
 

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

savall
Butlletí d’informació de  
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall

Edita:  
Ajuntament de Sant Llorenç Savall

Coordinació i realització:  
Cristina Carrasco

Consell de redacció: 
Francesc Piñol, Albert Vicenç  
i Cristina Carrasco

Dipòsit Legal: B-10.990-96

També pots trobar-nos

A Facebook:
Ajuntament de  
Sant Llorenç Savall

savall

www.savall.cat

número

desembre de 2017

142 

A Twitter:

@AjSavall

@Doneu-vos d’alta al butlletí  
digital setmanal de la web  
de l’Ajuntament per conèixer  
les activitats de l’Agenda.

 

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

ELS LLORENÇANS  
FAN COSES

 
23a edició de la Primera Marató de Muntanya de Catalunya

 
Dolors Muntal, 100 anys de vida

Productes llorençans 
fets amb el cor:
La Granja de la Roca
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L’Ajuntament informa 

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

vint-i-sis de juliol de  dos mil dis-
set 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 el regi-
dor Albert Vicens i Llauradó.

1R PUNT. 
Actes: S’aprova per majoria absoluta 

l’Acta del Ple del 28 de juny de 2017 .

2N PUNT. Exp. 625/2017. FESTES 
LOCALS 2018. 

Amb els vots favorables d’ERC (6) 
i AES (1) s’acorda els dos dies festius 
locals: 21 de maig (Segona Pasqua) 
i 24 d’agost (divendres de la Festa 
Major). S’abstingueren CDC (2) i CUP 
(1). 

3È PUNT. EXP. NÚM. 017/000242. 
APROVAR INICIALMENT LA 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CANVI DE MODEL DE GESTIÓ 
DEL SERVEI D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI 
DE SANT LLORENÇ SAVALL.

Efectuada la corresponent vota-
ció amb els vots favorables del grup 
d’ERC (6) i els vots en contra de 
CDC (2), CUP (1) i AES (1), s’acorda: 

Primer. Ratificar i validar la inco-
ació del present expedient, realit-
zada per l’Alcaldia amb data 15 de 
març de 2017.

Segon. Aprovar inicialment la 
Memòria justificativa (3a versió), 
del canvi de forma de gestió del ser-
vei d’abastament d’aigua potable al 
municipi de Sant Llorenç Savall, el 
Projecte d’establiment del servei 
(4a versió),  i el Reglament del servei 
(primera i única versió). En tot cas, 
caldrà incoar, tramitar i aprovar el 
corresponent expedient de modifi-
cació pressupostària del Pressupost 
municipal del 2017, per tal de donar 
cabuda a crèdit adient per import 
màxim de 68.158,47€ (inversions 
realitzades per l’actual gestor del 
Servei i encara no amortitzades).

Tercer. Aprovar la forma de ges-
tió indirecte en règim de concessió 
administrativa per a la gestió del 
servei de subministrament d’aigua 
potable.

Quart. Sotmetre l’expedient a 
informació pública pel termini de 
trenta dies hàbils, mitjançant publi-
cació en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Barcelona, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al 
web municipal.

Cinquè. Notificar aquest acord, 
si s’escau, als interessats en 
l’expedient.

4T PUNT. EXP. NÚM. 017/000603. 
APROVAR EL CONVENI DE COO-
PERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
I EL CONSORCI BESÒS TOR-
DERA, RELATIU AL PROJECTE 
DEL COL·LECTOR.

Amb els vots favorables d’ AES (1), 

CDC (2) i ERC (6) i amb l’abstenció 
de la CUP (1), s’acorda:

Primer. Aprovar el conveni de 
cooperació entre l’Ajuntament 
de Sant Llorenç Savall i el Con-
sorci Besòs Tordera, en els termes 
del document que es recull al peu 
d’aquesta proposta d’acord.

Segon. Comptabilitzar una des-
pesa, en fase “AD”, i en favor del CBT, 
per l’import previst que comportarà 
l’execució de les obres del Projecte, 
objecte del conveni que s’aprova. 

Tercer. Donar compte de la pre-
sent Resolució i del conveni apro-
vat a la Direcció General d’Admi-
nistració Local de la Generalitat de 
Catalunya. Tràmit que podrà ser dut 
a terme de manera individual per 
cadascuna de les parts intervinents 
o sols pel CBT, al que es faculta per 
realitzar-lo.

Quart. Donar compte de la pre-
sent Resolució al CBT i a la Diputa-
ció de Barcelona.

Cinquè. Autoritzar a l’Alcaldia, 
tan àmpliament com en dret sigui 
menester, perquè en nom i repre-
sentació de l’Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall, procedeixi a la realit-
zació de tots els actes i gestions que 
signifiquin l’execució de la present 
Resolució, i en especial la signatura 
del conveni aprovat i per els tràmits 
aprovats en els punts anteriors.

5È PUNT.  EXP. NÚM. 017/000649. 
MOCIO PRESENTADA PEL 
GRUP MUNICIPAL CDC.  PER LA 

DEFENSA I L’EFECTIVITAT DELS 
DRETS DE LES PERSONES LGTBI

Amb el vot favorable de tots els 
assistents s’acorda:

Primer. Ser sensibles tots els regi-
dors amb les persones que podem 
defensar-los d’aquests drets 

Segon. Que l’Ajuntament és posi 
en el mínim termini possible en 
contacte amb la xarxa de municipis 
de LGTBI de Catalunya, i demani 
l’adhesió, complint tots els acords 
que hi tenen, per donar cobertura a 
les persones del nostre poble.

6È PUNT. EXP. NÚM. 017/000628. 
RENÚNCIA CÀRREC DE LA REGI-
DORA DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ERC-AM

La pròpia regidora dimissionària 
presentà el present punt de l’ordre 
del dia tot indicant, prèviament, 
que la motivació de la seva dimissió 
calia trobar-la en el procés partici-
patiu del concurs d’idees del pro-
jecte de la Plaça Major, que havia 
originat divergències amb els seus 
companys de l’equip de govern.

ACORD:
Primer. Prendre coneixement, 

per a la seva efectivitat, de la renún-
cia presentada per la Sra. Beatriz 
López Gonzalez del càrrec de regi-
dora d’aquest Ajuntament.

Segon. Declarar la vacant i sol-
licitar a la Junta Electoral Central 
que procedeixi a expedir la cre-
dencial acreditativa de la condi-
ció d’electe a favor de la candidata 

PLENS MUNICIPALS

següent, que segons les dades que 
consten a l’Ajuntament seria la Sra. 
Maite Montfort i Pérez, que ocupa 
el lloc número 7 de la llista electo-
ral Esquerra Republicana de Cata-
lunya-Acord Municipal (ERC-AM) 
en les eleccions locals de l’any 2015, 
però havent presentat la Sra. Maite 
Montfort i Pérez amb data 19 de 
juliol de 2017 i núm. de  RE de docu-
ments 1996/2017 la seva renúncia a 
ser proclamada electe, caldrà expe-
dir la credencial a favor del candidat 
següent que seria el Sr. Esteve Puig 
i Morral, que ocupa el lloc número 
8 de la llista electoral d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal (ERC-AM).

Tercer. Remetre a la Junta Elec-
toral Central el certificat d’aquest 
acord, així com l’escrit de renúncia 
al càrrec de la Regidora i de la candi-
data següent de la llista a ser procla-
mada electe. Trametre també una 
còpia de la llista de candidatures de 
la circumscripció electoral de Sant 
Llorenç Savall en les eleccions locals 
de l’any 2015, publicada al BOPB en 
data 22 d’abril de 2015.

Quart. Notificar aquest acord als 
interessats i interessades.

7È 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.

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 157/2017 al 180/2017 (ambdós 
inclosos), el text original dels quals 
resta a disposició dels regidors/res.

Es donà compte de les resolucions 
adoptades per la Junta de Govern 
Local des de la sessió del 26-6-2017 
fins a la sessió del 17-7-2017, dels 
que se n’ha donat el preceptiu tras-
llat individual a tots els regidors.

10È PUNT. EXP. NÚM. 
2017/000666. MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 5/2017.

En Joan Solà comentà, que una 
vegada confeccionada i tramesa la 
convocatòria 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’arti-
cle 82.3 del ROF (Reglament d’Or-
ganització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals), apro-
vat 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.

S’efectuà la corresponent votació 
i el reconeixement de la urgència, 
restà aprovada amb el vot favorable 
dels membres dels grups munici-
pals d’ERC (5), i AES (1), l’abstenció 
dels membres del grup municipal 
CDC (2) i de la CUP (1), no es va pro-
duir cap vot en contra. El quòrum 
de l’aprovació representa el de la 
majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de l’Ajuntament.

És necessari fer una reparació 
de l’asfaltat de varis carrers del 
municipi. Per fer-ho, i com que no 
està previst al pressupost inicial 
del 2017, cal fer una modificació 
del pressupost consistent en crè-
dit extraordinari que, entre d’altres 
recursos, es pot finançar amb càrrec 
al romanent líquid de tresoreria per 
a despeses generals.

La liquidació de l’exercici 2016 va 
donar com a resultat un romanent 
per a despeses generals ajustat de 
1.078.230,39 euros, dels quals només 
se’n poden utilitzar 657.960,00 
per a finançar modificacions del 
pressupost.

La Llei de Pressupostos de l’Estat 
per a 2017 prorroga per a aquest any 
les regles contingudes en la disposi-
ció addicional sisena de la Llei Orgà-
nica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabi-
litat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, del que s’extreu que es 
poden destinar els 120.000,00 euros 
a aquesta inversió, que és financera-
ment sostenible.

S’ha emès informe favorable 
per part de la tècnica en gestió 
pressupostària.

D’acord amb l’exposat anteri-
orment, l’Alcalde proposa al Ple, 
l’adopció del següent 

ACORD:
Primer. Aprovar la modificació 

pressupostària consistent concessió 
de crèdit extraordinari, que ascen-

deix a un total de 120.000,00 euros.
Segon. Exposar l’acord al públic, 

amb anunci al butlletí oficial de la 
província, per 15 dies, durant els 
quals els interessats la poden exa-
minar i presentar-hi reclamacions 
davant el Ple. Passats els 15 dies, si no 
hi ha hagut reclamacions, l’acord es 
considerarà definitivament aprovat.

Tercer. Aprovat definitivament 
(tàcita o explícitament) l’acord, 
es procedirà a publicar un resum 
per capítols al butlletí oficial de la 
província. 

S’efectuà la corresponent votació 
i l’anterior Proposta d’Acord resultà 
aprovada amb el vot favorable dels 
membres dels grups municipals 
d’ERC (5), i AES (1), l’abstenció dels 
membres del grup municipal de 
CDC (2) i de la CUP Savall (1), no es 
va produir cap vot en contra. El quò-
rum de l’aprovació representa el de 
la majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de l’Ajuntament.

11È PUNT. Informacions Regido-
ries i Alcaldia.

Els assistents foren informats 
en relació a les diferents activitats, 
novetats o previsions de les dife-
rents àrees de la gestió política i 
administrativa de l’Ajuntament, 
pels corresponents regidors res-
ponsables de cadascuna d’elles. Els 
regidors membres dels grups muni-
cipals a l’oposició gaudiren de la 
possibilitat de formular preguntes 
i sol·licitar aclariments en relació a 
la informació rebuda, encara que en 
aquesta sessió no formularen cap.

12È PUNT. Suggeriments i 
preguntes.

S’aixecà la sessió a les 23:15 h.

Ple de setembre de 2017 
Essent les vint-i-una hores del 

dia 27  de setembre 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 
inclosos dins de l’ordre del dia.

Excusa la seva inassistència: na 
Rosalia Galera.

1R PUNT. Actes: S’aprova per 
majoria absoluta l’Acta del Ple 
del 26 de juliol de 2017 .

2N PUNT. EXPEDIENT NÚM. 
2017/000628. PRESA POSSESSIÓ 
CÀRREC DE REGIDOR. 

Atès que en sessió plenària 
d’aquest Ajuntament del 26 de 
juliol de 2017 es va acordar prendre 
coneixement de la renúncia al càr-
rec de regidora de na Beatriz Gon-
zález i López.

Tenint en compte la legislació 
aplicable es va donar curs de la seva 
renúncia a la Junta Electoral Central 
perquè remetés credencial de regi-
dora en favor de n’Esteve Puig i Mor-
ral (8è en la llista electoral d’ERC), 
per renúncia prèvia a ser procla-
mada de la candidata 7a.

Rebuda la corresponent cre-
dencial (l’original de la qual resta 
arxivada en aquest expedient), i 
presentades, pel mateix interes-
sat, les preceptives declaracions 
d’interessos (la d’activitats i la de 
béns), segons els models normalit-
zats aprovats per aquest Ajunta-
ment, correspon procedir a la presa 
de possessió del càrrec de regidor 
d’aquest Ajuntament.  

Essent en base als que establei-
xen el Reial Decret 2568/1986, de 
26 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcio-
nament i Règim Jurídic de les Enti-
tats Locals, la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electo-
ral General, així com la Instrucció 
de 10 de juliol de 2003 de la Junta 
Electoral Central, sobre substitució 
de càrrecs electes, d’aquesta Alcal-
dia es proposa al Ple l’adopció dels 
següents

ACORDS:
Primer. Convidar a n’Esteve Puig 

i Morral, 8è candidat de la llista 
electoral d’ERC, a la presa de pos-
sessió del càrrec de regidor d’aquest 
Ajuntament.

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

Tercer. Requerir al nou regidor 
la seva voluntat de formar part de 
grup municipal i demés aspectes de 
representació.

Quart. Comunicar a la Junta 
Electoral Central la data recepció 

L’ Alcalde i tots els regidors de l’Ajuntament volem expressar el nostre més 
sincer condol a la família Valls i Guerrero per la trista pèrdua del seu fill.  
Així mateix, el recolzament a en M.C.G i a la seva família.
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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

de la credencial de regidor així 
com la data de la present presa de 
possessió.

Al no produir-se cap intervenció 
dels assistents manifestant discon-
formitat, per part del Sr. alcalde es 
procedí a invitar a ocupar el seient 
assignat al nou regidor proclamat 
a la mesa de deliberacions, i per 
part del secretari de l’Ajuntament 
es donà lectura a la formulació pre-
vista legalment (l’article 108.8 de 
la Llei Orgànica del Règim Electo-
ral General, en relació amb el Reial 
Decret 707/79, de 5 d’abril). El nou 
regidor va prometre el càrrec.

3R PUNT. EXPEDIENT NÚM. 
2017/000776. MODIFICACIÓ 
CARTIPÀS I REPRESENTANTS 
ÒRGANS COL·LEGIALS.

Alcaldia, Serveis Públics i Segure-
tat, que compren: amb caràcter resi-
dual totes les atribucions no delega-
des en cap altra regidoria, a més les 
de Coordinació del Govern Local; 
Recerca de Recursos Aliens; Neteja 
de Dependències Municipals; Obres 
Públiques; Serveis Generals (reco-
llida d’escombraries, depuradores, 
subministrament d’aigua, enllume-
nat públic, vies públiques, parcs i 
jardins i similars); Protocol; Senya-
lització viària; Brigades Municipals 
i; Emergències de Prevenció d’In-
cendis. Seran coordinats per la prò-
pia Alcaldia.

Hisenda, Esports, Ensenyament 
a nivell d’educació infantil i Lli-
cències. que compren: Hisenda; 
Compres; Esports; Llar d’Infant 
municipal i Obres i Llicències dels 
particulars. Seran coordinats pel 
regidor en Joan Solà i Herms.

Serveis a les Persones, TIC’s, 
Comunicació, Trànsit; Atenció ciu-
tadana i Ocupació, que compren: 
Infància; Dona; 3a Edat; Benes-
tar Social; TIC’s; Comunicacions 
(Savall, web, i similars); Transpa-
rència; Trànsit; Atenció ciutadana i; 
Foment de l’Ocupació . Seran coor-
dinats per la regidora na Cristina 
Carrasco i Valero.

Urbanisme, Cementiri, Protecció 
Civil, Ensenyament (excepte infan-
til), Comerç, Salut i, que compren: 
PGOM i altres instruments urba-
nístics; Cementiri; Protecció Civil 
(Actuacions Preventives de Preven-

ció d’Incendis PPI’s, franges de pro-
tecció i similars), Relació amb Enti-
tats; CEIP’s i IES’s i d’altres; Comerç 
i Consum; Sanitat i;. Seran coordi-
nats pel regidor en Juan Luís Ser-
rano i Toro.

Medi Ambient, Promoció Econò-
mica i Turisme, que compren: Coor-
dinació amb el Parc Natural i ADF; 
Promoció Econòmica (Marató, 
Marxa d’Or, i similars) i; Turisme. 
Seran coordinats pel regidor n’Es-
teve Puig i Morral.

Joventut, Festes i Cultura, que 
compren: Joventut; Festes (St. Ponç, 
Festa Major, Sta. Llúcia, i similars); 
Cultura (1r de Maig i similars). Seran 
coordinats pel regidor en Pere Daví i 
Vilatersana.

Consell Escolar de l’Escola 
“Josep Gras”:
Sr. Juan Luís Serrano i Toro

Consell Escolar de l’IES 
Castellar:
Sr. Juan Luís Serrano i Toro

Consell Coordinador. Parc 
Natural:
Sr. Esteve Puig i Morral

ADF El Pinyó:
Sr. Esteve Puig i Morral

Xarxa Local de Promoció 
Econòmica:
Sr. Esteve Puig i Morral

Associació de propietaris 
Bages-Vallès:
Sr. Esteve Puig i Morral

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

4T PUNT. EXPEDIENT NÚM. 
2017/000553. COMPTE GENERAL 
2016.

Amb els vots favorables d’ERC (6) 
i l’abstenció de la CUP (2), AES (1) i 
CDC (1), s’acorda:

Primer. Aprovar el Compte Gene-
ral del pressupost de 2016.

Segon. Trametre còpia, informà-

ticament, de l’expedient adminis-
tratiu i de la resta de documents que 
formen el compte aprovat a la Sin-
dicatura de Comptes de Catalunya. 

5È PUNT.  EXPEDIENT NÚM. 
2017/000791. MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 6/2017.

Vista la Memòria de la Regido-
ria d’Hisenda, que per un costat 
sol·licita la incoació del present 
expedient de modificació pressu-
postària i d’altra detalla les aplicaci-
ons, imports, etc. de la modificació 
proposada. 

Com l’aprovació dels expedients 
de concessió de crèdit extraordi-
nari i suplement de crèdit, així com 
de transferències entre aplicacions 
de despeses de diferents programa 
funcional li correspon al Ple de 
l’Ajuntament. 

S’ha emès informe favorable 
per part del secretari interventor 
d’aquest Ajuntament.

Amb els vots favorables d’ERC (6) 
i l’abstenció de la CUP (2), AES (1) i 
CDC (1) s’acorda:

Primer. Aprovar la modificació 
pressupostària consistent concessió 
de crèdit extraordinari i suplement 
de crèdit i transferència entre apli-
cacions de despeses de diferent pro-
grama funcional que ascendeix a un 
total de 378.786,37 euros.

Segon. Exposar l’acord al públic, 
amb anunci al Butlletí Oficial de 
les comarques de Barcelona, per 15 
dies, durant els quals els interessats 
la poden examinar i presentar-hi 
reclamacions davant el Ple. Passats 
els 15 dies, si no hi ha hagut recla-
macions, l’acord es considerarà defi-
nitivament aprovat.

Tercer. Aprovat definitivament 
(tàcita o explícitament) l’acord, es 
procedirà a publicar un resum per 
capítols al Butlletí Oficial de les 
comarques de Barcelona. 

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

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

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

7È PUNT Donar compte Reso-
lucions de l’Alcaldia ( des del 
181/2017 al 252/2017).

Es dóna compte al Ple de decrets 
de l’Alcaldia, registrats des del 
núm.: 181/2017 al núm.: 252/2017 
(ambdós inclosos), el text original 
dels quals resta a disposició dels 
regidors/res.

Es deixa constància que entre les 
Resolucions de l’Alcaldia esmenta-
des es recull la de la cessió de locals 
amb motiu del Referèndum de l’1 
d’octubre de 2017.

8È PUNT. Donar compte Reso-
lucions JGL (Del 24-7-2017 al 
18-9-2017).

Es donà compte de les resolucions 
adoptades per la Junta de Govern 
Local des de la sessió del 24-7-2017 
fins a la sessió del 18-9-2017, dels 
que se n’ha donat el preceptiu tras-
llat individual a tots els regidors.

9È PUNT. Informacions Regido-
ries i Alcaldia.

Els assistents foren informats 
en relació a les diferents activitats, 
novetats o previsions de les dife-
rents àrees de la gestió política i 
administrativa de l’Ajuntament, 
pels corresponents regidors res-
ponsables de cadascuna d’elles. Els 
regidors membres dels grups muni-
cipals a l’oposició gaudiren de la 
possibilitat de formular preguntes 
i sol·licitar aclariments en relació a 
la informació rebuda, encara que en 
aquesta sessió no formularen cap.

Es deixa constància que el Sr. 
alcalde va fer saber als assistents 
que la nova portaveu del grup 
municipal d’ERC seria na Cristina 
Carrasco.

10È PUNT. Suggeriments i 
preguntes.

S’aixecà la sessió a les 21:26 h.

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

L’Alcalde, els regidors i tot el personal de l’Ajuntament us desitgem unes bones festes.
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CAMPANYA PER MILLORAR EL RECICLATGE DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RESIDUS 
MUNICIPALS A SANT LLORENÇ SAVALL

L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall durant 
aquest mes de desembre durà a terme una Cam-
panya per a millorar el reciclatge de la fracció orgà-
nica dels residus municipals. Aquesta campanya 
consistirà en visites a totes les cases per part de 

dos informadors ambientals amb l’objectiu d’in-
formar a la població dels motius i la importància 
de separar correctament la orgànica i recordar els 
residus que hem de separar amb la orgànica i els 
residus que no.

La fracció orgànica dels residus municipals 
(FORM) és fonamentalment constituïda per res-
tes de menjar i restes vegetals de mida petita que 
poden ser recollides selectivament i susceptibles de 
degradar-se biològicament.

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

Residus SÍ considerats FORM: Residus NO considerats FORM:

Restes de menjar / restes de la preparació del 
menjar:
•	 Peles i triadures de fruita i verdura
•	 Ossos i restes de carn
•	 Espines i restes de peix, closques de marisc i 

mol·luscs
•	 Closques d’ou i pellofes i closques de fruits secs
•	 Restes de menjar i menjar en mal estat
•	 Restes de pa
•	 Marro de cafè i restes d’infusions

Tots aquells materials susceptibles de 
ser recollits selectivament, com ara:

•	 Vidre (dipositar-lo al contenidor tipus iglú 
de color verd)

•	 Paper i cartró (dipositar-lo al contenidor 
tipus iglú de color blau)

•	 Envasos lleugers (dipositar-lo al conteni-
dor tipus iglú de color groc)

•	 Residus municipals voluminosos (dur-los 
a la deixalleria)

•	 Residus municipals especials (dur-los a 
la deixalleria)

•	 Poda (triturar-la, dur-la a la deixalleria, 
o bé fer-ne una crema controlada dema-
nant el corresponent permís o comunica-
ció de crema)

Residus de paper:
•	 Paper de cuina brut
•	 Tovallons de paper bruts
•	 Mocadors de paper bruts

Restes vegetals de petites dimensions:
•	 Rams de flors pansits, flors i fulles seques
•	 Males herbes, gespa, petites branques d’es-

porga, fullaraca. (les restes vegetals de mida 
petita i tipus NO LLENYÓS, tractant-se de frac-
ció vegetal, es pot considerar FORM, atès que 
es podrà gestionar conjuntament amb els altres 
residus orgànics i no és necessari cap tipus 
de pretractament (trituració) abans de la seva 
valorització).

Materials compostables:
•	 Bosses compostables
•	 Altres materials compostables

Altres materials:
•	 Taps de suro
•	 Serradures
•	 Virostes i encenalls de fusta natural
•	 Excrements d’animals domèstics sense llits ni 

sorres absorbents
•	 Escuradents i palets de gelat, de menjar xinès o 

de fer pinxos, etc.

On hem de dipositar la fracció orgànica?
La fracció orgànica la hem de dipositar en una 

bossa ben tancada dins el contenidor de color 
marró que trobareu al carrer. És preferible utilit-
zar una bossa compostable que trobareu dispo-
nible en molts comerços (al nostre municipi en 
podem trobar a Cal Blau i al Charter).

Fotografia del contenidor marró on s’han de  
dipositar els residus orgànics.

Per que hem de separar la fracció orgànica dels 
residus municipals?

Motius ambientals:
Amb la transformació dels residus orgànics en 

compost, estalviem recursos, millorem la quali-
tat del sòl, reduïm les aportacions de residus als 
dipòsits controlats i contribuïm a reduir l’emissió 
de gasos d’efecte hivernacle.

Motius legals:
La legislació vigent europea, espanyola i catalana, 

obliga a elaborar estratègies per reduir els residus 
orgànics que es destinen al dipòsit controlat o a la 

incineradora. A Catalunya, és obligatori que tots els 
municipis efectuïn la recollida separada dels resi-
dus orgànics.

Motius econòmics:
La Generalitat de Catalunya grava els resi-

dus que van al dipòsit controlat, amb un impost 
(cànon de residus) i aplica un retorn d’aquest 
impost (retorn del cànon) en funció de la quantitat 
i la qualitat de l’orgànica recollida. 

L’any 2017, cada tona de residus que hem dut al 
dipòsit controlat ha costat a l’Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 85,26 euros. En canvi, cada tona de 
residus orgànics que hem dut a la planta de com-

postatge ha costat 68,62 euros. A més,  d’aquests 
residus orgànics que hem dut a la planta de com-
postatge podrem recuperar aproximadament uns 
44 euros per cada tona neta recollida selectiva-
ment. Amb la qual cosa el balanç global encara 
és més econòmic. Cal tenir present també que el 
cost de dur els residus al dipòsit controlat cada 
any s’incrementa considerablement degut a la 
penalització que fa l’Agència de Residus de Cata-
lunya a través del cànon de residus, i l’any 2020 
ja serà de 95,23 euros/tona. Mentre que el cost de 
dur la fracció orgànica a la planta de compostatge 
no arribarà encara als 70 euros/tona.

Aquesta campanya està subvencionada per 
l’Agència de Residus de Catalunya, amb fons del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación i 
Medio Ambiente (MAPAMA) que al mes de desem-
bre de 2015 va aprovar la transferència a les 
Comunitats Autònomes de fons per a l’execució 
d’actuacions emmarcades en el “Plan de impulso 
al Medio Ambiente para mejorar la gestión de los 
residus y reduir emisiones de gases de efecto 
invernadero” (PIMA RESIDUOS – FOMENTO DEL 
COMPOSTAJE). 

Comerç

ENTREVISTA A LA GRANJA LA ROCA 
Productors d’ous i brous ecològics de gallina amb certificació CCPAE

Hem quedat amb la Montserrat Farré i en Carles Humet, responsables de la Granja La Roca de producció 
d’ous i brous ecològics de gallina, empresa emblemàtica de Sant Llorenç en el sector avícola.
Situada a la Vall d’Horta, dins el Parc Natural i envoltada de pinedes, arribem a la Granja La Roca. Ens rep la 
Montse mentre, de lluny, veiem el Carles trastejant amb les gallines entre els galliners i els prats de pastura.
El primer és el primer, i la Montse ens fa posar unes fundes protectores pel calçat per evitar infeccions a 
l’aviram. En pocs moments ens sorprèn el caràcter curiós de les gallines, ens tenen completament envoltats!

Una mica d’història... Quan vas 
començar? Vas començar de zero 
o ja tenies experiència en el sector 
avícola..? 

Vam començar el 2004, crec recor-
dar que vam ser la cinquena granja 
ecològica del país. Tant jo (Montse) 
com el Carles venim de sectors 
completament diferents. Jo havia 
treballat amb “papers”, de secretà-
ria de direcció en multinacionals i 
en grans organismes, mentre que el 
Carles era responsable de produc-
tes de software per a grans orga-
nitzacions. Per posar un exemple, el 
software del control antidòping dels 
Jocs Olímpics del 1992! Res a veure 
amb cuidar gallines!

Ambdós feia temps que donàvem 
voltes a canviar d’estil de vida i a mi 
personalment sempre m’ha enamo-
rat relacionar-me amb els animals. 
Així que vam fer el cop de cap.

Entrem en matèria, explica’ns com 
funciona una granja ecològica de 
gallines. Quines diferències teniu 
amb els productors convencionals.

Existeixen els models de producció 
convencionals on les gallines estan 
engabiades en alta densitat, quasi 
sempre remuntades en pisos i mai 
arriben a sortir de la granja (Classe 
3). Després tenim gallines no enga-
biades tancades en alta densitat en 
granges que tampoc arriben a sor-
tir mai a l’exterior (Classe 2). També 
tenim les gallines camperes (Classe 
1), on igual que en la classe anterior 
viuen tancades en naus però poden 
sortir a un recinte exterior. Aques-
tes tres categories contemplen una 
alimentació a base de pinso conven-
cional, on es poden afegir colorants, 
suplements alimentaris sintètics i 

on fàcilment s’utilitzen productes 
transgènics.

Per últim, tenim les granges eco-
lògiques com la nostra (Classe 0). 
Les gallines mengen pinso ecològic 
certificat sense cap mena d’addi-
tiu, lliures de transgènics i comple-
menten la seva alimentació al camp 
durant el dia del que mengen del 
substrat natural.

Això ho podem identificar al codi 
que porten impresos els ous a la 
closca...

Exacte. La primera xifra indica 
quina Classe d’ou és: 0, 1, 2 o 3. 
Després dues lletres que indiquen 
de quin estat membre de la UE 
és l’ou, i finalment el codi espe-
cífic de la granja on s’ha produït. 
Els nostres ous tenen el codi “0 ES 
082230035760”.

Imprescindible doncs, consultar 
aquesta informació per saber què 
estem comprant. Com es nota la 
diferència entre un ou ecològic i un 
de convencional?

Pel que fa a la qualitat alimen-
tària, la garantia d’estar menjant 
un producte de qualitat la tens per 
l’absència que productes que no es 
veuen a simple vista, com puguin 
ser espessidors de la clara, presèn-
cia de traces de pesticides, additius, 
etc. A nivell visual, jo crec que amb el 
rovell de l’ou: els ous frescos tenen 
un rovell turgent i molt esfèric, gens 
aplanat.. Fem la prova!

La Montse agafa un dels ous i ens 
el trenca a davant. Una imatge val 
més que mil paraules:

Gairebé com una pilota!

Els rovells d’ous que no són fres-
cos solen trencar-se més fàcilment i 
són més aplanats

I la clara?

La clara varia molt en funció de 
l’època de l’any. Durant l’estiu les 
gallines consumeixen molta més fulla 
fresca i beuen més aigua, això es tra-
dueix a vegades en una clara menys 
espessa. A l’hivern succeeix a l’inre-
vés, i la clara sol ser més densa. Però 
això només serveix si l’ou és fresc!

La vostra granja és una de les pri-
meres en produir ous ecològics de 
Catalunya. Ara que la producció eco-
lògica cada vegada té més presència 
al mercat, quins són els nous reptes 
que teniu?

Sobreviure! 

I es posa a riure...

Un dels nous reptes que tenim és la 
comercialització dels brous. La major 
part de brous del mercat, encara que 
siguin els de més qualitat (no direm 
noms), només utilitzen carcasses de 
la gallina. Els nostres brous són com 
els d’abans, de gallina. Amb tota la 
carn i ossada de la gallina, fet que els 
fa més gustosos i de major qualitat. 
Tenim brous de gallina i també brous 
d’escudella, produïts amb les nostres 
gallines i ossada de producció ecolò-
gica de vedella de Gallifa.

Fent memòria, recordes algun 
moment especialment feliç en la 
teva trajectòria amb la granja?

Si que tens moments bons en les 
èpoques en que les vendes funci-
onen a bon ritme, però sense cap 
mena de dubte, em quedo amb el dia 
a dia quan estic a la granja. Veure les 
gallines campar per les feixes és el 
que em fa feliç.

I un de dur..?

A part de la immensa feinada que 
tinc amb la “paperassa” amb les 
administracions i la comercialització, 
un dels problemes més greus que 
hem tingut i que tenim és amb la forta 
depredació dels astors. Amb el pas 
dels anys les pèrdues han augmentat 
fins al punt que estem perdent diners. 

El Carles ens explica amb més 
detall quins problemes provoquen 
els atacs d’aquest ocell rapinyaire.

No és tan sols que aquest rapi-
nyaire ens mati gallines, que ens en 
pot arribar a matar moltes, fins a 
500 l’any! Sinó que arriba a ser tant 
present, que agita les gallines i les 
estressa quan són fora la nau. Això 
genera problemes a l’hora de ges-
tionar temes tan complexes com la 
jerarquia entre les mateixes gallines 
i, per tant, la producció d’ous, que 
ens ha baixat força els darrers anys.
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Entitats i SocietatL’astor amb els anys s’ha anat especialitzant en 
la depredació de gallines fins al punt que ataca 
sense cap vergonya encara que nosaltres esti-
guem davant.

Al cap d’una estona, els fets provats aparei-
xen. Estem dins un dels galliners observant les 
ponedores quan, de cop, veiem com tot de galli-
nes entren de  cridant esverades. Sortim corrents 
i veiem les poques gallines que s’han quedat fora, 
totes amagades arran de les tanques. Acaba de 
passar l’astor. 

I quina solució té?

En alguns llocs s’han cobert els prats amb xar-
xes però a la nostra explotació això no és viable, 
tant per l’extensió com per la presència de bosc 
a les zones de pastura. Està costant trobar una 
solució.

La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Bar-
celona estan col·laborant amb nosaltres per desen-
volupar un sistema pilot de protecció, però encara 
no està del tot definit. Esperem que sigui la solució! 

La Montse ens confessa que, malgrat l’astor 
els porta tants maldecaps, és un animal al que 
respecta i, més d’una vegada, l’ha impressionat 
veure les seves arts de caça. Només li agradaria 
que ho fes a una altra banda!

Per anar acabant, on podem trobar els vostres 
productes a Sant Llorenç?

Com que la producció d’ous és limitada, només 
en comercialitzem al Charter. En canvi els brous 
es poden trobar a Cal Domènech, al Charter i a 
Cal Sadurní.

La granja és visitable pel públic en general?

Si, i tant. Sempre hem cregut en que un dels nos-
tres punts forts és el de donar a conèixer la nostra 
forma de vida i el nostre treball. Des de fa uns anys, 
participem en jornades obertes al públic com el 
“Benvinguts a pagès” organitzades per la Generali-
tat de Catalunya i la Fundació Alícia i també comen-
cem a col·laborar amb el Consorci de Turisme del 
Vallès Occidental “Coneix els productors”.

La Granja la Roca forma part de la Marca Productes Llorençans Fets amb el Cor, essent un dels dos 
productors ecològics dels que gaudim al poble. I que així sigui per molts anys! 

Per últim, una recomanació: si voleu conèixer l’origen dels ous que consumiu fàcilment, us recoma-
nem l’aplicació de mòbil “OU HACKER” de l’empresa vallesana DAUapps: 

Salut
Taller de DEA i Primers Auxilis

El passat mes d’octubre, gran part 
del personal de l’ Ajuntament va 
assistir a un Taller de DEA i Primers 
Auxilis a la Casa de Cultura. Taller 
ofert per la Diputació. 

Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua
Des del 19 d’octubre s’està portant a terme un Grup de Suport Emocional i 

Ajuda Mútua, destinat als cuidadors/res de persones dependents. Programa 
sol·licitat per les treballadores socials de l’ajuntament i obert a tot el poble. La 
seva durada és de 10 sessions amb una durada d’una hora i mitja cadascuna.

 

Serveis Socials

ASSAMBLEA NACIONAL DE CATALUNYA
ELS LLORENÇANS i LES LLORENÇANES FAN COSES

Lluny queda la data del Referèndum de l’1-O. En el nostre poble com a 
totes les eleccions, vam anar a votar a la Casa de Cultura, el nostre col·legi 
electoral.

Com a molts altres pobles i ciutats de Catalunya, Sant Llorenç també 
es va voler organitzar per tal de que es pogués dur a terme les votacions.

Durant la Marató per la Democràcia celebrada el dia 24 de setembre, la 
gent es va anar mobilitzant i el mateix dia a la tarda es va fer reunió a la 
Casa de Cultura amb una seixantena de persones.

L’objectiu era “protegir la Casa de Cultura” durant els dies abans i el 
mateix 1 d’octubre. Amb diferents activitats orientades a xics i grans, amb 
l’ajuda de persones a títol individual i d’entitats del poble, es va celebrar 
“La festa de la Tardor”.

Divendres i dissabte la Casa de Cultura es va omplir amb molta més vida 
de l’habitual. Música, pel·lícules, berenars, sopars, esmorzars, dinars i fins i 
tot, acampada! Era el nostre col·legi electoral i el dia 1 tots teníem una cita.

I per fi, el dia esperat...a les 4 de la matinada 
ja hi havia gent fora de la Casa de Cultura...i 
abans que es fes de dia, van aparèixer les 
urnes! Les esperades urnes que s’havien ben 

protegit dies abans i que s’havien de custodiar 
durant tota la jornada.

A Sant Llorenç el dia va transcórrer amb esto-
nes de nervis, expectació...una barreja de senti-

ments amb alts i baixos depenent de les notícies 
que ens arribaven de poblacions properes i les 
imatges que començaven a córrer per les xar-
xes...un dia que ningú oblidarà!

 

24 de desembre VISITA AMBAIXADOR I CAGA TIÓ. 
Lloc: Plaça.

31 de desembre: SANT SILVESTRE LLORENÇANA. 
PUJADA AL CASTELL DE PERA
Hora: 10:00 Lloc: Marquet de les Roques

5 de gener ARRIBADA DE SS.MM ELS REIS D’ORIENT

13 i 14 de gener PIC DEL COMAPEDROSA

20 de gener ENTREGA PREMIS 3A COPA LLORENÇANA. 
Hora: 20:00, lloc: Casa de Cultura

agendasavall

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

21 de gener Sant Sebastià de Montmajor.
Caminaires a les 9:00 a Plaça 
Amb cotxe a les 9:00 a la Font de l’Aixeta 
Trailrunners a les 9:30 a Plaça

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. 

· 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

Foto: Jenny Llopis
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AMPA JOSEP GRAS
RODA PER LA PAU

Resultats:  
SÍ: 1.155; NO: 65; Nuls: 25 i En blanc: 21

Al dia següent, com a molts altres ajuntaments, el nostre també va 
condemnar enèrgicament tota la gran repressió que havia patit Catalu-
nya durant els últims dies per part del govern espanyol, enfocant-la cap 

als nostres representants polítics, mitjans de comunicació i organitzacions 
representants de la societat com Òmnium i l’ANC.

L’ Ajuntament també va condemnar tota la barbàrie viscuda el dia abans 
a diferents punts de l’estat català, duta a terme pels cossos policials espa-
nyols i per la guàrdia civil, així com les decisions preses pel Tribunal Cons-
titucional. I va mostrar tot el recolzament al legítim Govern Català, al nostre 
President i al Cos de Mossos.

El mateix dia a les 12 del migdia i tal i com es va fer arreu de Catalunya, 
llorençans i llorençanes es van concentrar davant l’ajuntament condemnant 
aquesta gran repressió.

La mateixa acció es va dur a terme el 3 
d’octubre a la tarda. Tot i que la Crida era 
fer concentracions davant els ajuntaments 
de capitals de comarca, gràcies a l’ iniciativa 
d’un grup de vilatans i a l’ANC de Sant Llorenç 

Savall, també es van trobar en el pati de l’ajunta-
ment on hi van assistir entre d’altres, els Bom-
bers Voluntaris de Sant Llorenç.

A partir de llavors, Sant Llorenç com a poble es 
va anar afegint a totes les concentracions i casso-

lades responent així a la Crida i convocades per 
l’ANC de Sant Llorenç reclamant la Llibertat dels 
Presos Polítics.

Aquest escrit el fem habitualment per 
explicar-vos les nostres activitats, siguin al 
poble o arreu, però en aquesta ocasió no 
serà així. Malauradament fem aquest escrit 
per justificar la suspensió de tots els actes 
que teníem organitzats per la Festa Major 
d’Hivern, i l’ajornament de la trobada anual 
de gegants. 

Les activitats programades per divendres 
van transcórrer amb normalitat, fins que al 

vespre vam rebre la notícia de l’accident. L’en-
demà sabíem que el Kensley ens havia deixat. 
Amb l’ajuntament vàrem prendre la decisió de 
suspendre tots els actes en solidaritat amb els 
fets ocorreguts i posposar la trobada de gegants 
per diumenge 17 de desembre, la qual va ser 
una decisió presa en consens per respectar el 
dol de la família.

Més important que el que us hem dit fins ara, 
és la nostra voluntat de fer saber a la família 

de l’infant, que des de la nostra entitat volem 
manifestar el nostre suport i recolzament en 
aquests moments tan difícils. També, més enllà 
de la família, a totes les persones afectades. 
Amics, companys o coneguts, que en moments 
com aquest deixem de banda les diferències i 
ens sentim tots germans, fills iguals d’un mateix 
poble i que el mateix dolor ens afecta a tots per 
aquesta immensa pèrdua. 

Ànims, Jaume, Glories i família.

GEGANTS
ESTIMATS LLORENÇANS I LLORENÇANES

El passat dia 2 d’octubre els membres de la junta de l’AMPA de l’escola 
Josep Gras vam decidir convocar una concentració com a mostra de rebuig a 
la VIOLÈNCIA, tot adherint-nos al manifest que la FAPAC (Federació d’Ampes 
de Catalunya) va fer públic aquell dia.

A la convocatòria, famílies i alumnes van fer una gran roda per la PAU 
mentre sonava la cançó   de John Lennon.

Durant l’acte es va fer un parlament per part dels representats de l’AMPA 
i la Direcció del centre en el qual es va condemnar l’ús de la violència com a 

eina per a resoldre qualsevol conflicte. Creiem que l’escola ha de ser un referent 
pels nostres fills en la cultura per la pau, el diàleg i la convivència.

La junta de l’Ampa Josep Gras

ESCOLA JOSEP GRAS
PROJECTE GÀMBIA

El projecte Gàmbia, FER COSTAT,  que es fa a l’escola,  amb la col·laboració 
de l’Ajuntament del poble, va aconseguir el curs passat recollir diners per 
millorar el centre mèdic de Touba Kolong. L’aportació dels diners es va 
aconseguir organitzant la Cursa de les Vinyes que va ser tot un èxit. 

Us presentem el cartell que hem confegit, de forma esquemàtica,  fent 
un recull de les actuacions del curs passat.  Us convidem a venir a veure’l.

Aquest curs 17/18 tenim previst fer un cros escolar per recaptar diners i 
comptarem, a més,  amb la participació d’un grup de mares de l’AMPA que tenen 
pensat fer alguna activitat solidària pel Projecte FER COSTAT.

La solidaritat és un projecte de tots i totes.
Una manera de treballar els valors amb els infants del poble.
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BITLLES CATALANES
FENT AMICS

Amb el campionat de Bitlles Catalanes a ple funcionament, el CBC 
SANT LLORENÇ-LAMOLA juga a fora de casa i també a casa; venen afi-
cionats d’arreu de Catalunya,aquest és el cas d’equips que per primera 
vegada els ha tocat venir a Sant Llorenç. Com podreu veure tots se’n 
porten un petit record en forma d’imatge, però el gran record que si que 
se’n porten és veure i gaudir d’un espai que realment fa goig.

El comentari general que de tots ells rebem és “carai quina sort que 

teniu de poder jugar en un camp com aquest”, realment ens omple d’orgull 
i il·lusió, il·lusió que en un futur no molt llunyà puguem veure llorençanes i 
llorençans de totes les edats participant d’un esbarjo totalment nostre.

Si el temps ho permet, nosaltres hi som (a l’hivern) els dimecres i dissab-
tes matí a partir de les 11h. Els diumenges matí, tan si juguem a casa com 
si ens desplacem, són dies de campionat.

Si voleu venir, el Club hi posa les eines, vosaltres hi podeu posar les ganes. 

CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
HOLA AMICS DEL CASAL

Ja tenim el fred ben instal·lat a casa nostra. Fa mandra... però la calor 
d’aquest estiu i tardor ha estat desmesurat, per llarg i intens. Passejant 
pels voltants del poble, cau l’ànima als peus veient els cirerers i les pru-
neres florides al mes de Novembre. Senyor, Senyor! 

Us faré una mica de resum del que hem fet durant l’ interval de temps 
des del passat Savall. 

La sortida que vàrem fer a Malgrat el mes d’octubre, va resultar molt 
agradable. Ens ho vàrem passar molt bé, i fins i tot, va qui es va banyar. 
Fantàstic!

Al berenar de sants i aniversaris, aquest vegada no hi vam ser gaires, 
alguns estaven una mica malaltons i no van poder venir.  AH! el “bocata” 
estava boníssim.

Castanyada: Aquest any, i per sol·licitud de algunes persones, vàrem 
canviar l’ordre tradicional  i directament vam començar amb la casta-

nyada. Va anar força bé, i permet que les persones que vulguin fer la festa 
amb nosaltres i no tenen ganes de quedar-se al ball no se’ls hi faci molt tard. 
En reunió de junta vam decidir que ho farem així en endavant. Les castanyes 
van quedar molt bones malgrat refredar-se un xic. L’Antoni Aymerich i en 
Joan Anton Espinosa es van lluir. Moltes gràcies per la bona feina. Com que 
hi havia futbol, part del personal es van quedar a la saleta de la TV. seguint 
l’equip!!! AH! davant de la nostra sorpresa, quan va començar el ball no va 
marxar gaire bé ningú. Va ser molt divertit, quan ja estàvem la majoria molt 
cansats, els més eixerits ens van fer una exhibició  de ball increïble. Moltes 
gràcies!

El passat diumenge dia 12 de novembre, vàrem fer cinema amb la pel-
lícula “La buena mujer”.     Van assistir unes  40 persones, i va semblar que 
tothom marxava molt satisfet.

Fins el proper SAVALL!

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
SORTIDA DEL CEL AL MONTPERDUT

Un grup d’il·lusionats excursionistes del CEL, reunits a la font de l’aixeta, 
surten a les 7 del mati rumb al Pirineu aragonès per mirar de fer el ter-
cer sostre del Pirineu, el mont perdut. Un mati emboirat, tot i que aquests 
núvols seran tots els que veurem en tot un cap de setmana fantàstic, calo-
rós tot i esser tardor avançada. 

El grup decideix, gràcies a la perícia del Valentí, fer una circular comen-
çant per la senda dels caçadors que ens permet fer una aproximació a 
la vall des de les altures, com si fóssim ocells. Els colors de la tardor es 
mostren clarament, tot i que també s’aprecia la manca de pluja d’aquests 
últims mesos. Pugem tot fent fotos, però reduïm el temps estimat del 
recorregut en gairebé una hora.  El ritme es fort i exigent. Arribem al refugi 
de Góriz,  muntem les tendes i només un valent fa bivac per a veure un 
fantàstic cel ple d’estels. Un sopar calent per a recuperar forces. 

L’endemà, a les 5, ens aixequem i fem un petit esmorzar per atacar el 
cim. Recollim i pleguem les tendes. És de nit i necessitem els frontals. 
Comencem l’ascens, que el fem poc a poc, però amb seguretat. Anem 
descobrint les primeres llums passant entre la ciutat de pedra, algunes 
cadenes i moltes pedres! Cal anar en compte ja que alguna rellisca per la 
seva morfologia i la quantitat de gent que la transita. El Narcís s’avança 
i decideix fer el Circulo de Marboré mentre la resta ataca la Escupidera, 
una tartera vertical, estreta i que cal prendre-se-la amb calma. Ens veiem 

superats pel ritme d’algun que altre grup, però NI UN PAS ENRERE. Arribem al 
cim cadascú al seu ritme, però ho mullem amb una VOLL DAMM per a celebrar 
ho... Narcís inclòs. 

Ens trobem un cel espectacular sota un mar de núvols. L’espectacle visual 
és impressionant. l’Albert, vist l’èxit del Narcís, també decideix fer el cercle de 
Marboré i comença a baixar abans. 

La baixada la fem amb tranquil·litat i prenent instantànies fotos des de molts 
dels punts. Patim algun ensurt dels grossos a la baixada de la Escupidera, per 
que ens creua per darrera un personatge que ens fa haver de sortejar algunes 
pedres que ens cauen, alguna ens toca, petita per sort, però ens fa adonar que 
a la muntanya ni es juga ni es pot estar sense tensió. El perill es a tot arreu.

Arribem a Goriz, ens retrobem amb la Francesca. Dinem i baixem cap a la 
Cua de Caballo per les clavijas de soaso. Alguns, gaudim d’un bany a la cua de 
cavall: el Xavi i la Neus. Ara, el que queda ja és una passejada!!! Transcorrem 
tota la Vall d’ Ordesa veient els salts d’aigua i arribem a la pradera on agafem 
l’autocar que ens torna a Torla (on hi tenim els cotxes).

I ja ho diuen, l’excursió no s’acaba fins que no arribem a casa... i aquesta 
l’hem acabat! Ara toca preparar-nos per la següent… HI SERÀS O VOLDRÀS 
QUE T’HO TORNEM A EXPLICAR?

Xavi Franco

23a EDICIÓ DE LA PRIMERA MARATÓ DE MUNTANYA DE CATALUNYA

El passat 27 d’octubre es va celebrar la 23a edició de la Primera 
Marató de Muntanya de Catalunya a Sant Llorenç Savall en el marc del 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac.

Amb prop més de 300 inscrits a la distancia de Marató, 500 a la Mitja 
Marató i 300 a la Cursa de Sant Jaume, un total de 1100 corredors van 
participar en aquesta festa de l’esport que començava el dissabte 26 al 
Pavelló de Ponsferrer amb la recollida de pitralls i amb la presència de 
diferents cases comercials que van omplir una tarda dedicada a l’esport.

El diumenge, amb el tret de sortida de les tres curses que formen la 
PMMC, vam iniciar la matinal d’aquesta festa esportiva.

Els podis generals en la distancia de Marató van ser per Sergi Masip 
i Montse Martinez ; Carlos Cera i Mireia Pons en la Mitja Marató i Aina 
Siscart i Jordi Gallego en la Cursa de Sant Jaume, es proclamaven gua-
nyadors de les diferents curses.

Un any més Sant Llorenç Savall tancava un cap de setmana d’esport i 
festa amb èxit gràcies a la col·laboració dels més de 250 voluntaris que 
any rere any fan que això sigui possible.

El 28 d’octubre de 2018 ja ens espera la 24a edició de la PMMC.

NIT DE VÈRTIC 2018

La Comissió organitzadora de Nit de Vèrtic ha començat a treballar 
en la tercera edició que serà el 30 de juny de 2018. Com a novetat, 
veient el gran interès que desperta la cursa solidària, aquest any 
volem que la gent ens faci arribar les seves propostes via correu 

electrònic a nitdevertic@gmail.com abans del 20 de desembre. Entre 
totes les propostes rebudes escollirem la causa solidària d’aquesta 
edició.

Esperem les vostres propostes!
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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 !

El “Fitipaldi” de la B-124
Feia dies que no ens creuàvem, segurament perquè els meus ho-

raris ja no coincideixen amb els teus. Era un dissabte a la matinada, 
estaves a la carretera aturat. Et vam preguntar si passava res i la teva 
resposta va ser: 

–Uno que se ha estrellado.

Vam avançar uns metres fins al mateix revolt on hi havia un cotxe 
entaforat entre dos arbres. Veient que no hi havia ferits vam decidir 
continuar la marxa cap a Sant Llorenç.

Va ser en aquell moment, de camí cap a casa, que vaig imaginar-me 
què hauria passat si haguéssim decidit sortir cinc minuts abans de la 
festa d’on veníem. Si en comptes de creuar-nos ens haguéssim estampat 
l’un contra l’altre, potser aleshores no estaria escrivint aquesta carta.

Sé que sou uns quants els que jugueu a les carreres posant en perill 
les vostres vides però també les dels altres. Si voleu jugar a la ruleta sou 
lliures de fer-ho però no ens obligueu als altres a jugar-hi també.

Jordi Llobet

RESIDÈNCIA DE GENT GRAN DE SANT LLORENÇ SAVALL
ALLÒ QUE ENS PREOCUPA

Un senyor havia contractat un fuster per ajudar a arreglar una vella 
granja. Acabava de finalitzar el seu primer dia de treball i aquest havia 
estat molt dur. El pobre fuster havia passat una jornada força compli-
cada i, a més, la serra elèctrica s’havia malmès i ara, el seu camió es 
negava a arrencar. 

El senyor es va oferir a portar-lo a casa i recollir-lo al dia següent per 
acabar la feina.

Mentre el portava a casa, el fuster va romandre en silenci i es podien veure 
a la cara les preocupacions.

Una vegada que van arribar davant de la casa del fuster, aquest el va con-
vidar a conèixer la seva família. El senyor va acceptar entrar a casa a 
conèixer la seva família, i, mentre es dirigien a la porta, el fuster es va 
aturar davant d’un petit arbre, tocant les puntes de les branques amb les 
dues mans durant una estona.

En entrar a casa, va ocórrer una sorprenent transformació. La seva 
cara havia canviat i somreia plenament. Va abraçar als seus dos petits 
fills i li va fer un petó a la seva dona. Posteriorment va acompanyar al 
senyor fins al cotxe. Quan van passar prop de l’arbre, aquest va sentir 
curiositat i li va preguntar sobre aquell arbre. “Aquest és el meu arbre 
dels problemes”, va contestar. “Sé que no puc evitar tenir problemes a 
la feina i en altres llocs, però hi ha una cosa que és segura: els proble-
mes no pertanyen a la meva casa, ni a la meva dona, ni als meus fills. 
Així que simplement els penjo en l’arbre quan arribo. Després, al dia 

següent, els recullo una altra vegada. “El divertit és...” -va dir somrient- “que 
quan surto a recollir-los, ni remotament en trobo tants com els que recordo 
haver deixat la nit anterior”.

Aquest petit conte, que de segur molts de vosaltres coneixeu, ens vol 
transmetre la necessitat de deixar les preocupacions, l’estrès de banda. 

Mantenir-les amb nosaltres, capficar-nos amb els nostres problemes i 
preocupacions durant tot el dia, no és saludable.

Ni per nosaltres ni pel demés.
Per nosaltres, perquè el nostre jo no pot estar permanentment capficat, 

preocupat, estressat. Hem de descansar, desconnectar, canviar de xip.
I pels altres, ja sigui família o amics, doncs no hem de descarregar sobre 

ells la ràbia, la frustració o la impotència que ens generen altres espais de 
la nostra vida.

Per evitar això, es fa necessari trobar el nostre “Arbre dels problemes” 
per deixar penjades allà les nostres preocupacions i poder gaudir de cada 
moment.

Si ens centrem en l’AQUÍ i l’ARA i el gaudim... desapareixen tots els 
problemes.

És important centrar-nos en el moment que estem vivint i deixar de banda 
el passat, que no pot canviar-se, i estar en el present, l’AQUÍ i l›ARA, doncs el 
futur encara no existeix.

Maria Porcar Guasch

Psicòloga RGG Sant Llorenç

El 26 d’octubre de 2017 la Dolors Muntal, o Lola, va fer 100 anys i com no, a la Residèn-
cia ho vàrem celebrar. Un gran pastís, acompanyada per la família i l’entrega d’un ram de 
flors i de la Medalla de la Generalitat que s’entrega a totes les persones quan arriben a 
aquesta edat.

Moltes felicitats, Lola!

La Dolors Muntal ens va deixar el passat 24 de novembre.

LA LOLA FA 100 ANYS!
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21-D, 
omplim les urnes

En aquest Savall, ERC-AM de Sant 
Llorenç Savall ha decidit, com en l’úl-
tim Savall, no parlar de temes que faci 
referència al poble. La veritat és que 
és una llàstima però creiem que hi ha 
un tema molt més important i que, 
“malauradament” és un tema que es 
parla a la majoria de llars llorençanes, 
si no a totes. I posem les cometes per-
què si un estat es diu que és democrà-
tic, mai hauria de tenir a hores d’ara 
10 PRESOS POLÍTICS: Jordi Cuixart 
(Òmnium), Jordi Sànchez (ANC), el 
Vicepresident, Oriol Junqueras; més 
5 Consellers: en Raül Romeva, Josep 
Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, 
Jordi Turull i 2 Conselleres: Dolors 
Bassa i Meritxell Borràs. Tots ells pre-
sos per les seves idees, per fer i dur 
a terme el que el poble els hi havia 
manat.  (Tant de bo que quan arribi 
aquest Savall a les llars llorençanes, 
poguem estar celebrant la seva tor-
nada a casa amb les seves famílies). 
Com també, la tornada a Catalunya 
del President Carles Puigdemont, els 
Consellers Antoni Comín i Lluís Puig, 
i les Conselleres Clara Ponsatí i Merit-
xell Borràs. Sense deixar de recordar 
els Membres de la Mesa del Parlament 
i a la seva (nostra) Presidenta, Carme 
Forcadell.

Independència, SÍ o NO? Aquesta 
era la pregunta de l’1-O. Lluny queda 
aquella jornada que no oblidarem 
gran part dels Catalans. 

Però a hores d’ara la pregunta seria 
DEMOCRÀCIA ó 155? La resposta la 
tindrem en breus dies, davant de les 
urnes, i hi estem cridats! Perquè nos-
altres no tenim cap mena de por a les 
urnes! És allà on  surt la decisió d’un 
poble i aquest (el poble català) ja ho 
té decidit i ho ha demostrat a cada 
manifestació, a cada concentració, 
per les vies pacifiques i cíviques, SÍ a 
la Democràcia i si és en forma de Re-
pública, molt millor. 

Per això des d’aquesta columna us 
volem convidar i animar a participar 
d’aquestes eleccions de forma massi-
va, omplim les urnes de vots, de vots 
que cridin a la Llibertat del poble 
català!! De vots per restaurar les Ins-
titucions Catalanes, el Parlament i la 
Generalitat!!

Escrivint aquesta columna som 
conscients que Catalunya abans 
d’aquestes eleccions ja té el seu Go-
vern legítim votat a les eleccions del 
27-S, per això el 21-D Nosaltres accep-
tarem el resultat (si no es fan trampes)
però… i “ells” acceptaran resultats o 
tornaran a menysprear a Catalunya 
amb el “seu” 155?

Urbanització 
Comabella

Qualsevol llorençà o no llorençà, 
passejant per Comabella ...................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
..........

Quina visió de futur hi havia als 
seus inicis? ..............................................
......................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
..........

Com és desenvolupava 20 anys 
enrere? ......................................................
......................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
..........

Com veu la urbanització a hores 
d’ara? .........................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
.....................................................................
..........

Reflexió.... horitzó.....

Des del nostre grup pensem que 
aquest espai de natura, cases i car-
rers del poble, ha de canviar.

 
República ara!

Els darrers esdeveniments polí-
tics han posat de manifest diverses 
fortaleses i debilitats del procés 
d’emancipació nacional. Des de la 
CUP Savall volem expressar tot el 
nostre suport i solidaritat envers to-
tes les preses polítiques, així com el 
nostre compromís amb la lluita con-
tra la repressió de l’estat espanyol, 
manifestada amb especial cruesa en 
les darreres setmanes. Això no obs-
tant, valorem la necessitat d’exercir 
una certa crítica o auto-crítica da-
vant l’estratègia institucional que 
s’ha seguit. La via unilateral cap a la 
república comportava l’enfortiment 
del component popular del procés. 
En aquest sentit, les darreres mo-
bilitzacions (ja sigui per defensar 
l’1-O, contra la repressió o en les 
vagues generals) han demostrat to-
tes les potencialitats del moviment. 
Tanmateix, els dubtes i la manca de 
fermesa a l’hora de defensar una 
República que no va arribar a sortir 
del parlament palesa la manca de 
confiança envers aquest moviment 
popular per part del govern legítim 
d’aquest país. Si no hi havia estruc-
tures d’estat preparades, si no hi 
havia la possibilitat real d’exercir un 
control efectiu del territori davant 
dels embats repressius de l’estat, 
quina altra via existia al marge de 
sustentar l’emergent república en 
un moviment popular preparat per 
mobilitzar-se? La nul·la resistència 
institucional a l’aplicació de l’article 
155 no s’explica només per aquesta 
incapacitat manifesta (compren-
sible d’altra banda), sinó (i el que 
és més preocupant) per una certa 
desconfiança dels polítics envers 
un moviment de masses que es vo-
lia sota control. I ha estat un error. 
El discurs de l’independentisme 
màgic ha quedat depassat. No hi 
ha complicitats polítiques interna-
cionals, no hi ha hagut reacció per 
part d’una U€ que ni està ni se l’es-
pera, no hi ha asos sota la màniga, 
ni plans B, assumim-ho. Assumim 
que la resolució d’aquest conflicte 
es dirimirà en el pla d’una lluita po-
pular i democràtica que sustenti la 
creació d’una república i l’obertura 
d’un procés constituent en què sigui 
el poble i no pas l’oligarquia qui de-
cideixi el nostre futur col·lectiu.  

Contenidors 
de jardineria

En el seu dia, vam realitzar al 
Grup de Govern la petició de posar 
contenidors de restes de jardineria 
en llocs del poble on realment són 
necessaris. En determinats llocs, els 
caps de setmana, creix la població i, 
com bé sabem, la deixalleria només 
és oberta els dissabtes al matí.

Fa uns mesos, en el Ple municipal, 
el nostre Alcalde ens va confirmar 
que s’havien de col·locar sacs Big 
Mat per tal de recollir aquestes res-
tes de jardineria. Creiem que seria 
molt més eficaç l’ús de contenidors, 
ja que facilitaria als veïns el seu ús 
i, segurament, la neteja del lloc on 
siguin col·locats.

Des de l’AES, volem fer una cri-
da als veïns perquè actuïn de for-
ma cívica quan es tracta de llençar 
trastos i deixalles als contenidors. 
Tot això no s’ha de llençar a terra, 
al costat dels contenidors. Cada re-
sidu ha d’anar al seu corresponent 
contenidor o a la deixalleria.

Ara bé, també demanem a l’Ajun-
tament que faciliti a tots els veïns 
els mitjans necessaris perquè es 
pugui dur aquesta pràctica a bon 
terme.

Trobaríem adequat col·locar al-
gun contenidor fora de la deixalle-
ria, o dins de la mateixa, essent ac-
cessible des de l’exterior. D’aquesta 
manera es podria usar els caps de 
setmana quan està tancada.

En el seu moment vam plantejar 
realitzar la recollida uns dies deter-
minats, cada cert temps, d’aquelles 
coses que els veïns, per qualsevol 
motiu, no poden portar a la deixa-
lleria.

Si, després que l’Ajuntament 
adopti totes les mesures necessàries 
pel bon funcionament d’aquest ser-
vei, els veïns continuen amb aquests 
mals hàbits, s’ha de prendre les me-
sures necessàries per a corregir-ho.

Una altra forma de governar és 
possible.

És clar que sí.
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