
 

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

Març de 2018

143 

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

CARNESTOLTES 2018

Celebració de la IXa  
Trobada de Gegants  
de Sant Llorenç Savall 

Productes llorençans 
fets amb el cor:
La Muntada

Les festes de Nadal
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L’Ajuntament informa 

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

vint-i-cinc d’octubre de  dos mil 
disset i comprovada l’existència del 
quòrum necessari perquè es pugui 
celebrar la sessió, declarada pública 
per la Presidència, es procedeix a 
obrir el debat i votació dels assumptes 
inclosos dins de l’ordre del dia. Excusa 
la seva inassistència l’ Alcalde Ricard 
Torralba i Llauradó.

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.

Abans d’entrar en la fase de delibe-
ració i votació de cadascú dels punts 
de l’ordre del dia, per part de n’Albert 
Vicens es va procedir a donar lectura 
d’un manifest i que com a resultat un 
cop reunida la CUP en assemblea van 
decidir:

Primer: que els regidors abando-
nessin el Ple del dimecres 25 d’octu-
bre com a acte simbòlic per a dema-
nar al govern de la Generalitat de 
Catalunya la immediata proclama-
ció de la República Catalana.

Segon: comunicar la decisió a la 
CUP nacional i esperonar als regi-
dors de la CUP dels diferents muni-
cipis de Catalunya a fer el mateix.

Tercer: promoure tota mobilitza-
ció que clamés per a immediata pro-
clamació de la República Catalana.

Finalitzada la lectura, els dos mem-
bres del grup municipal de la CUP, 
s’absentaren de la sessió; essent excu-
sats per la Sra. Alcaldessa Accidental 
Cristina Carrasco i Valero.

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

del Ple del 27 de setembre de 2017 .
2N PUNT. Exp. 2017/000874. 

APROVACIÓ INICIAL MODIFICA-
CIÓ ORDENANCES FISCALS 2018.

 Número 5a, reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres.Número10a, reguladora del 
Preu Públic per a la Prestació del Ser-
vei d’Atenció Domiciliari. Votacions: a 
favor ERC (6) i CDC (2); abstencions 
AES (1).

3È PUNT. EXP. NÚM. 2017 /000883. 
MOCIÓ CONJUNTA GRUPS MUNICI-

PALS D’ERC, CDC, CUP PER L’ ALLI-
BERAMENT DELS PRESIDENTS 
D’ANC I ÒMNIUM CULTURAL. 

Votacions: a favor ERC (6) i CDC (2); 
abstencions AES (1)

4T PUNT. EXP. NÚM. 2017 
/000884. MOCIÓ CONJUNTA GRUPS 
MUNICIPALS D’ERC, CDC, CUP, 
CONDEMNA VIOLÈNCIA INJUSTI-
FICADA GENERADA PER L’ESTAT 
ESPANYOL EL DIA 1 D’OCTUBRE. 
Votacions: a favor ERC (6) i CDC (2); 
abstencions AES (1)

5È PUNT. EXP. NÚM. 2017/000896. 
MOCIÓ CONJUNTA ERC, CDC, CUP 
PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE 
L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.

 Votacions: a favor ERC (6) i CDC (2); 
abstencions AES (1)

6È PUNT. Reparament Intervenció 
i Anomalies d’Ingressos.

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

7È i 8È 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 
253/2017 al 274/2017(ambdós inclo-
sos), 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 25-9-2017 
fins a la sessió del16-10-2017, dels que 
se n’ha donat el preceptiu trasllat indi-
vidual a tots els regidors.

A continuació es va passar al 9È 
PUNT. Informacions Regidories i 
Alcaldia.

10È PUNT. Suggeriments i preguntes.
S’aixecà la sessió a les 21:35 h.

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

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

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. EXPEDIENT NÚM. 
2017/000819. ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR DEL 25 D’OCTUBRE DEL 2017.

Efectuada la corresponent vota-
ció, restà aprovada amb el vot favora-
ble dels Grups Municipals d’ERC (6), 
CDC (2), AES (1), i l’abstenció del Grup 
Municipal de la CUP (2).

2N PUNT. EXPEDIENT NÚM. 
2017/000478. ADHESIÓ SAD CCVOC.

Efectuada la corresponent votació, 
l’anterior proposta d’acord, restà apro-
vada amb el vot favorable dels mem-
bres del grup municipal d’ERC (6), 
CDC (2), CUP (2), AES (1) que repre-
senten un quòrum de la majora abso-
luta del nombre legal dels membres de 
l’Ajuntament.

3R PUNT. EXPEDIENT NÚM. 2017 
/000990. AMORTITZACIÓ PRÉS-
TEC I CANCEL·LACIÓ CC.

Presenta la proposta d’acord el regi-
dor d’Hisenda, Joan Solà Herms, que 
literalment diu:

“Vista la sol·licitud de la Regido-
ria d’Hisenda, en relació a la conve-
niència de procedir a l’amortització 
d’aquells préstecs vigents que foren 
concertats amb entitats privades i 
que ho foren amb aplicació d’interès 
bancari; així mateix que amb SOREA 
existeix concertat una operació finan-
cera per sufragar parcialment la inver-
sió de captació i depuració d’aigües de 
Les Conques (any 2001/2002).

Vista igualment la conveniència 
de procedir, quan correspongui, a la 
cancel·lació o tancaments d’alguns 
comptes corrents, poc operatius i 
que generen despeses financeres a 
l’Ajuntament.

S’acorda amortitzar, anticipada-
ment i a data de l’01-12-2017, els prés-
tecs vigents. 

Efectuada la corresponent vota-
ció, l’anterior proposta d’acord, restà 
aprovada amb el vot favorable dels 
membres del grup municipal d’ERC 
(6) i CDC (2) que representen un quò-
rum de la majora absoluta del nombre 
legal dels membres de l’Ajuntament; i 
s’abstingueren els membres del grup 
municipal de la CUP (2) i AES (1).

4T PUNT. EXPEDIENT NÚM. 

2017/000242. APROVACIÓ DEFINI-
TIVA CANVI SISTEMA GESTIÓ SER-
VEI MUNICIPALS D’AIGUA.

Restà aprovada amb el vot favora-
ble dels membres del grup municipal 
d’ERC (6), que representen un quò-
rum de la majoria absoluta del nom-
bre legal dels membres de l’Ajunta-
ment; l’abstenció del grup municipal 
de CDC (2) i el vot en contra del grup 
municipal de la CUP (2) i AES (1)

5È PUNT. EXPEDIENT NÚM. 
2017/000799. MOCIÓ PRESENTADA 
PEL GRUP MUNICIPAL AES. DISMI-
NUIR PERCENTATGE IBI 2018.

Efectuada la corresponent votació, 
l’anterior moció, restà rebutjada (no 
aprovada), amb el vot en contra dels 
membres del grup municipal d’ERC 
(6), que representen un quòrum de 
la majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de l’Ajuntament; l’abs-
tenció del grup municipal de CDC (2) i 
el vot favorable del grup municipal de 
la CUP (2) i AES (1)

6È PUNT. EXPEDIENT NÚM. 
2017/000971. MOCIÓ PRESEN-
TADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP-
SAVALL. SOL·LICITAR ELABO-
RACIÓ ESTUDI MOBILITAT PER 
PERSONES DISCAPACITADES. 
Restà aprovada per unanimitat.

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’Alcal-
dia). No ha estat detectada cap ano-
malia en matèria d’ingressos.

La unanimitat dels assistents es 
donà per assabentada.

8È i 9È PUNT. Donar compte 
Resolucions de l’Alcaldia (Del 
275/2017 al 317/2017) i Resoluci-
ons JGL (Del 23 d’octubre al 20 de 
novembre de 2017)

10È PUNT. Informacions Regido-
ries i Alcaldia.

11È PUNT. Suggeriments i 
preguntes.

I no havent-hi més assumptes a 
tractar, l’Alcalde donà per finalitzada 
la sessió, essent les 22:07.

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

PLENS MUNICIPALS
Festes

Comissió de Reis
 Un any més d’il·lusió, de moltes 

emocions i d’infants, infants per tot 
el poble que amb la seva mirada et 
treien un somriure. I és que, el Nadal 
és especial per a tothom, tant pels 
petits com pels més grans. 

Aquest any, les festes van comen-
çar amb una petita excursió per 
anar a buscar el Tió, doncs després 
d’un any estava una mica desorien-
tat i les nenes i els nens del poble el 
van guiar i fins a la plaça va arribar. 

Aquell mateix diumenge, els més 
de 150 infants van poder-se apropar 
fins a la plaça de la vila i allà van 
poder cagar el Tió i donar la carta a 
l’ambaixador. Quines cares de felici-
tat! Sabien que, tot allò que li digues-
sin a l’ambaixador tindria repercus-
sió el dia de reis. I entre cares de “no 
haver trencat mai un plat” i aquell 

somriure per sota el nas, li deien tot 
xiuxiuejant que aquest any s’havien 

portat d’allò més bé. 
I per fi va arribar el dia més espe-

rat. Els Reis d’Orient, un any més, 
s’havien recordat de tots els nens i 
nenes de Sant Llorenç Savall! Pri-
mer van anar a visitar a les persones 
grans de la Residència i acte seguit, 
van fer una parada estratègica al 
parc de Comabella, doncs una xoco-
lata ben calenta els estava esperant. 

Els camions ben decorats a cada 
rei van pujar per començar la rua 
acompanyats per més de 300 nens. 
Quin èxit! El poble estava de festa 
més que mai. 

Finalment van arribar a la plaça, 
on cada infant va poder pujar al seu 
rei favorit per explicar-li tot allò que 
havia demanat. 

Esperem que tingueu un 2018 ple 
de somnis i desitjos per fer realitat. 

Fins la propera. 

Comissió de Reis

App Divertium
Des de l’Ajuntament s’ha contractat 

els serveis de publicitat d’un espai 
web, Divertium.net, per la promoció 
de l’oci familiar de les activitats de les 

quals és organitzador o col·laborador.
Divertium és una app gratuïta d’oci 

familiar. Ofereix un món d’activitats, 
lleure, cultura... en ella ja hi podeu tro-

bar les diferents activitats que tindran 
lloc en el nostre terme i que mica en 
mica anirem introduint. 

Us convidem a que us descarre-

gueu l’App 
Divertium!

Turisme i Comunicació

Medi Ambient
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!

ÀMBIT: PREVENCIÓ D’INCENDIS I PROTECCIÓ CIVIL
•	 Neteja de la Franja de Protecció de la urbanitza-

ció de Les Marines. Fons propis.
•	 Neteja de parcel·les municipals a la urbanit-

zació de Comabella. Cost total: 11.213,3 euros. 
95% subvencionat per la Diputació de Barce-
lona. 5% a través de fons propis.

•	 Redacció del Pla de Prevenció d’Incendis fores-
tals pel nucli urbà de Sant Llorenç Savall. Finan-
çament a través de la Diputació de Barcelona.

•	 Protocol de protecció civil de la 23a edició de la 

Primera Marató de Muntanya de Catalunya.
•	 Inici de la FASE I de les obres de restauració de 

l’antic camí ral a França, tram de Sant Llorenç 
Savall. Tram de connexió amb el TM de Gallifa. 
Finançament a través de la Diputació de Barce-
lona i fons pròpies.

•	 Redacció de la FASE II de les obres de restaura-
ció del camí ral a França. Adjudicació de finan-
çament per part de la Generalitat de Catalunya i 
fons propis. Execució prevista 2018.

•	 Execució del pla d’inversió de millora de camins 
forestals del Pla de Prevenció d’Incendis Fores-
tals 2015-2018.

•	 Redacció del Document Únic de Protecció Civil 
Municipal (DUPROCIM). Finançat al 100% per 
la Diputació de Barcelona. Aprovació definitiva 
prevista pel 2018.

•	 Seguiment i autorització de les proves espor-
tives que recorren el terme municipal. El 2017 
s’han informat un total de 29 proves esportives. 

ÀMBIT: MEDI NATURAL
•	 Anàlisis de mostres de fonts naturals. 100% 

finançat per la Diputació de Barcelona.
•	 Programa de seguiment de l’estat ecològic del 

riu Ripoll. Finançament amb fons propis. En col-
laboració amb tots els municipis de la conca del 
riu Ripoll.

•	 Estudi de capacitat de saturació dels pous 
d’abastament d’aigua del poble. Modificació 

del model d’explotació. Recuperació del cabdal 
ecològic del torrent de la Vall d’Horta. Finan-
çament a través de la Diputació de Barcelona i 
fons propis. Col·laboració amb SOREA, S.L. i la 
Universitat de Barcelona.

•	 Declaració de la Pinassa del Dalmau com a 
arbre d’interès local.

•	 Programa de diagnosi i control de colònies de 

gats salvatges. Captura i esterilització de feme-
lles de gat de la colònia del carrer Mossèn Miró. 
Colònia controlada (esterilització de totes les 
femelles detectades). En col·laboració amb Pro-
gat Castellar. Finançament a partir de fons propis.

•	 Servei de recollida de gossos: 15 animals reco-
llits dels quals 9 gossos portats a centres d’aco-
llida i posterior adopció. Finançament a través 

http://www.savall.cat
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•	 Desenvolupament de l’app per mòbils Natura 

Local al municipi: Elaboració d’una nova ruta 
local, celebració d’una jornada guiada de desco-
berta pel territori, edició de 2000 flyers. Finan-
çament mixt entre la Diputació de Barcelona i 
fons propis.

•	 Creació de la Marca “Productes llorençans fets 
amb el cor”. Campanyes de divulgació. Promo-
ció de la marca. Adhesions. Entrevistes als pro-
ductors publicades al Savall. Gestió de xarxes 
socials. Edició de flyers i material fungible pels 
membres adherits. En col·laboració amb la tèc-

nica municipal de Cultura. Finançament a partir 
de la Diputació de Barcelona i fons propis.

•	 Col·laboració en campanyes del Consorci de 
Turisme del Vallès Occidental.

de la  Diputació de Barcelona i fons propis. En 
col·laboració amb voluntaris de Sant Llorenç.

•	 Campanya de vacunació d’animals domèstics 
2017. En col·laboració amb Bitxos.

•	 Campanya “Jo no sóc culpable” de sensibilitza-
ció sobre els propietaris de gossos i gats. Obse-
qui de bosses per recollir les deposicions a la 
via pública. Finançat a partir de fons propis.

•	 Gestió de fauna salvatge: recollida d’animals 

salvatges ferits. Captura de visons americans. 
En col·laboració amb el Cos d’Agents Rurals.

•	 Cens municipal d’animals de companyia i cer-
tificació de tinença de gossos potencialment 
perillosos.

•	 Presentació de ponència a la Jornada d’Estudi-
osos del PN de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
“Accions de millora de l’estat ecològic de la 
conca alta del Ripoll”.

•	 Xerrades a l’escola Josep Gras. “El misteriós 
cas de la guineu al Josep Gras”.

•	 Redacció de la nova ordenança d’animals de 
companyia. En fase de redacció.

•	 Organització de sessions d’assessorament 
al Centre de Recursos Pedagògics del Vallès 
Occidental en el marc del programa “fauna als 
patis”.

ÀMBIT: SOSTENIBILITAT
•	 Campanya d’estalvi d’aigua “SOS aigua. El 

viatge invisible de l’aigua malbaratada”. Edició 
de díptics. Obsequi de difusors d’aigua per les 

aixetes. Finançat a partir de fons propis.
•	 Tallers ambientals a l’Escola Josep Gras. Cons-

trucció d’un escalfador solar. Finançat per la 

Diputació de Barcelona i fons propis.
•	 Gestió de projectes vinculats a la finca pública 

de Can Ribera.

ÀMBIT: RESIDUS
•	PROVA PILOT DE RECOLLIDA DELS RESIDUS 

PORTA A PORTA ALS GRANS GENERADORS
•	Des del 8 de gener de 2018 el municipi de Sant 

Llorenç Savall, junt amb Castellar del Vallès i 
Rubí, participa en la Prova pilot de recollida 
de residus porta a porta als establiments que 
generen grans quantitats de residus. Aquesta 
prova pilot és promoguda pel Consorci de Resi-
dus del Vallès Occidental, tindrà una durada 
de 6 mesos i té per objectiu millorar els per-
centatges de recollida selectiva als municipis 
per tal de contribuir a superar l’estancament 
del reciclatge i poder assolir els objectius pre-
vistos per l’Agència de Residus de Catalunya i 
la Unió Europea pel 2020. La recollida porta a 
porta compta amb un sistema d’identificació 
d’usuari per tal de poder-ne fer un seguiment, 
i assegurar una major implicació dels esta-
bliments participants. La prova és reforçada 
amb una campanya de seguiment amb la col-
laboració de dos tècnics ambientals que visi-
taran els establiments   participants. Per tal 
de portar a terme aquesta experiència pilot el 
Consorci de Residus compta amb una subven-
ció de 50.000 euros de l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC).

•	A Sant Llorenç Savall hi estan participant 20 
establiments comercials i de restauració, als 
quals agraïm als seus propietaris i treballa-
dors el seu esforç i implicació per a que la 
recollida porta a porta dels residus al nostre 
municipi pugui ser una realitat. Els establi-

ments que hi participen són:
Restaurant Cal Ramón
Restaurant Fonda Rius
Restaurant El Caliu
Restaurant Cal Pau
Bar Royal
Bar Nou
Bar La Granja
Bar Tot Dolç
Bar Marfil
Pizzeria La Segona Copa
Bar Musical El Crack
Bar La Clau
Cal Blau
Charter
Els tres peixets
Cal Quico
Cal Sadurní
Pastisseria Domènech
Cal Marcel·lí – La Cassoleta
La Residència de Gent Gran de Sant Llorenç 
Savall

•	A tots ells els felicitem i animem a continuar 
col·laborant per tal d’aconseguir aquests 
millors nivells de reciclatge al nostre muni-
cipi. I animem també a tots els veïns i veïnes 
del municipi a sumar-se a reciclar bé, la impli-
cació de tots és imprescindible per assolir els 
objectius previstos per l’Agència de Residus 
de Catalunya i la Unió Europea pel 20.

•	Campanya de difusió amb entrega d’embuts 
per recollir d’oli usat domèstic. Finançament 

al 100% CCVOC.
•	Desplegament de la recollida selectiva als 

equipaments municipals i les festes locals. 
Adquisició de 4 jocs de contenidors de 120 
litres. Finançament a partir de fons propis.

•	Redacció del Pla local de gestió i prevenció 
de residus de Sant Llorenç Savall. En col-
laboració amb el CCVOC (aprovació prevista 
per març 2018).

•	Campanya de sensibilització de la recollida de 
la matèria orgànica. Visites porta a porta. Edi-
ció de díptic. Obsequi de contenidors domès-
tics i bosses de roba per la compra. 2 punts 
d’informació. Finançament a través de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya i fons propis.

•	Prova pilot de recollida porta a porta dels grans 
generadors del municipi. En col·laboració amb 
el Consorci de residus del Vallès Occidental i 
els establiments locals.

•	Setmana de la prevenció de residus. Taller 
d’elaboració de sabó a partir d’oli usat. En 
col·laboració amb el Consorci de residus del 
Vallès Occidental.

•	Disseny del programa de recollida porta 
a porta de les restes de poda al municipi. 
Posada en marxa març de 2018. Finançament 
del MAGRAMA al 50% i el restant l’ajuntament.

•	Exposició “La segona vida de la roba” en col-
laboració amb Humana.

•	Gestió del sistema de recollida de residus 
municipal, Deixalleria Municipal, neteja viària 
i resolució d’incidències.

Turisme, Promoció Econòmica i Comerç

LA MUNTADA 
VI 5 QUARTERES. Productors, elaboradors i comercialitzadors de vi.

Avui hem entrevistat l’Adrià Garriga, productor del vi 5 Quarteres que es cultiva a La Vall d’Horta.  
El vi 5 Quarteres forma part de la marca Productes Llorençans Fets amb el Cor.

Llicenciat en filosofia, pagès, productor, elaborador i comercialitzador de vi, l’Adrià estima i respecta  
la terra i l’entorn natural on viu, i es pot dir que ha assolit el somni de la seva infantesa, que era el  
de viure al Parc Natural fent de pagès. 

El vi 5 Quarteres es fruit d’un pro-
jecte d’agricultura social i ecològica 
que es va iniciar fa una mica més de 
deu anys al Marquet de les Roques. 
Adrià, explica’ns com comença un 
projecte com aquest?

El meu somni de petit era poder 
ser pagès al Parc Natural. Abans 
d’arribar a La Muntada vaig anar 

voltant per diferents llocs del Parc 
Natural treballant en diverses feines 
(de guaita, d’informador, de maso-
ver, de pagès,...) fins que vam ater-
rar al Marquet de les Roques. Allà, 
motivat per les ganes de gestionar 
els camps i poder-hi donar un valor 
afegit, va sorgir la oportunitat de 
començar aquest projecte de recu-

peració de vinya, que va néixer l’es-
tiu de 2007. Els tràmits legals per 
a obtenir els drets de vinya i poder 
plantar-ne són molt complicats i 
no sempre s’aconsegueix, però la 
Diputació en aquell moment estava 
interessada en el projecte de recu-
perar la vinya al Parc i es va poder 
aconseguir. I quan al Marquet es 
van iniciar les obres de reforma de 
la casa, l’octubre de 2013 ens vam 
traslladar a la masia de La Muntada, 
on hem aconseguit consolidar del 
tot el projecte familiar.

Qui és l’Olivera? I quin paper hi 
tenen en aquest projecte?

L’Olivera és una cooperativa d’in-
tegració social, amb molta expe-
riència en el mon del vi. Per poder 
tirar endavant aquest projecte vam 
fer un conveni de col·laboració amb 
l’Olivera. Nosaltres els donem feina 
(llocs de treballs) en la fase de pro-
ducció del raïm (hi ha molta feina 
en podar, despampular, lligar sar-
ments, reparar tanques, veremar,...). 
I l’Olivera posa una part dels treba-

lladors i tota l’experiència i infra-
estructura per la elaboració del vi 
(cellers, enòlegs, maquinària, con-
trols sanitaris,...).  De fet, jo sempre 
he treballat combinant els temes 
socials i agrícoles, els dos m’agra-
den molt, i aquesta col·laboració 
amb l’Olivera integra perfectament 
aquest sentiment.

Quines són les varietats de vinya 
que heu recuperat?

Hem recuperat cinc varietats 
locals de vinya que havien estat cul-
tivades antigament en aquesta zona 
o per les proximitats. Preguntant a 
la gent gran de Sant Llorenç Savall i 
dels pobles dels voltants vam conèi-
xer quines eren les varietats que 
s’havien cultivat aquí. Les vinyes 
que nosaltres hem recuperat són: 
Picapoll blanc, Garnatxa blanca, Ull 
de llebre, Samsó i Sumoll. I els vins 
que elaborem amb aquestes varie-
tats són: el vi 5 quarteres blanc, el vi 
5 quarteres negre i el vi 5 quarteres 
vermell.

P R O D U C T E S  LL O R E N Ç A N S  F E T S  A M B  E L  C O R
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PROJECTE ÈXIT ESCOLAR

Dins del conveni que té establert l’Ajuntament 
amb la Creu Roja hi ha un annex que tracta 
d’aquest projecte (ja explicat en varis Plens).

El projecte sorgeix de la necessitat per poder 
cobrir les necessitats socioeducatives específi-
ques del col·lectiu d’infants i adolescents entre 
6 i 12 anys que requereixen un acompanyament 
individualitzat en el seu temps de lleure.

Els objectius generals que es pretenen assolir 
amb aquest servei són els que podeu veure a la 
taula.

El servei funciona seguint les mateixes dates 
que el curs escolar, de setembre a juny, en horari 
de tardes. Funciona de dilluns a divendres depe-
nent del grup.

El projecte va destinat a tots aquells infants 
i adolescents d’entre 6 i 12 anys que estiguin 
empadronats al municipi de Sant Llorenç Savall 
amb dificultats greus d’integració i/o relació 
social, mancances en les habilitats socials i/o 
dificultats d’aprenentatge.

En cas que no hi hagi places suficients per a 
totes les sol·licituds rebudes, es prioritzaran 
aquells infants amb necessitats socioeducatives 
o problemàtiques familiars que requereixin una 
actuació d’urgència. Aquest factor el decidirà, en 
última instància, les tècniques de Creu Roja con-
juntament amb l’educadora de serveis socials.

FUNCIONS DEL SERVEI

•	 Rebuda dels infants (els més petits s’aniran a 
recollir directament a la sortida de l’escola, si 
s’escau). Un cop a l’aula s’habituarà als nens i 
nenes als hàbits d’higiene diaris (rentar-se les 
mans, rentar-se les dents...) i es berenarà (sub-
vencionat per Creu Roja).

•	 Reforç escolar. Des del servei es pretén donar 
suport en els estudis, als infants que presenten 
dificultats d’aprenentatges.

•	 Derivació i integració a recursos normalitzats 
de la comunitat. Per tal de promoure la integra-
ció dels infants, des del servei es promourà la 
derivació dels nens i nenes a altres recursos ja 
existents dins del municipi.

•	 Coordinació amb serveis socials d’atenció 
primària pel treball familiar. Es treballarà 
conjuntament amb els SSAP del municipi tots 
aquells factors que es creguin importants, tan a 
nivell individual com familiar.

Serveis Socials

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECIFICS

Prevenir, compensant les deficiències socioe-
ducatives dels infants i adolescents, amb espe-
cial atenció a les situacions de risc i exclusió.

Facilitar l’adquisició i/o desenvolupament de 
les habilitats socials

Fomentar un coneixement positiu de la seva 
realitat

Donar suport al procés de desenvolupament 
integral dels infants i adolescents.

Orientar i recolzar el procés de maduració per-
sonal treballant des de totes les dimensions de 
la persona: física,
psíquica, efectiva, social i cultural.

Fomentar la participació activa dels infants i 
adolescents en els aspectes i
àmbits que els afectin

Potenciar l’adquisició d’hàbits i
aprenentatges bàsics.

Atendre les necessitats del procés
formatiu dels infants i adolescents

Promoure valors com el respecte, el
companyerisme, el treball en equip, a través 
d’activitats com el joc, tallers, etc.

Promoure l’optimització del temps lliure per tal 
que esdevingui temps de lleure.

Potenciar la socialització dels infants i adoles-
cents cap a altres recursos normalitzats del 
municipi i afavorint l’acolliment dels mateixos 
per part de la
comunitat.

Promoure el treball en xarxa amb els
diferents agents socials del poble

Sensibilitzar els veïns/es i les entitats del barri 
envers les necessitats dels infants i
adolescents

Treballar amb les famílies per tal d’orien-
tar-les, recolzant-les i donar-los eines per al 
bon desenvolupament dels
seus fills i filles.

Fer escolta activa de les famílies

Oferir espais de formació, reflexió i lleure

Tot el vi de 5 Quarteres prové del raïm 
produït a les terres de la Vall d’Horta?

Sí, tot el raïm és produït a les 
vinyes de La Vall d’Horta. En total 
són unes 3,4 hectàrees de terreny 
repartides entre La Muntada i el 
Marquet de les Roques, totes són 
en finques públiques propietat de la 
Diputació de Barcelona. 

Quan vaig sentir el nom del vi, el 
primer que em va venir al cap va ser 
aquell poema de Pere Quart que vaig 
aprendre de petita a l’escola “En ma 
terra del Vallès tres turons fan una 
serra, quatre pins un bosc espès, 
cinc quarteres massa terra. Com el 
Vallès no hi ha res!”. Però, en reali-
tat, és aquest el significat del nom 
del vi “5 Quarteres”? 

El nom del vi significa varies coses. 
Per una banda el número 5 repre-
senta els cinc membres que som a 
la família: l’Àngela, els meus tres fills 
i jo, ja que aquest projecte defensa el 
somni familiar de viure i treballar al 
Parc. I de l’altra banda la Quartera 
que representa la meva passió per 
la terra i l’agricultura. Una Quar-
tera és una mesura antiga de doble 
utilitat ja que servia per mesurar 
una superfície de terreny (1, 2, 3,...
quarteres) i alhora el volum de grà 
necessari per sembrar en aquesta 
superfície. Al mateix temps, el nom 
de 5 Quarteres també ha estat una 
manera de retre homenatge a Joan 
Oliver, reivindicant les estades d’es-
tiueig que va fer el poeta al Mar-

quet de les Roques, i refermant així 
també la nostra passió per la poesia.

...i la imatge que veiem a l’etiqueta 
de les ampolles?

La imatge simbolitza la can-
timplora de l’excursionista. És la 
cantimplora que utilitzava de petit 
quan fèiem sortides amb els escol-
tes de Matadepera, quan somiava 
que algun dia seria pagès al Parc 
Natural...

He vist a la web 5quarteres que 
hi ha almenys 13 establiments que 
venen el vostre vi i 12 restaurants 
que l’ofereixen en la seva carta, tots 
ells escampats per la província de 
Barcelona. Es pot comprar o tastar el 
vi 5 Quarteres a Sant Llorenç Savall? 

Sí, les dues coses. A Sant Llorenç 
Savall el podeu tastar si aneu a men-
jar als restaurants El Racó de Can 
Brossa, La Fonda Rius i a Cal Ramón. 
I podeu comprar-ne a Cal Marcel·lí, al 
Charter i aquí a la masia de La Mun-
tada. També es pot comprar per inter-
net a la web www.5quarteres.cat.

En aquesta entrevista ens ocupa 
el vi per ser un dels productes de 
la marca Productes Llorençans Fets 
amb el Cor, però, a la masia de La 
Muntada no només s’hi produeix vi, 
què més s’hi fa?

Doncs, a més del Vi, la Vinya i 
l’agricultura social i ecològica, a la 
masia de La Muntada hi tenim l’Es-
cola de Natura La Muntada, on s’hi 
realitzen activitats educatives, cultu-
rals i de lleure adreçades a famílies 
i escoles.

D’altra banda, la masia també ofe-
reix el lloguer d’espais (sales poli-
valents, cuina, habitacions, terreny 
d’acampada,...) esdevenint un refugi 
de trobada per entitats, famílies i 
grups. 

El vi 5 Quarteres és fruit d’un 
projecte que va molt més enllà de 
produir, elaborar i comercialitzar 
vi, és un producte que engloba 
passió, valors, proximitat i aspec-
tes socials. Té doncs tot allò que 
estima l’Adrià i per això és un pro-
ducte fet amb el cor i des del cor.

Més informació a: 
http://www.lamuntada.cat/ca
http://www.5quarteres.cat/

http://www.5quarteres.cat
http://www.lamuntada.cat/ca
http://www.5quarteres.cat/
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SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA 2017
A través d’una subvenció amb la Diputació de Bar-

celona, l’Ajuntament de Sant Llorenç ofereix el ser-
vei de teleassistència i l’empresa que s’encarrega 
de la gestió d’aquest servei és Tunstall Televida.

Aquest és un servei d’atenció a les persones 
grans per facilitar-ne el manteniment a la llar, té 
una funció preventiva i actua també en situacions 
d’emergència; mitjançant un dispositiu electrònic 
s’estableix contacte immediat amb la central recep-
tora, que proporciona resposta adequada a cada 
necessitat.

Aquest sistema permet:
•	 Connectar fàcilment amb la central receptora 

d’alarmes les 24h del dia, els 365 dies de l’any 
a través de la línia telefònica i d’una manera 
còmoda i ràpida.

•	 Sistema de mans lliures, que permet establir 
contacte verbal sense necessitat de despen-
jar cap telèfon ni d’acostar-se al terminal de 
teleassistència.

•	 Detecció de gas i fum per millorar el nivell de 
seguretat de l’usuari.

•	 Tecnologia adaptada a usuaris amb deficiències 
auditives.

•	 Mobilització dels recursos que existeixen a la 

localitat, mitjançant un fitxer actualitzat per avís 
d’ambulància i coordinació amb els recursos de la 
comunitat per a l’atenció d’emergències socials, 
caigudes...

•	 Mobilització dels recursos propis de l’usuari.
•	 Informació i suport personal.
•	 Servei d’agenda/Recordatoris.
•	 Visites de seguiment.
•	 Etc.

Els usuaris que es beneficien d’aquest recurs 
poden ser de tipus A, B i C, depenent del seu grau 
d’autonomia i de la seva unitat familiar.

Usuari A: usuari principal amb penjoll.
Usuari B: segon usuari amb penjoll també (nor-

malment matrimonis).
Usuari C: persones dependents que no poden fer 

servir el penjoll però tenen assistència. En aquest 
cas, al domicili, sempre hi ha d’haver un usuari A.

Actualment a Sant Llorenç Savall, 78 persones 
són usuàries d’aquest servei, dels quals 68 són usu-
aris de tipus A, 9 de tipus B i 1 és usuari de tipus C. 

Al municipi no hi ha un topall màxim d’usuaris del 
servei, és a dir no cal que hi hagin baixes per sol-
licitar les altes d’altres usuaris.

Les novetats que està introduint el servei són 
la implantació del model RET (Resposta Eficaç de 

Teleassistència) en una primera entrevista amb 
l’usuari del recurs. Avalua els riscs i necessitats de 
cada usuari, es centra en la persona, treballa en la 
prevenció i n’estudia les caigudes i marejos, la seva 
xarxa sòciofamiliar i les incidències prèvies que hi 
ha hagut de gas i fum.

Es treballa en la prevenció per detectar i actuar 
davant situacions de risc com són els maltracta-
ments, la inseguretat i la soledat.

S’implanta el Protocol davant la sospita o certesa 
de maltractaments vers la gent gran i fer-ne la pos-
terior derivació als Serveis Socials Bàsics.

Es fa detecció d’estafes a gent gran i es traslladen 
les denúncies pertinents als mossos d’esquadra.

S’actua treballant en la prevenció amb gent gran 
que està en una situació de soledat, fent un segui-
ment telefònic més personalitzat i realitzant visites 
periòdiques a l’usuari que tindran més o menys fre-
qüència depenent dels grau d’autonomia, protecció, 
acompanyament...de que disposi l’usuari. S’adequa 
la intensitat del seguiment en funció de l’evolució de 
cada usuari.

L’objectiu final és promoure un envelliment més 
autònom i saludable, així com la qualitat de vida en 
l’àmbit domiciliari.

Igualtat
CERCLE OBERT DE DONES A SANT LLORENÇ SAVALL

El dia 9 de febrer a les 7 de la tarda hi havia con-
vocada una trobada per a dones. Si us sembla, tot 
seguit, passem un resum de com va anar i com va 
néixer aquesta idea...

Com cada any, la Regidoria de Servei a les persones, 
organitza una sortida (per a persones majors de 60 
anys) en aquest cas al Teatre. Sortint, va sorgir la 
idea (d’unes quantes dones) de poder fer una tro-
bada, un dinar... vaja, d’organitzar alguna cosa... El 
8 de març es celebra el Dia de la Dona i molts dies 
abans s’ha d’anar pensant en activitats que es poden 
realitzar ...ostres! I portar una companyia de teatre? 
I per què no fem un sopar de dones? I tornar a reac-
tivar el grup de dones que ja hi havia? I per què no 
una reunió amb dones de Sant Llorenç  (nascudes 
o no, que estiuegin, que vinguin el cap de setmana, 

que tinguin un vincle) i parlem a veure què pot sor-
tir? Reunió convocada  a  les 7....3  dones....va! Tor-
nem a reenviar el cartell per whatsapp a veure si 
ve alguna més...”ostres sí, ara vinc!” Total, 9 dones. 
S’explica això mateix que s’ha explicat fins ara i des-
prés de rumiar i veure vàries possibilitats quedem 
en portar una companyia de  teatre el 16 de març 
al Patronat (teatre-fòrum) i anar a sopar a un res-
taurant del poble...hi ha coses a concretar, per tant, 
ens haurem de tornar a reunir. Quines possibilitats 
i/o oportunitats tenim creant aquest grup? Explicar 
experiències viscudes (joves i no tan joves), conèixer 
noves persones, fer xerrades interessants ja sigui 
per part d’una de nosaltres o sol·licitant a la Dipu-
tació, portant a alguna persona que en sap perquè 
la coneix “fulanita”....tot té un inici...i totes les apor-

tacions seran ben rebudes. Així doncs... esperem el 
dia 16 de març omplir el Patronat i si més no, ser-ne 
moltes en el sopar!

A mida que es vagi acostant la data, anirem infor-
mant. Moltíssimes gràcies!

Ocupació
Dinamització de l’ocupació a Sant Llorenç Savall

El servei de dinamització de l’ocupació a Sant 
Llorenç Savall és de periodicitat quinzenal. S’han 
combinat els serveis d’orientació i inserció laboral, 
amb la planificació i execució d’actuacions locals 
de dinamització del teixit productiu, en funció de les 
necessitats i oportunitats identificades al municipi, 
el context comarcal i les tendències generals.

Per tal de treballar els objectius generals plante-
jats, es concreten diferents objectius específics que 
s’articulen a través de diferents actuacions, per a les 
que es presenten els resultats i l’avaluació segons 
els indicadors prèviament establerts. 

Aquests es situen en els següents punts clau que 
concretem i analitzem segons els indicadors establerts.

Orientació professional i per l’ocupació informant 
dels recursos existents al territori i dels projec-
tes que porta a terme directament el Consell 
Comarcal.

De forma transversal a cadascuna de les entre-
vistes individuals s’han introduït les eines bàsiques 
per apropar a la persona a les fonts d’informació 
actualitzades, es valora la realització de derivació 
coordinada amb els recursos existents al territori 
que més s’adeqüin al seu itinerari personal.

Accions desenvolupades:
•	 Orientació per al disseny de l’ itinerari professional
•	 Propostes per a la recerca de feina.

•	 Informació de l’oferta formativa privada i del Ser-
vei d’ Ocupació de Catalunya.

•	 Derivació als Serveis Locals d’Ocupació de Ter-
rassa, Sabadell, Castellar  del Vallès i poblacions 
limítrofes.

•	 Inscripció en el Servei Local d’Ocupació amb el 
suport de la XALOC. 

Les persones usuàries del servei han estat infor-
mades de diferents  programes dins les Polítiques 
Actives d’Ocupació del CCVOC: Treball i Formació, 
Joves per l’ocupació i accions Integrals, amb l’objec-
tiu de donar a conèixer l’objectiu de cada acció, pre-
seleccionar a les persones interessades i que com-

pleixen els requisits de cadascun dels programes. A partir d’aquesta difusió i 
preselecció, s’ha realitzat la derivació de 3 joves al programa Joves x l’Ocupació 
i un més al Programa Integral. També s’ha realitzat enviament informatiu dels 
avantatges a la contractació que aporten els programes Fem ocupació per joves 
i 30 plus a les empreses del municipi.

Assessorament per a l’establiment d’un itinerari formatiu ocupacional, 
així com el seu seguiment i desenvolupament amb els beneficiaris.

Accions Núm. Accions

ALTES. Entrevista ocupacional (Alta xaloc) 24

SEGUIMENT. Assessorament individual: orientació 33

Assessorament individual en Recerca Activa de Feina 16

Seguiments: sistemàtics, postinserció, gestió oferta, 
formació 82

Total 155

Expedients actius 

100

En el decurs de l’any 2017, s’han realitzat 24 dies d’atenció directa agen-
dades els dilluns de forma alterna, amb una mitja de 5 entrevistes diàries 
d’una hora de durada aproximadament.

Realització d’accions grupals de suport a la recerca d’ocupació i/o el 
suport a l’emprenedoria.

Amb l’objectiu de fomentar l’autonomia en la cerca de feina mitjançant 
l’eina XALOC, ampliar el coneixement sobre el Mercat de Treball i generar 
sinergies entre els/es usuaris/es del servei es va realitzar: 

Acció formativa població 
general 

Tipologia acció
TRF/ 
Orientació Núm. Data

Utilització de l’eina Xaloc TRF 3 24/04/2017

Jornada Converses del Mercat de 
Treball

TRF
1 29/11/2017

Jornada Converses del Mercat de 
Treball

TRF
1 30/11/2017

Les persones assistents a la formació “Utilització eina Xaloc”van valorar 
qualitativament la sessió com molt favorable. Coincidint en la facilitat d’uti-
lització de l’eina i en la seva aplicació per a la cerca de feina. Com aspecte a 
millorar seria la connexió a internet, per possibles problemes de cobertura 
al municipi.

Des del CCVOC, s’ha realitzat la 5a edició de les Jornades Converses del 
Mercat de Treball, dos sessions dirigides a persones en procés de recerca 
de feina i a empreses i entitats de diferents sectors de la comarca, amb el 
propòsit de compartir les diferents realitats laborals, intercanvi d’experièn-
cies i coneixements de les persones assistents, per així afavorir les expecta-
tives de les persones participants en el seu procés d’inserció. La realització 
d’aquesta nova edició, ha generat noves sinergies entre Servei d’Ocupació 
de Sant Llorenç Savall i varies empreses participants a la jornada, amb les 
que es plantegen futures col·laboracions professionals. 

Durant la activitat anual, s’ha identificat la necessitat de realitzar càpsules 
formatives adreçades a persones sense habilitats TIC, per així afavorir la 
cerca de feina per internet de forma autònoma. 

Gestions de borsa de treball: recerca de candidatures, preselecció i 
seguiment. 

En el periode 2017, s’han gestionat 16 ofertes de feina en empreses dels 
sectors serveis, construcció, restauració, metall, ramader agrícola i restau-
ració. D’aquestes ofertes, 8 s’han cobert amb persones inscrites al Servei 
Local d’Ocupació de Sant Llorenç Savall, 3 tenen el procés de selecció obert, 
3 han cancel·lat el procés de selecció i 2 les han cobert pels seus mitjans. 
Totes les vacants gestionades eren per llocs de feina al mateix municipi.

Des del Servei Local d’Ocupació, es realitzen activitats d’intermediació 

i inserció laboral amb empreses del municipi i de municipis limítrofs. En 
el cas que les vacants no puguin ser cobertes amb usuaris/res del propi 
servei, es realitza extensió de l’oferta a la resta de l’equip itinerant i/o al 
web XALOC. Es realitzen seguiments de les persones que han iniciat un con-
tracte laboral, ja sigui per saber la seva adaptació dins l’empresa, les seves 
inquietuds i així fomentar la vinculació de la persona amb el Servei. D’altra 
banda, es realitza el seguiment a les empreses que han contractat a perso-
nes, per assegurar l’adaptació de la persona al lloc de feina, i així fidelitzar 
les empreses al SLO i afavorir futures col·laboracions. 

La dinamització i el contacte amb les entitats es realitza a través d’una 
primera presa de contacte via telefònica o correu electrònic per poder esta-
blir una visita in situ, així es més facil transmetre a l’empresa totes les pres-
tacions que es poden oferir des del Servei Local d’Ocupacio, en el cas de 
les empreses visitades s’han realitzat activitats de definició de perfils pro-
fessionals i/o competencials, informar sobre els programes i subvencions, 
programes de Joves, borsa de feina pròpia, selecció de persones per perfils 
professionals, seguiment postinserció, etc.

Durant l’any 2017, s’han realitzat tasques de coordinació, suport al des-
envolupament, consolidació i associacionisme del teixit productiu de forma 
continua amb empreses ja vinculades amb el servei i també a noves enti-
tats que han valorat obtenir un servei d’intermediació amb el Servei Local 
d’Ocupació.

Identificació de necessitats d’intervenció i disseny d’accions concretes.

Es realitza un taller de recerca de feina amb l’eina Xaloc, s’observa una 
necessitat de fer mes tallers de recerca, no solament per que les persones 
utilitzin webs de recerca de feina, sinó per que les persones s’habituïn a la 
utilització de les TIC. 

Perfil persones usuàries  actives a la base de dades de la xarxa XALOC:

Sexe

Dones 61

Homes 39

Homes Total Homes % Total Dones %

 menors de 20 anys 4 2

 entre 21 i 29 anys 8 9

 entre 30 i 39 anys 7 12

 entre 40 i 49 anys 10 17

 majors de 49 anys 18 21

 Total 39 61

Persones amb càrregues familiars

43

Expedients derivats de Serveis Socials 

19

 Nivell formatiu

Llicenciatura/Enginyeria/Grau 6

Diplomatura/Enginyeria tècnica 3

Cicle Formatiu Grau Superior 11

Cicle Formatiu Grau Mitjà 10

COU 3

Batxillerat/BUP 11

FP II 3

FP I 5

ESO 10

Graduat Escolar 18

Certificat Estudis Primaris 13

Estudis Primaris sense Certificat 4

Formació pendent homologació 3
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UBICA’T
En breu començarà aquest programa 100% finançat pel SOC 

(subvenció que ha rebut el Consell Comarcal) i que ha estat sol-
licitat per aquest Ajuntament. És un programa que busca pro-
moure la inserció laboral de persones que per les seves carac-
terístiques personals i socials presenten més dificultats per a 
l’accés al mercat de treball actual.

Els objectius són:
•	 Orientar i reorientar professionalment en aquelles ocupacions 

amb més sortida en el mercat de treball actual.
•	 Capacitar per l’adquisició i desenvolupament de competèn-

cies clau, especialment les que fa referència a l’adquisició de 
coneixements de les noves tecnologies de la Informació i la 
comunicació.

•	 Facilitar la inserció laboral mitjançant la prospecció d’ofertes 
laborals.

•	 Potenciar la coordinació i el treball en xarxa, entre els diferents 
agents del municipi.

•	 Promoure el treball en xarxa per incentivar l’intercanvi d’experi-
ències entre les entitats executores de l’actuació.
Aquest programa per al nostre municipi es tradueix en un tècnic 

itinerant cada 15 dies que serà la mateixa persona que ja tenim 
com a tècnica d’Ocupació, Elena Donate, que atendrà entre 15 i 20 
persones i destinarà entre 5h i 35h/persona.

El cost d’aquest programa per a l’Ajuntament serà totalment gratuït.

ENFEINA’T
Un altre dels programes que el Consell 

Comarcal ha rebut subvencionat pel SOC 
i que l’Ajuntament també ha demanat. El 
programa Enfeina’t permet la contracta-
ció laboral temporal i l’acompanyament 
a la inserció de persones en situació 
d’atur de llarga durada per municipis 
més grans de 30.000 habitants o per 
agrupacions de municipis de menys 
habitants. 

Per obrir la participació als municipis 
mes petits de la comarca, des del Consell 
Comarcal   ens van proposar un seguit 
de projectes alineats amb el Programa 
d’Actuació Comarcal i que permetrien 
disposar de serveis itinerants compar-
tits entre els municipis durant 12 mesos 
per un cost de 500,00 € a l’any per dia de 
servei setmanal.

Així doncs, ens van concedir un dels 
dos projectes que havia presentat l’ ens 
municipal. Aquest consistirà en tenir un 
tècnic per a Serveis Socials, dos dies a 
la setmana, i la seva funció serà visitar 

a les persones més grans de 80 anys 
de Sant Llorenç Savall amb l’objectiu de 
conèixer les condicions en què es troben 
i detectar necessitats per definir nous 
programes o actuacions, en l’àmbit local 
i/o comarcal. Divulgar informacions per 
millorar les condicions de vida i sobre 
els recursos al seu abast (per exemple: 
la Llei de la dependència, teleassistèn-
cia, serveis SAD, programa d’envelli-
ment actiu,...). I farà una avaluació del 
servei SAD que es presta des del Consell 
Comarcal per integrar millores.

D’aquí que el projecte rebi el nom de 
Millora de la qualitat de vida de la gent 
gran.

El cost que tindrà aquest servei per a 
l’Ajuntament serà de 1.000€/any.

L’ajuntament s’ha adherit al programa 
Treball i Formació 2017 a través del 
qual s’han pogut contractar a través del 
Consell Comarcal, 2 peons per a la bri-
gada. La durada d’aquests contractes és 
de mig any.

TIC’s (Noves Tecnologies) i Transparència
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA I ESTADÍSTICA

Percentatge resumit del portal de transparència i Estadística del portal 
de transparència (amb format barres i percentatges), en l’estat en què ens 
trobem segons la Normativa Catalana.

Percentatge d’emplenament portal de transparència

ANÀLISI DE VISITES A LA WEB DE L’AJUNTAMENT  
de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017

XARXES SOCIALS
A 31 de desembre de 2017, hi havia 733 seguidors (l’1-1-2017, n’hi havia 579)

Trànsit
VEHICLES ABANDONATS

El passat mes de desembre de 2017 vam signar el contracte amb l’em-
presa Autodesguace Castellar durant un període d’un any per realitzar la 
retirada de vehicles abandonats de la via pública, servei fonamental per 
garantir un correcte estat i manteniment de la via pública i del medi ambi-
ent de la vila. El servei és gratuït i els propietaris llorençans que ho desitgin 
poden sol·licitar-ho a l’Ajuntament.

S’han detectat un total de 13 vehicles en estat d’abandonament. Dels 
quals des de l’inici de la campanya de retirada de vehicles ja hem retirat 3 

vehicles de la via publica que els propietaris han sol·licitat aquest servei. La 
resta de vehicles els vigilants estan intentant contactar amb els propietaris 
ja que els desconeixem o no volen desballestar els vehicles. L’objectiu és 
que abans del 31 de març retirar 4 vehicles més com a mínim. 

Un dels problemes que segurament tindrem serà en relació als vehicles 
que coneixem el propietari i no volen realitzar la descontaminació i desba-
llestament del vehicle. Tot i que ens cobreix l’ordenança de trànsit i el codi 
de circulació, per interposar sancions. 
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CARNESTOLTES 2018
FESTA DEL CARNESTOLTES

El passat dia 10 de febrer es va celebrar la festa del Carnestoltes. 
La trobada va ser a la plaça a les 10:30 on els Pics/ Caravel·les i Trucs 
tenien preparada una xocolatada.

Passades les 11:00 va començar la rua que aniria fins la Casa de Cul-
tura, acompanyant el Rei Carnestoltes al ritme dels grallers de la Colla 
Gegantera. Petits i grans vam fer una “guerra de bombardes” amb la 
qual cosa, la majoria de persones vàrem quedar ben enfarinades. Bom-

bardes que van preparar des de l’AMPA.
Vam poder gaudir de l’animació a càrrec d’en Roger Canals que va fer 

ballar i mostrar totes les disfresses que allà es van concentrar.
I si a plaça hi havia xocolatada a càrrec del Cau...a la Casa de Cultura ens 

esperava un “vermout” a càrrec de l’AMPA de l’escola.
La festa va ser tot un èxit i a sobre el temps va acompanyar.
Felicitar a tota l’organització d’aquesta festa!

GEGANTS
ESTIMATS LLORENÇANS I LLORENÇANES, 

A dia d’avui us escrivim en aquesta edició del Savall per donar les 
gràcies, primer de tot, a la multitud de persones que ens vàreu acompa-
nyar el passat diumenge 17 de desembre en la celebració de la IXa Tro-
bada de Gegants de Sant Llorenç Savall. Una trobada que va celebrar-se 
amb la companyia de les colles geganteres de Castellar del Vallès, els 
gegantons de l’Escola Sant Esteve també de Castellar, Sentmenat, els 
gegants del barri de Gràcia de Sabadell, Sant Joan de Vilatorrada, Lliçà 
d’Amunt, Sant Quirze del Vallès, Sant Llorenç d’Hortons i Sant Antoni de 
Vilamajor, tot i que aquesta última ens va notificar a l’últim moment que 
s’havien d’excusar. 

Enguany, vàrem posposar la trobada i la celebràrem el diumenge 17, 
coincidint amb la fira de Santa Llúcia i, malgrat el fred de les primeres 
hores del matí, la trobada va transcórrer en un dia ple d’ambient festiu, 
moviment constant i gresca al cor del nostre poble. Des de primera hora 
la colla de gegants ens encarregarem de coordinar l’arribada dels molts 
paradistes que s’havien d’instal·lar a Plaça amb motiu de la fira, i de les 
colles geganteres que anaven arribant per deixar els gegants plantats 
a la Plaça fins l’hora de començar, mentre gaudien d’un bon esmorzar 
de pa amb tomàquet i embotit, tot de la nostra vila. Al voltant de les 
onze iniciàvem la cercavila, seguint el mateix recorregut de l’any passat. 
Començant per seguir l’Avinguda Catalunya, tombar a l’Agell per enlla-

çar amb el carrer Ripoll, donar la volta a la placeta de la rectoria per tornar 
a passar per Plaça i enfilar pel carrer Llevant fins a la Casa de Cultura, on va 
tenir lloc una mostra de balls propis de cada colla gegantera. 

Al final de la festa entregarem un record a totes les colles per la seva 
assistència a la nostra Trobada, enguany un retrat dels nostres gegants 
dibuixats per la genial artista Laura Casas. Tot seguit, l’alcalde Ricard Tor-
ralba dirigia unes paraules encoratjadores a totes les colles assistents i, 
especialment, per encoratjar la nostra colla amb la labor que estem duent 
a terme any rere any per mantenir viva la tradició gegantera a Sant Llorenç 
Savall, al qual volem agrair aquest reconeixement i donar també nosaltres 
les gràcies pel seu suport i als membres de l’ajuntament. No només als 
membres del consistori, sinó també als tècnics i agents municipals per la 
seva feina i dedicació, perquè malgrat no sigui sempre visible, és tant d’im-
portant com la de tots nosaltres. I ja per acabar volem donar les gràcies a 
totes les persones que ens vàreu acompanyar, però també a tots els volun-
taris que ens vàreu ajudar en el decurs d’aquesta jornada i demés persones 
que s’hi implicaren per tal d’aconseguir que fos un gran dia per recordar. 

Seguidament us deixem la presentació del proper acte que celebrarem a 
Sant Llorenç Savall, esperant comptar amb la presència de tots vosaltres.

Moltes gràcies llorençans i llorençanes i fins aviat!

Entitats i Societat
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ON SÓN EL MUNTADA I LA GUIDA?

Sembla que a la colla gegantera s’està coent alguna cosa...
I és que ja fa uns mesos que la imatgeria festiva de la colla no està al 

complert, doncs hi falten des de l’octubre els gegants nous: en Muntada 
i la Guida.

Sí, si... ho heu llegit bé. Fa mesos que estan de vacances, han anat al 
taller Ventura & Hosta de la petita vila alt-empordanesa de Navata. 

Doncs ben mirat no era per menys, i és que aquestes vacances se les 
tenen ben merescudes! Fa deu anys que el Muntada va arribar a Sant 
Llorenç en mig del pregó de la festa major, i des d’aleshores no ha parat 
quiet, tot saltant i ballant arreu del territori. La Guida, tot i ser més jove 
no s’ha volgut perdre aquesta aventura i l’ha acompanyat.

Durant aquestes vacances de parella gaudiran de diversos tracta-
ments revitalitzants dins dels quals en destaca un lífting. També han 
aprofitat per anar-se’n de compres, tenen moltes ganes de comprar-se 
roba nova per estrenar-la a la tornada.

Us preguntareu: “tot això està molt bé, però... quan tornaran a Sant 
Llorenç?”

Doncs tot just ens acaben d’avisar mitjançant aquest cartell que ens 
envien. 

Com veureu els tindrem a Sant Llorenç el diumenge 18 de març 
al matí i ens porten una gran sorpresa: UNA TROBADA EXTRA PER 
AQUEST ANY!

Es veu que volen celebrar els deu anys de la colla gegantera a l’engròs 
i amb aquesta trobada a principis d’any volen donar el tret de sortida al 
nostre aniversari.

NO HI PODEU FALTAR!

ESCOLA JOSEP GRAS
LLEGIR, GAUDIR, CONVERSAR, DEBATRE I APRENDRE

Tant des de l´escola com des del poble, s´aposta per la idea que els 
llibres i la lectura són cultura, i també és plaer i emoció.

És responsabilitat de tots i totes oferir a la nostra comunitat, els mitjans, 
recursos i espais necessaris per afavorir el creixement de nous lectors i 
lectores, i que coneguin i experimentin el gust per la lectura.

Creiem que els Clubs de Lectura, són una bona eina, perquè combinen 
el plaer de llegir amb el de la conversa amb amics o companys, entorn a 
un llibre. Promouen la tertúlia i el diàleg, potencien els vincles entre les 
persones i afavoreixen la connexió entre diferents membres del grup, que 
possiblement, d´altra manera, no trobarien nexes d´unió. 

A més, van molt lligats al sistema pedagògic en el que es basa la nos-

tra escola, on els infants són el centre 
del procés d’aprenentatge i els pro-
tagonistes, i es fomenta el seu propi 
criteri, la crítica constructiva i la tole-
rància envers l´opinió de les altres 
persones.

Actualment, a Sant Llorenç Savall, 
hi ha quatre clubs de lectura en dife-
rents àmbits del poble; 3 d’ells a l’es-
cola, que, de manera intencionada i 
conscient, fan possible aquesta tasca 
enriquidora.

Veiem quin són aquests clubs de 
lectura:
•	 CLUB DE LECTURA DELS NOIS I 

NOIES DE 5è i 6è. Dinamitzat per 
Meritxell Martí; escriptora que viu al poble.  

•	 CLUB DE LECTURA DE LES FAMÍLES. Un espai participatiu per compar-
tir lectures de llibres on el component educatiu és present d’una o altra 
manera. Dinamitzat per la Meritxell Martí i en Xavier Salomó, il·lustrador 
que viu, també, al poble, i coordinat per la Lorena Benet; mare de l´escola. 
Aquest curs es reuniran dos cops: 

1) El dia 07/03/18 per reflexionar i dialogar al voltant del llibre: El curiós 
cas del gos a mitja nit de MARK HADDON i 
2) El dia 06/06/18 al voltant del llibre Wonder de R.J. Palacio y Imma Falcó.

•	 CLUB DE LECTURA DE MES TRES DE L´ESCOLA. Dinamitzat per la Maria 
Olivé, aquest club de lectura funciona des de fa forces anys ja. Un espai, per 
llegir i continuar aprenent sobre aquesta gran tasca que fan els mestres: 
educar als infants, en aquest cas, del poble. 

•	 CLUB DE LECTURA DE LA CASA DE CULTURA dirigit a adults i joves majors 
de 18 anys i coordinat per Marta Carner; dinamitzadora de la Casa de 
Cultura.
El que és realment important, pensem-hi, no es només llegir des de ben 

petit, sinó allargar en els anys aquesta passió per la lectura i gaudir i entendre 
allò que llegim.

Aprofitem per donar les gràcies a 
la Meritxell Martí i al Xavier Salomó 
per la seva participació i col·laboració 
com a experts en el tema dels llibres. 
Igualment, un gràcies ben gran a la 
Lorena Bonet. 

AMANDA EGEA I CRISTINA MARTÍNEZ

(Mares de l´Escola Josep Gras)

 

COLLA GEGANTERA DE SANT LLORENÇ SAVALL 

PRESESENTACIÓ DE LA RESTAURACIÓ I NOVA INDUMENTARIA D’EN 
JOAN MUNTADA I NA GUIDA DE SAVALL 

18 DE MARÇ DE 2018 

11:00h – PLANTADA DE GEGANTS (Plaça Major) 

11:30h – PRESENTACIÓ JOAN MUNTADA I GUIDA DE SAVALL 

12:00h – CERCAVILA DE GEGANTS  

RECORREGUT: 

Plaça Major – Av. Catalunya – Font de l’Aixeta – C. Torrent Mico 

C. Ripoll – C. Rectoria – Plaça Major 

13:00h – FESTA FINAL (Plaça Major) 

COLLES ASSISTENTS: 
 PADRINS DEL MUNTADA: 

  Sant Feliu de Codines 

 PADRINS DE LA GUIDA DE SAVALL 

  Castellcir 

 COLLES CONVIDADES: 

  Girona – Terrassa – Ripollet – El Port de la Selva  

Organitza: 

CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
HOLA AMICS DEL CASAL

Ja han passat tres mesos de l’últim Savall i tornem a intentar explicar 
quines han estat les novetats al vostre Casal.

Primer us parlaré del la Marató de TV 3. Malgrat ser solament 21 per-
sones les que varen venir al ball que va fer el Casal, es van recaptar 400€. 
Estem molt agraïts. 

En segon lloc, us parlaré de la Revetlla de Cap d’Any. Tots els membres 
de la Junta varem estar exultants, contents i mooolt feliços. Gracies al 
bon afer de l’Antonia de Cal Domènec el sopar va ser boníssim i les taules 
feien un goig! Puc dir-vos, que malgrat la molta feina que ens va suposar, 
(penseu que aquest any varem ser 84 persones), els meus companys de 
Junta i jo mateixa, varem gaudir molt preparant-ho. Vull remarcar que 
aquest any hem tingut l’ajuda inestimable d’amics que no són a la Junta. 
Els hi estem molt agraïts! Ah! els cambrers, aquest cop han sigut 3, molt 
eficients i simpàtics. El xou, molt divertit, crec que tothom s’ho va passar 
força bé. Vaja, que no soc capaç de trobar-hi cap pega, que segurament hi 
va ser-hi, però sabeu que hem passa...que hem falta objectivitat. 

Assemblea general Ordinària. Van assistir 40 persones, i crec que es va 
desenvolupar força bé. Marta ens va posar al corrent de l’evolució en el 
nombre de socis: Altes 20,  baixes per defunció 9, total socis en l’actualitat 
282. A continuació en Salvador Llorens ens va fer l’explicació econòmica. 

Estem força satisfets de l’evolució que està tenint el Casal en aquet moment.
Anna ens va parlar sobre les excursions. Realment són molt agradables i 

s’aconsegueix un ambient fantàstic. 
La gimnàstica està tenint molt d’èxit, hi ha hagut moments en que la sala 

se’ns ha quedat petita.
El ball en ratlla, te els seus fans, fidels i constants.
Moltes gràcies a tots.
No som capaços d’aconseguir engrescar en el tema Ball, ens costa d’en-

tendre quin pot ser el motiu. Atenent a un suggeriment, intentarem buscar 
una data fixa per fer-ho, per exemple, el 3er. diumenge de cada mes. Hem 
d’estudiar el calendari.

La projecció de vídeos va ser molt dolenta. Intentarem millorar-ho, les foto-
grafies van estar millor. Ho sentim molt. 

De les properes activitats, no comento res, dons al sortir la revista tant 
espaiada, es fa difícil. Vosaltres com sempre, si us plau, aneu mirant els car-
tells que pengem per tot arreu. 

Fins el proper SAVALL!

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
SORTIDA HIVERNAL DE LA SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA AL CIM DEL COMAPEDROSA (Andorra) 

El passat dissabte 13 i diumenge 14 de gener es va realitzar la segona sortida 
hivernal d’alta muntanya del Centre Excurcionista Llorençà, essent la primera 
del 2018. Vam anar a Andorra, concretament al cim del Comapedrosa de 2.942m.

Com sempre, la sortida es va iniciar a la font de l’aixeta a les 6 del matí.  Arri-
bats a Andorra, deixem el cotxe a Arinsal, al peu del camí. Ens calcem bé les 
botes, la motxilla i enfilem camí amunt. El dia acompanyava, hi havia núvols i poc 
sol però res indicava trobar pluja o neu.

Ens endinsem al Parc Natural del Comapedrosa. El camí està força indicat ja 
que és part del GR-11 i s’hi troben marques (si la neu no les ha tapat). De seguida 
agafem alçada i algú ja opta per posar-se les raquetes. El camí, convertit en 
corriol, és tapat pel gruix de neu i caminar es fa difícil. Som els primers en obrir 
camí després de les últimes nevades al llarg de la setmana. El camí cap al refugi 
son 3 hores i mitja de durada.

Poc abans d’arribar veiem que baixa un noi alemany tot sol. Parlem amb ell . 
Diu que ve de baixada, ens explica que hi ha molta neu i que ja està satisfet del 
tros aconseguit. L’engresquem per arribar amb nosaltres fins al refugi, li expli-
quem i que hi farem nit i que no s’ha de preocupar ni pel fred ni pel menjar. Pro-
veirem de llenya i el convidarem a sopar amb nosaltres.
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Ja hi som!! hem arribat al refugi lliure  del Comapedrosa. Té una capa-
citat per 6 persones, ideal per un grup reduït com el nostre. També té llar 
de foc i per tant… vam sortir a fer llenya. Troncs grossos i petits que van 
cremar tota la tarda i part de la nit.

Diumenge ens vam llevar a les 8, i vam sortir del refugi a les 9. S’espe-
rava un dia llarg. Meteorològicament parlant, el dia acompanyava.  El llac 
de les truites (just al costat del refugi) és el primer dels dos llacs que vam 
trobar, l’altre és el llac negre, força més gran. Els dos llacs estaven glaçats 
i coberts de neu. En aquest segon llac va ser on vam decidir deixar la mot-
xilla i fer parada per agafar forces abans d’atacar el cim. Dos companys, 

degut a la fatiga, van decidir esperar-nos i guardar forces per la baixada. Un 
altre company va decidir arribar-se fins al pic de Baiau, de menys alçada però 
també amb unes molt bones vistes de França. I, finalment, un altre company 
va coronar i va  fer onejar la bandera del centre al cim més alt d’Andorra: el 
Comapedrosa. 

El descens va ser ràpid. Vam acabar satisfets pel gran cap de setmana que 
vam passar i contents d’haver assolit els objectius: disfrutar de l’entorn, dels 
companys i fer salut. Un altre cap de setmana rodó.

Salut i muntanya!

ENTREGA DE PREMIS DE LA 3a COPA LLORENÇANA

Acabada la darrera cursa 
puntuable per la Copa Llo-
rençana i tenint els resultats 
absoluts, el passat dissabte 
20 de gener vam fer l’entrega 
de premis de la 3a edició de la 
Copa Llorençana.

Felicitar a les guanyado-
res: Marisa Díaz, en tercera 
posició; seguida en segona 
posició per la Marta Fuentes; i 
Núria Rosell com a campiona 
de la 3a copa llorençanaI en 
categoria masculina felicitar 
a: Narcís Montfort, en tercera 
posició; seguit de Lluis Garcia 

en segona posició; i Jordi Soler en 
primera posició.

El primer i primera de cada cate-
goria ja s’estan preparant per cór-
rer la TRAIL Valls d’Àneu del pro-
per mes de Juliol.

Des del Centre Excursionista 
estem molt contents de la bona 
acollida que té la copa llorençana 
per part de tots els corredors 
i caminaires que hi participeu. 
Esperem continuar així en les 
futures edicions i seguir gaudint 
amb vosaltres de la muntanya i del 
nostre poble.

CALENDARI DE CURSES I CAMINADES  
PUNTUABLES PER LA 4a COPA LLORENÇANA

•	 XINOXANO  – diumenge 22 d’abril
•	 NIT DE VÈRTIC  –  dissabte 30 de juny
•	 DUATLÓ FESTA MAJOR  –  dijous 23 d’agost
•	 PMMC – MARATÓ / MITJA / SANT JAUME  – diumenge 28 d’octubre
•	 SANT SILVESTRE LLORENÇANA  –  diumenge 30 de desembre

Podeu consultar el reglament i el sistema de puntuació a la WEB del Centre (centreexcursionistallorença.cat)

22 km, 11 caminaires i tot un dia esplèndid  pel davant.
Entusiasmats i amb ganes de recuperar el GR aparcat, sortim al matí 

des de Sant Celoni,després d’un bon cafè per despitar la son i agafar 
energia.

Sortim amb alguns tracks i l’ajut de dos GPS i,  irrisòriament, iniciem 
el camí amb alguna equivocació i molta confiança en trobar la ruta cor-
recta. Ningú s’ha esverat per no trobar el camí . Tothom opina i amb la 
lògica imperant, tot mirant el Turó de l’Home, ens orientem fins a trobar 
les sagetes del GR .

La resta de la sortida ha anat molt bé. Pujades pronunciades, paisatge 
típic del Montseny amb castanyers, fullaraca seca al terra, poca aigua a 
les fonts, poca gent i, sobretot, un regal de dia solejat que hem pogut gau-
dir en bona companyia fins arribar al Montseny.

Avui, un grup de persones del CEL, amb les seves diferències i caracte-
rístiques personals, han col·laborat per construir un dia entretingut i fan-
tàstic. Un dia més amb estones de tot i on els caminants ens impregnem 
de l’esperit distès i conciliador que  forma part del tarannà del grup.

Avui, com sempre, el grup ha sabut  compartir riures i ganes de passar 
un bon dia. Caminar amb vosaltres és una delícia. Gràcies a tots i totes.

Ens espera la propera etapa del GR5.

 Tere Abellan.

GR5 SANT CELONI – MONTSENY

NIT DE VÈRTIC 2018

El passat 10 de gener la comissió de la Nit 
de Vèrtic va triar una causa solidària entre les 
tres propostes finalistes que eren:

-la malaltia de Crohn

-Fundazioa Baltistan
-Save the Children
Després d’un intens debat entre tots els membres 

de la comissió, vam escollir Fundazioa Baltistan, 

dedicada a ajudar a les persones de la Vall d’Hushé 
(Pakistan) amb diferents projectes per ajudar al seu 
desenvolupament socioeconòmic.

Concretament ens fixarem amb l’escolarització 

de les nenes que des de molt joves són obligades 
a treballar o són esposades. Amb la nostra ajuda 
volem aconseguir els diners necessaris per aju-
dar a les famílies perquè no tinguin la necessitat 

d’utilitzar-les per la seva subsistència. Pagant els 
seus estudis i formant mestres per garantir la 
seva educació.

Agraïm totes les propostes presentades, que van 

ser moltes i us animem a col·laborar en el projecte 
solidari Nit de Vèrtic- acció solidària 2018.

https://www.baltistan.eus/

 

17 d’abril TALLER D’ESTALVI ENERGÈTIC A LA LLAR
Horari: de 17:00 a 19:00h.  
Lloc: Casa de Cultura

22 d’abril XXIIa CAMINADA POPULAR XINOXANO
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

1 de maig FESTA DEL PI DE MAIG
i a la tarda Sardanes a la plaça amb  
La Principal del Llobregat.

13 de maig FIRA DE SANT PONÇ

agendasavall
 TROBAREU MÉS INFORMACIÓ

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

horaris
· AJUNTAMENT L’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament és de 8 a 

14h de dimarts a divendres i de 8 a 14h i de 15,30 a 18,30h els dilluns. 

· 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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.baltistan.eus%2F&h=ATOWQlM1e5QrmNMGgi_MJguUDCNct6XcB8_Ia7Xl-Lu9AhJyCobvCVDfN_UWRQo8yofTdqXHPFYZ5jELj1MTKEd0LLThRy12rd61rX4E58OUUToOMitxnhgs6udt-QItlk1RyPdZrFl7jMg9isqTv1PaFOSl1R13ZA3dJfjkGMteK166bAINB17QI20Sb0iEurFBd80ELUcOtraicUDsGmqnvFnh48AspFHpRccqPdT0Cq9BPg5-x3CPTmMGwKPjRo0gH22UespUyDi7uKRHS36txN4qLZAdMnPbQiWPMEn4ofNUko48dqoOqUiMpZuhOQ
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RESIDÈNCIA DE GENT GRAN DE SANT LLORENÇ SAVALL
40è aniversari de la Residència

El passat 23 de gener, la Residència de 
Gent Gran de Sant Llorenç va celebrar els 
40 anys de la seva inauguració. El centre va 
néixer gràcies a la donació dels terrenys per 
part d’una família del poble i actualment s’ha 
convertit en una entitat econòmica important 
per aquest. Al llarg d’aquests 40 anys, la resi-
dència ha anat evolucionant segons les seves 
necessitats. Allò que va començar com una 
Residència de Pensionistes, on les persones 
buscaven un lloc on viure tranquils, amb ser-
veis gairebé comparables a un hotel, es va 
anar convertint en un centre més assistencial 
amb persones cada vegada més dependents 
en tots els sentits. Malgrat la seva evolució, 
del tot necessària i alhora inevitable, els tre-
balladors de la Residència no deixem de tre-
ballar amb il·lusió pels nostres residents i a 
principis d’any vam celebrar l’aniversari amb 
una gran festa. Vam tenir com a convidats 
especials el Director General de Protecció 
Social de la Generalitat de Catalunya, el Sr. 
Joan Ramón Ruiz i Nogueras, el qual va posar 

èmfasi en l’entorn privilegiat que tenim tan a prop 
del Parc Natural i que ell tant coneix. També va 
fer referència a l’exposició que hi ha a l’entrada 
principal titulada “Mirada al passat”, amb les foto-
grafies dels residents de quan eren més joves per 
parlar de la necessitat de mirar el passat, saber 
d’on venim per agafar forces i seguir endavant 
amb la nostra tasca, en aquest cas, d’ajudar a 
les persones més fràgils. Com a convidats també 
vam gaudir de la presència del nostre alcalde de 
Sant Llorenç Savall, Sr. Ricard Torralba i Llau-
radó. Va comentar que havia vist néixer i créixer la 
Residència i que ara la veu com un gran motor per 
al poble i no va desaprofitar l’ocasió de demanar 
al Sr. Ruiz que es miri la Residència amb bons ulls 
per, de cara al futur, donar-li més cabuda i oferir 
més serveis. Després d’agrair a tothom la tasca 
que es fa per donar una vida més digna a les 
persones grans que hi viuen i encoratjar a seguir 
endavant, vam fer un petit homenatge a les tres 
residents i els tres treballadors amb més antigui-
tat al centre. Volem també remarcar les paraules 
encertades de la directora de la Residència, Sra. 

Rosa Baeza Lanuza, que ens diu que l’esperit de 
la residència són totes les persones que hi viuen, 
que hi treballen i que ens visiten i que tots els 
residents són l’essència del què serem en la nos-
tra vellesa i és així com ho hem d’entendre. 

La festa no va acabar aquí ja que, després 
dels parlaments, vam visualitzar un vídeo resum 
d’aquests últims anys al centre i tot seguit vam 
anar a la sala principal per fer un brindis, tots 
plegats, amb un còctel especial que ens va pre-
parar el departament de cuina. I com no podia ser 
d’una altra manera, la festa va concloure amb un 
gran ball amb música en directe i la col·laboració 
d’alguns membres del Casal de la Segona Joven-
tut que van venir a celebrar-ho amb nosaltres 
i la companyia de les nostres incondicionals 
voluntàries.

Volem agrair i felicitar a totes i a tots doncs, 
d’una manera o altra, formeu i heu format part 
de la Residència i perquè també formeu part 
d’aquests 40 anys.
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Situació econòmica

Portem diferents mesos que di-
ferents grups municipals van  ex-
plicant diferents opinions sobre la 
situació econòmica d’aquest ajunta-
ment, però tot seguit passem a ex-
plicar-ne la situació real:

Hem tancat l’any 2017 sense tenir 
un sòl crèdit amb una entitat pri-
vada, solament tenim crèdits amb 
la Diputació de Barcelona a interès 
zero. A més tenim un rati d’endeu-
tament molt baix (32%), recordem 
que el màxim permès és el 110%.

A part portem 5 anys en que hem 
congelat tots els impostos munici-
pals, i la intenció és continuar igual 
fins a final de legislatura, per tant, 
haurem estat 6 anys sense apujar 
impostos.

A dia d’avui paguem totes les fac-
tures amb un venciment inferior als 
30 dies.

A part tenim el problema de que el 
govern espanyol no ens deixa gastar 
el superàvit que tenim, que a hores 
d’ara estem parlant d’uns 300.000 
€. Des d’aquí tornem a demanar 
al Govern Central que modifiquin 
aquesta llei que perjudica als muni-
cipis que han fet bé les coses durant 
aquests últims anys.

També és veritat que hem rebut 
crítiques que ens diuen que perquè 
no gastem per exemple aquest su-
peràvit en  incrementar la vigilàn-
cia, la resposta és que a dia d’avui el 
Govern espanyol no ens deixa gas-
tar-ho en despeses ordinàries i tam-
poc en més personal, però a banda 
d’això, en el cas de que ens deixés, 
hauríem de valorar que l’ajunta-
ment podria pagar aquest incre-
ment de cost d’uns 200.000 € (el cost 
que val tenir vigilants les 24h al dia) 
el primer any, però que llavors un 
cop acabat el superàvit ho hauríem 
de pagar amb les arques munici-
pals i l’única solució seria apujar al 
voltant d’un 20% l’IBI, i creiem que 
abans de fer una cosa així s’hauria 
de consultar a tota la població.

 
“Venbinguts”

Encetem el 2018 on tot es preci-
pita. Donada la periodicitat del Sa-
vall, quan escrivim la columna ens 
podem trobar que la vigència del 
que ara redactem, estigui caduca-
da a la seva lectura. Un dia ens lle-
vem a la República Catalana, a l’al-
tre ens diuen que som a Tabàrnia, 
al següent ens llevem entre llaços 
grocs i al següent un “viva España”. 

Aguantant el calendari amb la 
mà perquè aquest no s’escapi. Vo-
lem felicitar i agraïr a tots aquells 
llorençans i llorençanes que el 
passat dia 21 de desembre van fer 
confiança a Junts per Catalunya, la 
llista del nostre President; desco-
neixem si quan llegiu la columna el 
Sr. Carles Puigdemont serà a l’exi-
li, serà finalment president, o bé si 
amb el “155” li espera un altre fi. 

En primera reflexió del paràgraf 
anterior, podríem pensar que el 
Savall hauria de sortir amb més 
freqüència, però precisament en la 
freqüència ens adonem que els que 
busquem la màxima informació en 
el dia a dia, depèn del prisma que 
agafem avui, podem estar caducats 
demà!

Aturem-nos per un moment, i 
pensem en qui ha estat empreso-
nat per les seves idees polítiques, 
segur que per ells i les seves famí-
lies tot va molt més a poc a poc ... 
més aviat etern. 

La política municipal fa el seu 
curs, entrats al 2018 els vilatans de 
ben segur que en els mesos vinents 
començaran a notar que aquesta 
s’agita. És el moment dels tangi-
bles, és el moment de sembrar vots 
per recollir-los el 2019. Si ERC vol 
complir el seu programa tindrem 
obres tot l’any, augmentarà la bri-
gada, etc, etc. En el 2017 la políti-
ca d’ERC ha estat un pacte amb la 
natura; doncs només cal fer una 
volta pels carrers del poble i veure 
que estan plens d’herbes, fins i tot 
baixant pel carrer Calvari hi tenim 
un arbust!! A ningú se li escapa que 
falta gent a la brigada, si els carrers 
estan plens d’herbes és perquè fa 
mesos i mesos que aquests no es 
cuiden com toca, les herbes neixen 
a la primavera i no a la tardor o a 
l’hivern quan hi han glaçades. 

#Venbinguts 
#verdvinguts 
#Benviguts

 
Adéu, Vall Xica

Fa poques setmanes vam ser tes-
timonis de l’enderroc definitiu de 
la Vall Xica. Inaugurat l’any 1960, 
l’edifici de la Institució de Santa 
Teresa de Jesús es va mantenir ac-
tiu com a escola i orfenat fins a les 
acaballes del segle passat. Encara 
hi ha llorençanes que evoquen amb 
nostàlgia els anys d’infantesa que 
passaren allí, com alumnes de les 
religioses que impartien les classes. 
En encetar-se el segle XXI, una part 
de les dependències fou utilitzada 
com equipament municipal, bé per 
a instal·lar-hi la Llar d’Infants o com 
a local d’algunes entitats del poble. 
En aquell moment, amb un peu de 
l’Ajuntament dins de l’edifici, sona-
ven campanes sobre la possible ces-
sió de l’edifici al nostre municipi. La 
oportunitat, però, va passar de llarg 
i avui, anys més tard, la Vall Xica ja 
ha passat a la història. Cinquanta 
anys d’utilització és molt poc temps 
per amortitzar un projecte que, en 
aquella època, va costar un bon gra-
pat de milions de pessetes. D’això 
se’n diu malbaratament.

En darrera instància, tots som 
responsables de l’abandonament 
de l’edifici. La Generalitat en pri-
mer lloc, per ser-ne la propietària. 
També els successius consistoris 
que han passat pel nostre Ajunta-
ment, incapaços de desencallar un 
problema que hauria pogut obrir un 
ventall de possibilitats inimagina-
bles. També el poble, tots nosaltres, 
tenim part de culpa. La manca de 
mobilització i el conformisme han 
donat el vist-i-plau definitiu a l’en-
derroc. És evident que no podem ser 
reivindicatius des del sofà de casa 
nostra.

La Vall Xica ja no existeix, però 
encara tenim dempeus altres edi-
ficis que necessiten amb urgència 
una actuació i un projecte de futur. 
Entre aquests destaca la masia de 
Comabella, de propietat municipal. 
Abandonada des de fa anys, el vell 
casalot es va degradant a ulls vista 
sense que els successius Equips de 
Govern  hagin fet res per evitar-ho. 
Ara per ara, el futur de Combella és 
incert i l’única opció que s’ha valo-
rat seriosament és la possibilitat de 
venda. Correrà Comabella la matei-
xa sort que la Vall Xica?. Esperem 
que no, però per tal d’evitar-ho cal 
que el poble s’expressi i abandoni 
temporalment la calidesa del sofà.

La Llei 
Electoral Municipal

És justa la Llei Electoral Municipal?
Per una Agrupació d’Electors, com 

és el nostre cas, que no estem sota el 
paraigua de cap partit polític, se’ns fa 
difícil comprendre com un grup polí-
tic imposa el seu criteri a pesar de la 
seva minoria de vots en el moment 
que els altres grups de l’oposició, que 
sumen la majoria de vots, voten en un 
mateix sentit. Això és el què ha passat 
recentment a la votació del nou hora-
ri dels Plens Municipals.

Això és el què està passant aques-
ta legislatura al nostre poble. El grup 
d’ERC, que compta amb el 44’29% 
dels vots del veïns (majoria en regi-
dors) està imposant el seu criteri a la 
resta de grups de l’oposició (CIU, CUP 
i AES), que compten amb un 47’90%, 
quan aquests voten tots en el mateix 
sentit.

En el Ple del passat 31 de gener es 
van votar dues mocions per al canvi 
de dia i hora dels Plens Municipals, ja 
que el secretari interventor d’aquest 
agafava una excedència i, a continua-
ció, la jubilació. El Grup de Govern co-
menta que els està costant trobar un 
substitut a l’anterior secretari i, com a 
mesura provisional, ha pogut contac-
tar amb una secretària que treballa 
en un altre Ajuntament, però que ens 
farà el favor els dimarts al matí i els 
dijous a la tarda.

El grup d’ERC va presentar una mo-
ció perquè la reunió del Ple Municipal 
es passi al tercer dijous del mes a les 
21 h. Anteriorment, i per decret de l’al-
caldia, havien estat fixades les reuni-
ons setmanals de la Jundta de Govern 
(grup d’ERC) pels dijous a les 21 h, a 
excepció de la reunió que coincidia 
amb els Plens, que es feia a les 20:30 h.

Els grups de l’oposició van aprofi-
tar el canvi de dia de les reunions del 
Ple per presentar una moció perquè 
aquestes reunions se celebrin a par-
tir de les 19 o 20 h, amb el criteri de 
que primer es realitzin els Plens i, a 
continuació, la reunió de la Junta de 
Govern. Creiem que, si els Plens se 
celebren abans, hi podrien anar més 
veïns, a més de facilitar la concilia-
ció entre vida laboral y familiar. Però 
ERC s’hi oposa amb l’argument de què 
la Junta de Govern s’ha de celebrar 
abans del Ple, del que es desconeix la 
durada. Van votar-hi a favor els grups 
de CIU, CUP i AES i en contra el d’ERC, 
així que la moció va ser rebutjada.

Des de l’inici de la legislatura hem 
estat en contra de les reunions de la 
Junta de Govern, ja que l’únic benefici 
que li veiem és que, setmanalment, els 
tres regidors d’ERC que la formen es 
fiquin a la butxaca 160 euros per mitja 
hora de reunió.

Una altra forma de governar és pos-
sible. És clar que si.
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els grups municipals opinen
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