca és gestionada i publici-
tada des de l’ajuntament, explorant la seva difu-
sió a través d’altres mitjans i vies, com pot ser el 
Consorci de turisme del Vallès Occidental, entre 
altres mitjans. 

El programa compta amb força adherits, que 
ja compten amb els seus elements distintius de 
comunicació que ja es poden veure als establi-
ments adherits. A dia d’avui, ja acompanyen la 
marca “Productes Llorençans fets amb el cor” 
diferents productes fets per professionals lloren-
çans i llorençanes, posant els cinc sentits en allò 
que fan, fent que siguin únics. És per això que són 
productes fets amb el cor. 

A continuació us donem a conèixer els primers 
membres adherits a “Productes Llorençans fets 
amb el cor”:

Cal Quico 
Elaboradors i comercialitzadors d’elaborats 
càrnics i mel.
Granja la Roca
Productora d’ous i brous ecològics certificats.
La Xela
Productora i elaboradora de joguines de fusta 
artesanes.
La Muntada – 5 Quarteres
Productors, elaboradors i comercialitzadors de 
vi.
Pastisseria Domènech
Elaboradors i comercialitzadors de pastisseria 
i pa.
Cal Blau
Elaboradors i comercialitzadors d’embotits.
Supermercat Charter
Elaboradors i comercialitzadors d’embotits.
La Cassoleta i Cal Marcel·lí
Elaboradors i comercialitzadors de pa, pastis-
seria i elaborats.

A les properes edicions del Savall els lectors 
i lectores podreu trobar articles monogràfics 
dels membres adherits, on tindrem l’ocasió de 
conèixer de més a prop el seu ofici.

Només ens queda, animar-vos també a “con-
sumir amb el cor”.

Si esteu interessats en participar, formar part 
o conèixer més sobre aquest projecte, adre-
ceu-vos a l’Ajuntament.

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. 

Turisme i Comunicació

Us convidem a que us descarregueu l’App Divertium!

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA
El 24 d’agost es va fer la Presentació de 

les dues propostes a votar: “Habemus Plaça” 
(projecte guanyador del primer procés) i la 
4a opció, “Remodelació suau o light”. Tots 
dos projectes presentats per Cívica Estu-
dis Urbans-Força2 Arquitectes-Pau Sabata 
Arquitecte Tècnic.

El període per votar era entre el 24 d’agost 
i el 6 de setembre. El dia 7 de setembre a les 
10 del matí a la Sala de Plens de l’Ajuntament, 

en un acte públic, es procedia a l’obertura de 
l’urna. Els resultats van ser:

276 vots
Habemus Plaça: 52 (0.36%)
Remodelació Suau: 223 (18.84%)
Blanc: 1 (80.8%)

Per tant, el projecte que es realitzarà serà 
la 4a opció, per haver superat en nombre de 
vots que va tenir Habemus Plaça en el primer 
procés participatiu (152).

Durant el període obert de votacions, les 
persones que van voler, ens van fer arribar 
els seus suggeriments i propostes. Aquestes 
han estat recollides i presentades als arqui-
tectes per dur a terme el projecte definitiu de 
la Remodelació de la Plaça.
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–Volem conèixer una mica la teva trajectòria pro-
fessional i el que et va inspirar a dedicar-te a 
aquest ofici... 

Vaig començar l’any 1993, ara tot just l’any que 
ve farà 25 anys que m’hi dedico.

He tingut la sort que a la família, tant el meu 
avi com el meu tiet, eren fusters ebenistes i, el 
meu pare sempre ha estat un manetes. A més, 
tinc uns amics italians, que vaig conèixer a Bar-
celona, els quals s’hi dedicaven, eren joguinaires i 
em van convidar a passar un mes a casa seva on 
vaig fer el meu primer aprenentatge. Al cap d’un 
mes vaig tornar, vam decidir, establir-nos a Sant 
Llorenç Savall i aquí a poc a poc vaig anar adqui-
rint totes les eines que necessitava per treballar. 
Al començament va ser dur, perquè he après de 
forma autodidacta dedicant moltes hores de pro-
ves i més proves. 

Finalment, no va ser fins Nadal de 1994 que 
vaig fer la primera fira, una prova pilot, al barri 
de Gràcia de Barcelona, concretament a la Plaça 
del Diamant. I a partir d’aquí després va venir la 
fira del solstici d’estiu a Arenys de Mar, la III i IV 
Mostra d’Arts i Oficis aquí a Sant Llorenç Savall, 
Terrassa, Espinelves, entre d’altres.

–I pel que fa al procés de creació: D’on prové la 
matèria primera que fas servir? Quin tipus de 
fusta és?

És fusta de conreus d’aquí Catalunya, concre-
tament del Montseny, sobretot pollancre i plàtan i 
també he fet servir pi i bedoll, que aquest últim és 
possible que vingui de fora de Catalunya. M’agrada 
aquesta fusta perquè és molt blanca i tova i així 
aconsegueixo uns acabats suaus i dolços.

–I la pintura també l’elabores tu?
Sí, tot ho faig jo, amb pigments naturals i goma 

aràbiga faig els colors i el tipus de vernís està 
homologat per nens, no és tòxic perquè clar són 
joguines i això s’ha de tenir en compte.

–Així doncs, fas tot el procés d’elaboració des de 
tallar la fusta, donar-li forma i acabats desitjats, 
aproximadament quant temps inverteixes en l’ela-
boració d’una peça?

És difícil de calcular, el procés d’elaboració és 
lent i acurat amb produccions limitades perquè 
tot és manual. A més, si hi ha encàrrecs, en funció 
del que et demanen, primer s’ha de fer la creació 
sobre el paper, faig un esbós, després fer proves 

i més proves fins trobar l’encaix perfecte, és un 
procés llarg. 

–Totes les peces són creació teva? D’on ve la 
inspiració?

Totes les creacions estan inspirades en la 
joguina tradicional i en la pedagogia Waldorf 
i Rudolf Steiner. Però de fet, una de les fonts 
d´inspiració mes importants de tot plegat, han 
estat les meves filles, i el suport incondicional 
del meu company, sense ells el meu projecte no 
hagués estat possible.

–Quina és la teva peça preferida o aquella que 
n’estiguis ben orgullosa d’haver-la fet.

Realment, totes són especials però en desta-
caria potser els encaixos de contes en 3D amb 
escenografia i titelles, la cinta voladora i els 
mòbils giradors que, aquests últims, els faig des 
del començament.

Fa poc, que en una fira va passar per la parada 
un noi d’uns 20-25 anys potser i va veure penjat un 
girador, concretament la lluna, i va dir: ”Mira, és la 
meva lluna. Com la que tenia de petit!!”. Realment 
això és gratificant perquè veus que veritablement 
la teva feina arriba a la gent; tota la màgia, l’amor 
i la dolçor que vull transmetre en les joguines que 
elaboro finalment traspassa, i això t’omple.

–Acceptes encàrrecs personalitzats?
Sí, accepto tot tipus d’encàrrecs dintre de les 

meves possibilitats. Als inicis m’havien encarre-
gat els clauers i peces marines per l’Aquàrium de 
Barcelona, encàrrecs especials per escoles, pels 
amics de la bici, per la AFANOC (Associació de 
Nens amb Càncer), vaig fer el trofeu de la Marató 
del 98’, però també encàrrecs per batejos, aniver-
saris..., de tot una mica.

–Elabores, vens però també fas més coses...

Sí, faig taller per escoles. N’he fet aquí mateix a 
Sant Llorenç a l’escola Josep Gras, Terrassa, Sant 
Feliu de Codines, etc.

A més, també he col·laborat en diverses Mos-
tres d’Art i Oficis arreu de Catalunya com ara: 
Sant Llorenç, Castellar, Ascó, etc.

Des de fa 19 anys sóc a la Fira de Sta. Llúcia a 
la Catedral de Barcelona, una quinzena a l’any al 
Portal de l’Àngel i també un cop al mes tinc fira al 
barri de Gràcia de Barcelona, al mercat de Sant 
Llorenç Savall i si puc també hi sóc per Sant Ponç.

–Si volguéssim fer un encàrrec, on ens adrecem?
Tinc una petita exposició a casa meva que la 

podeu visitar sempre que vulgueu amb hores 
convingudes contactant amb mi per telèfon o per 
correu electrònic. 

 
La Xela forma part de la Marca Productes Llo-

rençans Fets amb el Cor. Es dedica en cos i ànima 
a les seves peces de fusta on a cada una de les 
seves creacions hi posa el cor. Us animem a tots 
a endinsar-vos –tant petits com grans– al màgic 
univers d’aquesta creadora d’amor i d’il·lusió.

Llorençans amb ce trencada
Tal i com es va informar en el passat Savall, us deixem amb l’entrevista 
que va realitzar la Tècnica de Cultura de l’ Ajuntament, Mª del Mar  Flores, 
a la Xela, productora i elaboradora de joguines de fustes artesanes.

Avui hem quedat amb l’Àngels Gimeno,  

més coneguda com La XELA, 

creadora i artesana de joguines de fusta de Sant Llorenç 
Savall, una dona autèntica, que realment estima el que fa, que 
ho sent, ho expressa i ho transmet en cada peça que elabora.
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CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ

DIA DE SANT LLORENÇ AL CIM DE LA MOLA

23a edició de la 1a MARATÓ DE MUNTANYA DE CATALUNYA

2a edició de la DUATLÓ DE FESTA MAJOR

El passat 10 d’agost uns 
quants socis del Centre 
Excursionista vam pujar a 
la Mola, com acostuma a 
ser tradició en el dia de Sant 
Llorenç. Vam gaudir d’un 
dia ben assolellat, alguns 
vam assistir a la missa en 
el Monestir de Sant Llorenç 
del Munt seguit del tradi-
cional esmorzar de coca i 
mistela. 

- Us avancem que hi ha petits canvis en el recorregut de la Marató!

- Recordeu que hi ha tres modalitats:   
Marató, Mitja Marató i Cursa de Sant Jaume

- Recordeu que és una cursa puntuable per la 3a ed. de la Copa Llorençana!

- Recordeu que teniu temps per inscriure-us fins el 15 d’OCTUBRE

- Recordeu que si voleu ser VOLUNTARIS, no dubteu en fer-ho saber a 
qualsevol membre de la junta del CEL

- Recordeu que la PMMC serà l’ÚLTIM DIUMENGE D’OCTUBRE (29/10)

El dijous 24 d’agost vam donar 
el tret de sortida a la Festa Major 
de Sant Llorenç amb la segona 
edició de la DUATLÓ de muntanya. 
El Centre Excursionista Llorençà 
conjuntament amb el Club Ciclista 
Savall vam dissenyar dos recorre-
guts; un adreçat al públic infantil i 
un altre adreçat als adults. 

Una cinquantena de persones 
van decidir participar d’aquest 
esdeveniment esportiu. 

Donat el tret de sortida a les 
18:00h, els mes grans arrencaven 
amb moltes ganes sortint de plaça 
per fer la mítica “volta al molí de 
l’Agell” per retornar a plaça (on els 
esperava un petit avituallament 
amb aigua, coca-cola i aquarius) 
i fer el què anomenem el “trans-
fer” que consta en agafar la bici, 
posar-se el casc i començar a 
pedalar. Allà començava un circuit 
de 8 Km en bicicleta. Van passar 
per la Residència de la Gent Gran 

on els seus residents els espera-
ven amb xiulets, música i molts 
crits animant-los a tirar endavant! 
Corriols i camins que els conduïen 
cap a la Roca, seguint el camí de 
la Vall d’Horta fins a la casa de la 
Muntada per enfilar cap a Coma-
bella, on els esperava una baixada 
ben merescuda fins a la zona 
recreativa i, finalment, la piscina 
municipal. Allà, si! Un bon gelat, un 
bon glop d’aigua i... els més agosa-
rats un bon bany a la piscina. 

Els més petits, acompanyats 
dels seus pares, també van fer la 
seva pròpia duatló. Amb un recor-
regut adequat a la seva l’edat: 3 
Km corrent i 4 Km en bicicleta que 
van saber defensar amb molt bons 
temps. A Sant Llorenç tenim una 
plantilla d’esportistes molt bona!

Salut i cames!

agronimbus

Erillcastell (Alta Ribagorça)

Poble situat a 1434 m.d’altitud, a la Vall de Boí, 
terme municipal de Pont de Suert. Des de Mal-
pàs, últim poble habitat on deixarem el cotxe, hi 
arribarem fàcilment caminant en poc més d’una 
hora (3’3 km.). Rètols indicadors perfectament 
senyalitzats.

Fins a meitat del segle XX, va tenir molta acti-
vitat industrial i agrícola, mines de carbó, cultiu 
de cereals (blat, ordi, civada), caça menor (conills, 
perdius, llebres...).

Va tenir fins a 110 habitants.

Molinàs (Alt Empordà)

Poble que va pertànyer al municipi de Colera, 
a 120 m. d’altitud, des d’on s’hi arriba fàcilment 
a peu o amb cotxe per una pista forestal (5 Km.). 
Rètols indicatius ben senyalitzats. 

Al 1945 encara hi vivien sis famílies, uns 25 
habitants. Vivien de la vinya i l’olivera, en plena 
expansió durant aquests anys, tot i que l’onada 
de fred més gran de la història de Catalunya, la 
del febrer de 1956, va marcar la fi d’aquest petit 
poble. També s’hi havien refugiat uns quants 
colerencs, fugint dels bombardejos durant la 
Guerra Civil.

Peguera (Berguedà)

Poble del pre-pirineu berguedà, a 1630 m. 
d’altitud, va pertànyer al municipi de Fígols. S’hi 
arriba des de diferents camins o itineraris (Fígols, 
Fumanya...), però us recomano anar-hi des de el 
pàrking dels Rasos de Peguera (antiga estació 
d’esquí), on estacionarem el vehicle.

Agafarem un camí, amb marques grogues 
i blanques, que ens hi portarà en 1h.30 min (6 
Km.), hi ha rètol indicatiu al mateix pàrking.

Els seus habitants vivien majoritàriament de 
l’extracció de carbó, i encara s’hi conserven bé 
les restes mineres. Com a curiositat, hi va  néixer 
un maqui català, en Caracremada.

La Mussara (Baix Camp)

Poble de les muntanyes de Prades, situat a 980 
m. d’altitud, pertanyent al municipi de Vilaplana. 
La mateixa carretera asfaltada que puja de Vila-
plana, us hi porta sense cap mena de complica-
ció. És a tocar de la carretera. A 20 min. caminant, 
surt un camí cap a la font, on els seus habitants 
anaven a buscar l’aigua.

Hi havien viscut fins a 323 habitants. S’hi caça-
ven conills i perdius per portar a vendre al mer-
cat de Reus, ciutat que està relativament a prop.

Tots ells especials, diversos, i amb grans con-
trasts de clima i paisatge, què els gaudiu.

Ruta per 4 pobles abandonats amb encant 
Silenci, història, passat, ruïnes, deteriorament... (segle XXI), converses, somriures, ambient, feina, esplendor...(segle XX).
Present i passat de quatre pobles abandonats amb encant de Catalunya, un a cada província, i que permeten descobrir i admirar el seu 

paisatge i entorn natural, de gran bellesa, i entendre i donar resposta a molts interrogants.
És fascinant recórrer els seus carrers i boscos, sense aglomeracions de gent, i evadir la ment, que et transporta imperativament cap a 

un passat...no tant llunyà.
Cap d’ells us deixaran indiferents, tot i que us haig de confessar, que n’hi ha un, especialment, que em té el cor robat, Ericastell (Alta 

Ribagorça-Lleida). Té una força, aixecat damunt un turó amb les grans muntanyes de la Vall de Boí a esquenes, que no es pot explicar en 
paraules, s’ha de visitar.

Així doncs, marxem d’excursió cap al Pirineu lleidatà, cap a Molinàs (Alt Empordà-Girona), a Peguera (Berguedà-Barcelona) i a La  Mussara 
(Baix Camp-Tarragona).

David Hernando Roura
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Benvolguts Llorençans i Llorença-
nes, com sempre ens trobem amb 
el mateix problema. Moltes coses 
per explicar-vos i escàs l’espai per 
fer-ho, així que procurarem ser el 
més concisos possible. Des de l’úl-
tima edició, en la que parlàvem de 
la nostra experiència al Port de la 
Selva i fèiem cinc cèntims sobre la 
presentació del remolc de la nostra 
colla, hem realitzat diverses sortides. 
Sortides que ens han portat a Sant 
Pere de Torelló (Osona, dissabte 1 de 
juliol), a Sant Llorenç d’Hortons (Alt 
Penedès, dissabte 29 de juliol), Sant 
Quirze del Vallès (Vallès Occ. Dis-
sabte 2 de setembre) i Lliçà d’Amunt 
(Vallès Or. diumenge 10 de setem-
bre). I tot això passant per una festa 
major molt intensa.

Enguany per festa major hem rea-
litzat la tradicional festa de l’aigua, 
comptant de nou amb la col·laboració 
dels voluntari de les Agrupacions de 
Defensa Forestal: ADF El Pinyó (de 
Sant Llorenç Savall i Gallifa) i de 
ADF Castellar del Vallès. Aquest any 

però amb un format diferent, en el 
qual per raons de seguretat i d’or-
ganització, hem optat per concentrar 
aquesta activitat al pati de la Casa de 
Cultura. 

També vam organitzar per tercer 
any consecutiu el sopar popular de 
festa major: “la sardinada”, que cada 
any gaudeix de la companyia d’un 
grup d’havaneres. En aquesta oca-
sió amb el grup “A Tota Vela” de Sant 
Feliu de Codines, que va amenitzar el 
sobretaula i el rom cremat amb les 
seves havaneres. 

Finalment, ja en l’últim dia de les 
festes, fèiem un últim esforç fent el 
tradicional cercavila del diumenge 
de festa major amb la nostra famí-
lia de gegants manotes al complert: 
els gegants Joan Muntada i Guida de 
Savall i els gegantons “la Nena del 7” 
i el “Tintinet de l’Obrador”. Enguany 
però amb la novetat de fer-la conjun-
tament amb la colla de Bastoners de 
Terrassa, que donaren més lluïment 
en aquest petit moment de cultura 
catalana. 

Durant aquests dies de festa major 
també vàrem poder portar el bar 
de festa major per segona vegada 
des de la nostra entitat, en tant que 
fórem la única entitat que es presen-
tava a concurs. Per això vàrem apro-
fitar aquesta oportunitat, ja que tots 
els diners que obtenim d’aquesta 
activitat, els invertim a finançar pro-
jectes com: restauració i reparacions 
dels gegants i del seu vestuari, mate-
rial per l’entitat, trobada anual de 
gegants al poble, ... I com qualsevol 
altre acte que organitzem hi posem 
el coll, i de la millor manera possible, 
tot convertint el bar de festa major 
de la Casa de Cultura, en “La Taverna 
d’en Muntada”. Un espai propi i amb 
denominació d’origen llorençana per 
fer brillar més la festa major. 

Malgrat tot, a vegades l’esforç i 
la bona voluntat no són suficients 
per escapar-se de les crítiques. En 
tot cas, volem fer notori el nostre 

agraïment a totes les persones que 
ens han donat el seu suport, com 
feu any rere any, però especialment 
en aquests moments d’incomoditat 
per la nostra colla. No volem aca-
bar aquestes ratlles sense fer cons-
tar també el nostre agraïment a les 
persones de la colla, a tots i totes les 
persones que ens han ajudat durant 
aquesta festa major i han col·laborat 
amb nosaltres, a l’ajuntament i, com 
sempre, a totes les persones que 
confieu amb nosaltres.

Per últim fer-vos saber que a par-
tir d’aquesta publicació del “Savall” 
incorporem a l’agenda que hi surt 
publicada totes les nostres sortides 
i activitats tant si són al poble com 
a arreu del territori, i ho fem amb 
la voluntat de tenir-vos millor infor-
mats encara. D’aquesta manera 
sabreu a quins pobles i ciutats anem 
a fer d’ambaixadors del nostre poble. 

Salut i fal·lera!

GEGANTS

CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
Ufff! Sort que ja hem deixat enrere les 

grans calorades d’aquest estiu i ens tornem 
a posar amb ganes a organitzar el nou curs.

Us fem un petit resum del que ha donat de 
sí aquest estiu:

El dia 29 de juliol vàrem fer l’Assemblea 
informativa on donem comptes de l’evolució 
econòmica del Casal. Van assistir només 12 
socis. Val a dir que feia moltíssim calor i que 
la vàrem convocar a les 5 de la tarda. No ho 
farem més, les farem a les 7 de la tarda.

Com és tradicional, per la Festa Major, 
el Casal va organitzar els campionats de 
petanca i dòmino. Estem molt contents de la 
participació. El diumenge, gran repartiment 
de premis amb l’assistència del Sr. Alcalde i 
la Sra. Regidora. Tothom va tenir premi, del 
primer a l’últim participant.

Les copes dels primers premis (molt xules), 
proporcionades per La Caixa; les ampolles de 
vi, per l’Ajuntament i les llonganisses les va 
posar el Casal. Ah! I també el pica-pica...Cal 

Blau ens va fer l’obsequi d’una gran ampolla de vi. 
Moltes gràcies a tots!

Aquest any vàrem donar un premi molt entra-
nyable al participant més gran, en Jaume Oliver, i 
al més jovenet (té 8 anys), Gabriel Lozano.

Solament queda per dir-vos que al Casal tor-
nem a estar ja en plena activitat: ball en ratlla, 
gimnàstica i la cafeteria cada dia de dilluns a 
divendres, on sereu molt ben rebuts.

Del 6 al 10 d’octubre tenim programada una 
excursió a Malgrat (Maresme), encara teniu temps 
d’afegir-vos!

El dia 20 a les 6 de la tarda, berenar de Sants i 
aniversaris d’aquest trimestre.

El dia 31 al capvespre...a les 9, Castanyada amb 
panellets, vi bo i ball.

Al novembre, tenim previst fer cinema, el diu-
menge dia 19 a les 6 de la tarda.

No oblideu mirar els cartells a la plaça, botigues 
o a la porta del Casal, on teniu sempre informació 
actualitzada.

Bé, res més. Fins el proper Savall!!

GEGANTS DE SANT LLORENÇ SAVALL
Mesos de Setembre a Desembre

Diumenge 24 de Setembre (matí) - TARADELL (Osona)
Diumenge 1 d’Octubre (matí) - RIPOLLET (Vallès Occidental)
Dissabte 8 i Diumenge 9 d’Octubre - FIRA DEL MÓN GEGANTER A 
VACARISSES (Vallès Occidental)
*  Enguany la Fira del Món Geganter té un format adreçat a les persones i no com 

a trobada multitudinària de colles geganteres, per la qual cosa la posem al nostre 
calendari geganter NO com a sortida sinó com a informació per vosaltres. Més enda-
vant us informarem dels diferents cursos de formació que faran (gralles, percussió, 
imatgeria festiva, balls de gegants, assegurances per colles...) i si hi ha gent de la 
colla interessats en assistir-hi ho muntarem per anar-hi

Dissabte 14 i Diumenge 15 d’Octubre - CONGRÈS INTERNACIONAL 
DE GEGANTS A REUS, Capital de la Cultura Catalana 2017 - Hi assis-
tirem els membres de la JUNTA
Dissabte 21 i Diumenge 22 d’Octubre - BANYOLES (Pla de l’Estany) - 
Sortida de cap de setmana. La trobada és el Dissabte a la tarda 
Diumenge 12 de Novembre (matí) - SENTMENAT (Vallès Occidental)
19 Novembre - IX TROBADA: SANT CLIMENT’17! - FESTA MAJOR 
D’HIVERN (SLLS)

17 Desembre - FIRA DE SANTA LLÚCIA (SLLS)
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Les podeu enviar al 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 !

Benvolguda Mercè,

En resposta a l’escrit que ens vas fer arribar i el qual es va 
publicar en el passat Savall, et volem fer un agraïment per les teves 
reflexions. Certament, hi ha un alt índex de població que ha anat 
envellint i ens referim a les persones que, malauradament, no poden 
anar al Casal de la Segona Joventut (per posar un exemple).

Els números ho constaten quan es miren els usuaris actuals que 
hi ha en el SAD (Servei a domicili). Si agafem des del mes de gener 
fins l’agost del 2016, hi havia 9 persones usuàries, això corresponia 
a 620 hores; el mateix període però mirant el 2017, 22 persones 
usuàries, un total de 1.570 hores.

L’ Alcalde del nostre municipi s’ha dirigit en persona, tres 
vegades a la Generalitat per parlar d’aquest tema, entre d’altres. La 
primera, el novembre de 2015 acompanyat per la Regidora de Serveis 
Socials i el Diputat d’ERC, en Marc Sanglas; una segona vegada a 
mitjans de 2016 i una tercera en aquest 2017. La primera vegada vam 
entendre que no podien donar una resposta molt àmplia ja que els 
pressupostos encara no estaven aprovats; però a la segona i tercera, 
tot i fer saber que en el nostre municipi hi ha una residència de la 
Generalitat, amb espai suficient per dotar-la d’un centre de dia, la 
resposta va ser excusar-se amb el tema econòmic. 

Creiem que el lloc idoni és, sense cap tipus de dubte, la 
residència del poble. Això no treu que es contemplin altres 
alternatives...i potser la solució no passa per les visites a la 
Generalitat on l’Alcalde d’un municipi de 2.360 habitants pugui 
exposar aquesta problemàtica...potser ens haurem de posar a lluitar 
per aquest tema tot el municipi en conjunt...

Cristina Carrasco 
Regidora Serveis Socials,Comunicació, Ocupació i TIC’s

La Montserrat Cadafalch i Salvó, veïna de Sant 
Llorenç Savall ens ha volgut fer arribar aquesta po-
esia que ha escrit ella. Una de les seves il·lusions és 
que algun dia la pogués veure publicada en alguna 
revista, butlletí...quan ens vam assabentar li vam fer 
la proposta d’incloure-la en el Savall.

Moltes gràcies Montserrat per la teva col-
laboració! Esperem que no sigui  l’última!

A la Verge Moreneta

Verge i mare bell tresor
que tenim a Catalunya,
un orgull dels catalans
sobretot si un s’allunya.

Amb somnis vivim l’encís
de les muntanyes esveltes,
coronades d’un to gris
amb moltes punxes cobertes.

Ressonen les veus divines
dels escolanets cantant,
tots junts fan l’escolania
la música va sonant.

És un gran niu d’ocellets
que amb gran gorgoreig refilen,
que semblen els angelets
tots junts al vostre voltant

Oh Verge de Montserrat
orgull de la nostra terra,
guardeu-nos a tots del mal
i de que no tinguem guerres.

Que la pau doni caliu
que els homes ens ajudem,
i obriu-nos a tots el cor
perquè sempre ens estimem.

(Dolça mare no ens deixeu)

Montserrat Cadafalch i Salvó

mailto:carrascovc@diba.cat
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–Per qui està composada la Comissió?

Per l’ Albert Maudos, la Sònia Salvó, el Francesc 
Piñol, la Gemma Domínguez, la Mar Martínez, 
Núria Mata, Christian Serrano, Sandra Núñez, Mar 
Regot, Joan Llobet, Pere Daví, Ramon Amescua, 
Eva Perera, Anna Jorba, Pere Canadell, Georgina 
Calvet, Carles Torralba, Roc Camps, Martí Molina, 
Eugin Belanger i Jaume Pujol.

–Respecte l’any passat, balanç positiu o negatiu?

Positiu, positiu...no ens venia de nou. Hi havia 
actes que ja estaven mig preparats de l’any pas-
sat, i tot i que l’any passat vam dedicar un munt 
d’hores, aquest any va ser un pim-pam (sempre 
referint-se a alguns actes que es repetien de l’any 
passat). Això ens ha permès dedicar molt més 
temps a altres novetats importants com la Pista 
Americana, que ha portat molta feina durant tot 
l’any. I dels errors se n’aprèn, aquest any hem tin-
gut voluntaris que han tirat activitats endavant. I 
per què hi ha hagut altres rols... la comissió està 
formada per petites comissions? A dins hi ha sub-
comissions, tot i que l’any passat, per posar un 
exemple, hi havia la de la Festa dels 60,70 i 80 que 
va portar molta feina, però que aquesta vegada ja 
rutllava sola i ens podíem dedicar a d’altres. La 
Gemma, per exemple, ha estat la relacions públi-
ques. Rebia als integrants dels grups, portava els 
“camerinos”, tot preparat, els hi donava les claus, 
els hi deia a quina hora les havien de tornar i a 
qui,...que en aquest tema es va fallar molt l’any 
passat. Amb la neteja de l’any passat hi van haver 
molts problemes i aquest any ha anat molt bé,...la 
conclusió és que n’hem après i balanç positiu, sí.

–Esdeveniments que segur es tornaran a fer? La 
Pista Americana, la Festa dels 80, es mantindran 
activitats infantil però amb algun canvi,el ping-
pong va anar súper bé, la baixada de trastos (que 
aquest any ja es va augmentar de nombre de 
“cotxes”), potser es treurà alguna cosa més fluixa 
i en posarem una de nova. Per exemple, els nanos 
que van organitzar el Campionat de Clash Royale, 
que ens ho van venir a dir a una setmana vista, 
que el programa ja estava repartit i va anar súper 
bé!!! Que si no tots, algun d’ells s’hauria d’apuntar 
l’any que ve a la Comissió....el que canviarà o es 
variarà de grups de música.

El que sí que podem dir és que la Batukada i 
el pícnic no es tornaran a repetir. Bé, la batukada 
canviar-la d’ubicació. El pícnic va ser una prova i 

no va sortir bé. La intenció era portar a la gent fins 
on es feia la Pista Americana, però no calia ja que 
la gent va venir igualment.

L’exhibició de bicicletes també canviar-la d’ubi-
cació, començar a fer alguna activitat el dimecres.

El corretapes també va funcionar molt bé. A la 
mateixa hora? Sí,perquè així la gent ja es queda 
a plaça i s’enllaça amb el correfoc...si es fa més 
tard, tot s’ endarrereix, a la gent ja li faria mandra 
sortir al carrer,...un diumenge si les activitats ja 
van una darrera l’altra, la gent s’hi queda.

–Esdeveniments que no es tornaran a fer? Bé, es 
pot dir que amb el Pregó i l’Obra de teatre vam 
punxar. Va ser una opció fàcil. Amb Set de Teatre 
mig dissolt i que no podíem comptar amb ells pel 
Pregó...ens sortia pel mateix preu que altres anys, 
el Pregó i el teatre de diumenge. És difícil superar 
el de l’any passat. Lo primer que hem pensat en 
les valoracions, és en el Pregó de l’any que ve.

–Què ha de fer una persona per apuntar-se a 
la Comissió? El facebook està totalment actiu. 
Només que ens enviïn un privat o enviar un mis-
satge a comfestsanllu@gmail.com, se’ls hi diu 
dia i hora. 

–Quan comenceu les reunions? Ahir. Ahir vam fer 
la cloenda i ja vam començar a parlar de l’any que 
ve. És necessari que s’apunti gent perquè aquest 
any hi haurà renovació de personal, plega gent. 
N’hi haurà que ho deixaran del tot o que es que-
daran com a voluntaris. Si hi ha una persona o un 
grup que vol fer alguna activitat però no té temps 
d’estar a les reunions, ens pot venir a presentar 
la seva activitat i se l’ajudarà en tot el que calgui, 
igual que els Geganters. No cal ser una entitat per 
fer una activitat.

–Quina és la vostra motivació? 

La frase que fem servir sempre “El vostre som-
riure és la nostra gasolina”. Veure que la gent s’ho 
està passant bé és una satisfacció. Les crítiques 
constructives s’agraeixen molt.

–Un tema del que es parla molt, bé per xarxes 
socials, pel carrer...el Correbars.

Sabem que és un tema molt polèmic, ho sabem. 
En el correbars no es veu gent amb coma etílic 
com es veu en un botellón i s’ha vist en aquesta 
Festa Major.

Des que es fa el correbars, a la plaça convi-
uen el jovent amb la gent gran que vol orques-
tra. Abans es quedava la plaça buida perquè el 
jovent marxava cap a la Casa de Cultura. Ara, 
l’estona que dura el correbars, veus gent de totes 
les edats ballant a plaça. El jovent quan acabava 
el Pregó marxava a fer el botellón. Almenys així 
es fa de manera controlada i a més que és per 
majors d’edat. Hi ha persones que es compra els 
5 tiquets però els comparteix amb una altra; no és 
obligatori consumir alcohol. Tu pots consumir un 
combinat, refresc, suc, aigua...ara si hi ha algú que 
no se sap controlar, tampoc és culpa nostra. En 
sabem de dues persones que havien fet  correbars 
a base de sucs perquè no els hi agrada l’alcohol. 

–Si voleu afegir alguna cosa...

Doncs sí. En aquesta taula que estem ara mateix, 
s’ha sentit a gent criticar el pressupost que es té 
per la Festa Major, que és molt elevat. Fins que 
no hi ets i veus el que costen les coses, no ho 
saps. I tota la Comissió vol que s’apugi el pressu-
post de la Festa Major, encara més, per fer més 
coses. La gent es pensa que portar un equip de 
música són quatre xavos i no, no és només el grup 
de música, és l’equip de so, el menjar d’aquesta 
gent, il·luminació, i això va pujant i pujant...la Pista 
Americana, molt material ha sortit d’un membre 
de la Comissió, del Roc. I no només el material, les 
hores que hi ha deixat per treballar-hi, hores que 
ha deixat de treballar en el seu taller per treballar 
en això.

La Comissió el que ha hagut de fer és buscar 
actes que fossin de cost zero pràcticament perquè 
la majoria de pressupost se’n va amb els grups de 
música, i això que busquem els més econòmics. 
Els més cars van ser The Penguins. L’equip de so 
ens va costar uns 1.450€ quan en realitat costava 
2.800€. Hi ha gent que ens ha fet autèntics favors. 
El pressupost s’ha d’apujar!!!! 

S’ha de dir que els beneficis que tenim en 
alguna barra de bar és per finançar la Festa Major 
i també si fem el Cap d’Any, la Castanyada,...ser-
veix per fer altres activitats durant l’any però no 
s’arriba a tot.

 Per acabar un AGRAÏMENT molt especial a TOTS 
els voluntaris. Sense dir noms i no  deixar-nos a 
ningú.

Un cop passada ja la Festa Major i reunida la Comissió per fer les seves valoracions...ens veiem amb una part representativa del 
grup per fer sentir la seva veu. Ens trobem un dijous a les 7 de la tarda a la Sala de Plens de l’ Ajuntament, lloc habitual on fan 
les seves trobades. La Sandra Núñez, l’Anna Jorba, la Sònia Salvó, la Mar Regot i el Christian Serrano (acompanyats per la Janna, 
l’Arlet i l’Agnès; encara molt petites però presents en algunes reunions de la Comissió de Festes... qui sap el dia de demà...)

COMISSIÓ DE FESTES

Entitats amb ce trencada
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horaris

· AJUNTAMENT L’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament és 
de 8 a 14 h, de dimarts a divendres, i de 8 a 14 h i de 15.30 a 18.30 h, 
els dilluns. (L’atenció de dilluns a la tarda tornarà a partir del 18 de 
setembre).

· PUNT D’INFORMACIÓ Ubicat a l’Ajuntament. Tots els 
 DISSABTES, DIUMENGES i FESTIUS de 10 a 14 h.

· JUTJAT DE PAU Ubicat a l’actual Ajuntament.  
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 18 h i els dissabtes de 9 a 14 h.

· PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC  
Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h,  
a les instal·lacions de l’Ajuntament

 

7 d’octubre  ENTRENAMENT I TEST DE LA SpORTIVA AMb
 DANI TRISTANy

Lloc: a les 9:00 h a plaça.  
Organitza: CEL

  TALLER DE bARRETES ENERGèTIqUES A
 CÀRREC D’ASTRID bARqUé

Lloc: a les 12:00 h a plaça.  
Organitza: CEL

14 d’octubre  SORTIDA A LA FONT DE L’AVI I LES bASSES
 DEL LLOGARI

Lloc: a les 17:00 a la Casa de Cultura. 
Organitza: CEL

13,14 i 15 SORTIDA A MONTpERDUT
d’octubre 

agendasavall

 TRObAREU MéS INFORMACIÓ
 SObRE L’AGENDA A:
www.savall.cat
Facebook: Ajuntament de Sant Llorenç Savall
 Twitter: @AjSavall

29 d’octubre 23a edició pRIMERA MARATÓ DE MUNTANyA
Organitza: CEL 
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

4 i 5 de novembre TUC DE MOLIERES 3.010 m
Lloc: A les 14:30 a la Font de l’Aixeta 
Per a més informació de les sortides del 
Centre Excursionista, us podeu adreçar a 
centrexcursionistallorenca@gmail.com

19 de novembre IX TRObADA GEGANTERA

savall
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1-O, votem i guanyem!

Aquest setembre encarem la recta 
definitiva per a donar sortida als an-
hels i aspiracions de la majoria social 
d’aquest país d’acord amb el mandat 
que els ciutadans vam donar al Par-
lament a les eleccions del 27S, fent 
possible un referèndum d’autodeter-
minació el dia 1 d’octubre. És un mo-
ment transcendental fruit de la vo-
luntat popular, un gest democràtic, 
avalat inclús per alguns defensors del 
no, perquè en definitiva parlem d’això 
: d’un acte democràtic, de preguntar 
als ciutadans quina relació volen te-
nir amb l’estat espanyol, tan senzill 
com això. Només aquells defensors 
de l’statu quo, del que res que canviï, 
no volen que votem, perquè tenen 
clar que la voluntat de canvi a Cata-
lunya, i tenen por del resultat. La de-
fensa aferrissada de la llei emparada 
en una sagrada Constitució intocable 
no té cap mena de sentit, les lleis han 
de servir per a regular la convivència 
de les persones, i quan no serveix cal 
canviar-la però si els mecanismes 
de canvi no existeixen o són gairebé 
inviables, aleshores cal trobar una 
sortida als anhels de la majoria de la 
població, si no hagués estat així, com 
haguéssim eliminat la discriminació 
de les persones de color? o haguéssim 
aconseguit que les dones votessin? I 
és fals que fem un salt al buit, tenim 
una legalitat, la catalana, aprovada 
per un Parlament legítima i demo-
cràticament escollit en les eleccions 
amb major participació de la història 
del Parlament. El Govern de l’estat 
no es cansa de repetir que els nostres 
drets, individuals i col·lectius els te-
nim gràcies a la Constitució, i això és 
fals, els nostres drets troben les seves 
arrels en les Convencions i Tractats 
Internacionals que obliguen a l’estat 
espanyol, per tant a ells recorrerem 
quan haguem de defensar-los. Des 
de la sentència del TC contra l’esta-
tut l’any 2010 no hi ha hagut cap gest 
de diàleg del govern espanyol, han 
seguit com sempre, burlant-se, espo-
liant-nos, amenaçant-nos, però els 
ciutadans catalans han pres consci-
ència que això no podia seguir així i 
han optat per apostar per la indepen-
dència, com a futur col·lectiu d’un 
país acollidor i integrador que ens 
permeti dibuixar nous i millors ho-
ritzons entre tots. Malgrat els intents 
d’atemorir-nos no ho aconseguiran, 
tenim la fortalesa de la convicció i 
de saber que volem un país millor, 
això no té aturador, només depèn de 
nosaltres!! El dia 1 d’octubre, votem i 
guanyem!

 
 
En positiu

Generalment les columnes del Sa-
vall a nosaltres ens serveixen per fer 
crítica constructiva de l’acció de go-
vern, donar llum als lectors de les co-
ses que creiem que es poden millorar, 
donant la nostra opinió. Redactem 
aquesta columna just passat la festa 
major, potser per l’experiència posi-
tiva que hem tingut tots plegats, pel 
gaudi que ens ha donat. Potser per 
al moment que vivim expectants al 
possible REFERÈNDUM, que ens do-
narà peu a escollir, seguir com estem 
o nous horitzons. 

Aprofitem la columna per felicitar 
en especial la COMISSIÓ DE FESTES, 
esperonar-la a seguir somiant com 
articular LA FESTA MAJOR, perquè 
la gent passi quatre dies de joia. Tam-
bé felicitar a totes aquelles ENTITATS 
que han participat en ella, i que tot 
plegat ajuda a envoltar-nos de positi-
visme. 

L’any passat en el ple de setembre 
preguntàvem perquè per festa major 
no hi havia hagut servei de neteja, els 
carrers i la plaça van estar molt bruts 
“feien	oi”	tot	i	que	vam	saber	valorar	
la gestió que va fer el batlle amb l’ajun-
tament de Castellar, què al cap d’uns 
dies aquests és van netejar. No ni hi ha 
per treure’s el barret, perquè ha de for-
mar part del servei orgànic d’un event 
d’aquesta magnitut, però valorem que 
en aquesta festa major la neteja ha es-
tat correcte.

Dins de la voluntat de sumar, dins 
la voluntat de construir cal dir, que 
em de reflexionar si dins el consisto-
ri podem incidir o no, en la gent que 
fruit de la ingesta d’alcohol o altres, té 
comportaments incívics, posant en 
perill la seva salut i la seguretat de la 
gent, cert és que ens podem excusar 
dien: (que són 4 dies, que estem de 
festa, que és gent de fora).... però en el 
refugi de l’excusa,el nostre grup polí-
tic, pensem que tots plegats ens ador-
mim a l’hora de trobar solucions per 
totes les parts.

Quan surti aquest Savall, ja haurà 
tingut lloc el referèndum, esperançats 
en què el PDECAT perdrà un dels seus 
idearis fundacionals, anomenant-se 
partit independentista. Per seguir 
sent un partit demòcrata, catalanis-
ta, humanista i republicà al servei de 
la Llibertat de CATALUNYA i els seus 
ciutadans, sent un partit transversal 
format per persones de diversos orí-
gens, idees i  creences.

Sobre el procés 
 participatiu per la reforma 
de la plaça Major

En relació amb el procés partici-
patiu per tal de reformar Plaça, des 
de la CUP Savall volem compartir 
una sèrie de reflexions crítiques que 
expressen el nostre punt de vista. 

En primer lloc, des d’un inici va-
loràvem amb una barreja d’escepti-
cisme i bona voluntat que s’obrís un 
procés participatiu d’aquestes ca-
racterístiques al nostre poble. Érem 
escèptics no pas perquè no creguem 
amb aquest tipus d’iniciatives, sinó 
perquè teníem seriosos dubtes al 
voltant de la bona voluntat i cohe-
rència de l’equip de govern. Regla 
número 1 de la democràcia: respec-
tar i assumir els resultats de les vo-
tacions encara que aquests et siguin 
contraris. L’anunci de l’equip de go-
vern d’aturar l’execució del projecte 
escollit (tal vegada perquè els agra-
dava més una de les altres opcions 
que es van sotmetre a votació...) su-
posa un nyap sense precedents i un 
insult a la intel·ligència. 

En segon lloc pensem que s’han 
anat evidenciant una sèrie de de-
fectes des de l’inici que han aca-
bat  desembocant en aquest cop de 
 teatre. És evident que s’hauria d’ha-
ver tingut en compte la possibilitat 
d’optar per mesures correctives mí-
nimes, però això s’hauria d’haver 
fet des d’un bon principi. Cal deixar 
constància que les persones que 
van aportar propostes no co neixien 
la magnitud que podria arribar a 
 tenir el projecte, ja que en desco-
neixien el pressupost i els aspectes 
a modificar. 

En tercer lloc, creiem que un pro-
cés participatiu d’aquesta mena 
s’ha de fonamentar en l’accés de la 
població a tota la informació pos-
sible i això inclou la partida pres-
supostària que es pensa destinar al 
projecte. Alhora, aquests processos 
haurien de ser plantejats d’una ma-
nera integral: decidir quines són les 
prioritats per al municipi. Un procés 
participatiu d’aquestes característi-
ques hauria d’haver estat més trans-
parent, però també hauria d’haver 
implicat que les llorençanes i lloren-
çans poguessin escollir quines eren 
les seves prioritats entre les múlti-
ples coses a fer al nostre poble. 

Tornem a estar en la 
 nostra columna: hem 
 arribat a temps!

Sant Llorenç Savall és l’únic municipi, 
de les 23 poblacions que componen el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
que ha apujat als seus veïns el percentat-
ge del gravamen que l’Ajuntament apli-
ca a l’IBI (passant del 0’603 l’any 2016 al 
0’652 al 2017). 

Efectivament, totes les altres pobla-
cions d’aquesta comarca han congelat 
o disminuït aquest percentatge en 2017. 
Són realment els Ajuntaments quin re-
alitzen la pujada o baixada de l’IBI amb 
aquest percentatge de gravamen, ja 
que el valor cadastral ja ve determinat. 
Aquest valor cadastral ha estat rebaixat 
al nostre poble prop d´un 16% aquests 
dos anys, que és el mateix percentatge de 
gravamen que el Grup d’ERC ha apujat. 
D’aquestes 23 poblacions el nostre muni-
cipi és el novè en aplicar un percentatge 
major.

El grup d’ERC comenta en el seu article 
del darrer Savall què en Sabadell es paga 
més IBI que aquí. L’Ajuntament de Saba-
dell aplica un percentatge del gravamen 
d’un 0’5044, mentre a la nostra població, 
com ja hem dit, és del 0’652 (gairebé un 
30% més que a Sabadell). A més, a Saba-
dell s’ha aplicat el mateix percentatge 
aquest 2017 que en l’any 2016.

Així doncs, tornem a reiterar el com-
promís del nostre grup a què els veïns 
paguin els mínims impostos possi-
bles i, des d’AES, seguirem treballant per 
aconseguir que, amb les mínimes apor-
tacions dels contribuents, es realitzin el 
màxim de millores al nostre poble.

Per tant, tornem a manifestar-nos en 
contra de la remodelació de la plaça, ja 
que considerem que gastar-nos 576.000 
euros en una nova plaça és exagerat, i 
com a conseqüència s’ha de demanar 
un préstec de 350.000 euros en aquests 
dos anys (2017 y 2018), aquest fet in-
crementaria el deute de l’Ajuntament. 
Aquest deute a principis de 2017 era d’un 
26,55% (aproximadament 700.000 euros). 
Tampoc estem d’acord en gastar 226.000 
euros	en	la	remodelació	“suau”,	tot	i	que	
sigui una subvenció (pagada amb els im-
postos de tots) de la Diputació, ja que ens 
sembla una quantitat exagerada per la 
finalitat d’aquesta obra. 

Acabem de conèixer que la l’opció 
guanyadora ha estat la de la remodela-
ció	 “suau”	 amb	 una	 diferència	 major	 a	
153 vots respecte l’altra opció, però no ha 
arribat al 15% de la participació. Davant 
d’aquesta situació, quin serà el pròxim 
pas del grup d’Esquerra sobre aquest 
tema?

Per últim, aprofitem per solidarit-
zar-nos amb les víctimes dels atemptats 
de Barcelona i Cambrils, amb el desig de 
què aquest tipus d’accions no es tornin a 
repetir enlloc més.

Una altra forma de governar és possi-
ble. Clar que si.
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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


