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telèfons d’interès
•	 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL 93 714 00 18

•	 CAP 93 714 02 38

•	 CASA DE CULTURA 93 714 12 23

•	 CASAL 2a JOVENTUT 93 714 05 31

•	 ESCOLA JOSEP GRAS 93 714 02 34

•	 ESTACIÓ D’AUTOBÚS DE SABADELL 93 727 92 92

•	 IES de CASTELLAR DEL VALLÈS 93 714 43 44

•	 JUTJAT DE PAU 93 714 00 18

•	 LLAR D’INF. EL PATINET 93 714 05 75

•	 PUNT D’INFORMACIÓDEL 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

 

VAL pel llibre “SANT LLORENÇ SAVALL,  
poble, paisatge i gent”del Jaume Valls i Vila,  
i Josep Maria Noguer i Palmieri.

Presentant aquest VAL a l’Ajuntament.

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

Desembre de 2018

146 

Escola Josep Gras: 
us presentem a la  
Carmina i a la Roser

El Casal: recollida de 
signatures Centre de  
Dia a Sant Llorenç

Productes llorençans  
fets amb el cor:
Charter

I TU DE QUIN 

EQUIP ETS?
DELS QUE RECICLA!

www.residusvalles.cat

#ExcusesoSepares
@residusvalles

Organitza: Amb el suport de:

XXIVa EDICIÓ DE LA PRIMERA  
MARATÓ DE MUNTANYA DE CATALUNYA

Evitem els accidents amb calderes, escalfadors  
i llars de foc, els Bombers ens ho expliquen
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L’Ajuntament informa 

Ple de juny de 2018 

Essent les vint-i-una hores del dia 
vint-i-ú de juny de dos mil divuit 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.

Excusen la seva assistència els 
regidors: Pere Daví Vilatersana.

1R PUNT. Exp.: 2018/000626 APRO-
VACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 
17-05-2018. Queda sobre la taula.

2N PUNT. Exp.: 2017/000650. 
PRESSUPOST 2018. Aprovat per 
majoria simple: a favor ERC (5); abs-
tencions CDC; en contra CUP(2) i 
AES (1)

PLENS MUNICIPALS

Ple de juliol de 2018
Essent les vint-i-una hores del dia 

dinou de juliol de  dos mil divuit 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. 

Excusen la seva assistència els 
regidors: Albert Vicens Llauradó i 
Francesc Xavier Sallas Puigdellívol.

1R PUNT. Exp. 2018/000626 
APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA PLE MUNICIPAL DEL DIA 

17 DE MAIG DE 2018. Aprovada 
per majoria simple: ERC (5); CDC 
(2); AES(1). 

2N PUNT. Exp. 2018/000691. 
APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀ-
RIA PLE MUNICIPAL DEL DIA 21 DE 
JUNY DE 2018. Aprovada per majoria 
simple: ERC (5); CDC (2); AES(1).

S’incorpora el regidor Juan Luis 
Serrano Toro.

3R PUNT. Exp. 2018/000062. 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
2017. Aprovada per majoria simple: 
ERC (6); CDC (2); AES(1).

4T PUNT. Exp. 2018/000754 

APROVACIÓ INICIAL DEL DOCU-
MENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL 
MUNICIPAL, DUPROCIM, DE SANT 
LLORENÇ SAVALL. Aprovada. Vots 
a favor: ERC (6) i CDC (2); abstenci-
ons AES (1). 

5È PUNT. DONAR COMPTE DE 
LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 
NÚM. 195/2018 AL 231/2018.

6È PUNT. INFORMACIÓ REGI-
DORIES I ALCALDIA.

7È PUNT. PRECS I PREGUNTES.
I no havent-hi més assumptes a 

tractar, l’Alcalde donà per finalit-
zada la sessió, essent les 21:56.

Ple de setembre de 2018
Essent les vint-i-una hores del dia  

vint de setembre de  dos mil divuit 
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. 

1R PUNT. Exp. 2018/000793 
APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA PLE MUNICIPAL DEL DIA 
19 DE JULIOL DE 2018. Aprovada 

A. ESTAT D’INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS

Capítol Descripció Import

1 IMPOSTOS DIRECTES 1.100.295,46 €

2 IMPOSTOS INDIRECTES 22.292,00 €

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 678.087,00 €

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 716.383,85 €

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 4.805,17 €

  OPERACIONS CORRENTS 2.521.863,48 €

6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 €

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 113.000,00 €

8 ACTIUS FINANCERS 0,00 €

9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €

  OPERACIONS DE CAPITAL 113.000,00 €

TOTAL ESTAT INGRESSOS 2.634.863,48 €

B. ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS

Capítol Descripció Import

1 DESPESES DE PERSONAL 778.942,85 €

2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.469.211,90 €

3 DESPESES FINANCERES 493,00 €

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 132.557,34 €

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 €

  OPERACIONS CORRENTS 2.381.205,09 €

6 INVERSIONS REALS 163.078,85 €

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €

8 ACTIUS FINANCERS 0,00 €

9 PASSIUS FINANCERS 90.579,54 €

  OPERACIONS DE CAPITAL 253.658,39 €

TOTAL ESTAT DESPESES 2.634.863,48 €

3È PUNT. Exp.: 2018/000651 PLA ECONÒMIC FINANCER 2018-2019. Aprovat per majoria simple: a favor ERC (5); abstencions CDC (2); en contra 
CUP (2) i AES (1). 

INGRÉSSOS DESPESES

C a p íto l 2018 2019
I. IMP OS T OS  DIR E C T E S 1.100.295,46 € 1.115.000,00 €
II. IMP OS T OS  IN DIR E C T E S 22.292,00 € 20.000,00 €
III. T AXE S  I ALT R E S  IN G R E S S OS 678.087,00 € 670.000,00 €
IV . T R AN S F E R È N C IE S  C OR R E N T S 716.383,85 € 715.000,00 €
V . IN G R E S S OS  P AT R IMON IALS 4.805,17 € 4.800,00 €
V II. T R AN S F E R È N C IE S  DE  C AP IT AL 113.000,00 € 53.933,26 €
T o ta l g e ne ra l 2 .634.863,48 € 2 .578.733,26 €

C a p íto l 2018 2019
I. DE S P E S E S  P E R S ON AL 778.942,85 € 792.963,82 €
II. B É N S  C OR R E N T S  I S E R V E IS 1.469.211,90 € 1.467.665,98 €
III. DE S P E S E S  F IN AN C E R E S 493,00 € 450,00 €
IV . T R AN S F E R È N C IE S  C OR R E N T S 132.557,34 € 130.000,00 €
V . C ON T IN G È N C IE S 0,00 € 0,00 €
V I. IN V E R S ION S  R E ALS 163.078,85 € 94.939,26 €
T o ta l g e ne ra l 2 .544.283,94 € 2 .486.019,06 €

C a p a c ita t /ne c e s s ita t b ruta 90.579,54 € 92.714,20 €

4T PUNT. Exp.: 2018/000565 
APROVACIÓ XIFRES PMH A DATA 
1 DE GENER DEL 2018.

2.371 habitants. Aprovat per majo-
ria simple: a favor ERC (5), CDC (2) i 
AES (1); abstenció CUP (2).

5È PUNT. Exp.: 2018/000653 
MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA 

PELS GRUPS MUNICIPALS ERC, 
CDC I CUP EN REBUIG A LA VIO-
LÈNCIA I LA IMPUNITAT POLI-
CIAL. Aprovada per majoria simple: 
ERC (5); CDC (2) i CUP (1); abstenci-
ons: AES (1)

6È PUNT. Exp.: 2018/000654 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS 

MUNICIPALS ERC, CDC I CUP, EN 
SUPORT AL PROFESSORAT DE 
L’IES DE SANT ANDREU DE LA 
BARCA. Aprovada per majoria simple: 
ERC (5); CDC (2) i CUP (1); abstenci-
ons: AES (1)

7È PUNT. Exp.: 2018/000657 
DONAR COMPTE OBJECCIONS 

GENER-JUNY.
8È PUNT. DONAR COMPTE DE 

LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 
NÚM. 142/2018 AL 194/2018.

9È PUNT. INFORMACIONS REGI-
DORIES I ALCALDIA.

10È PUNT. PRECS I PREGUNTES.
S’aixecà la sessió a les 21:50 h.

per majoria simple: ERC (6); CDC 
(2); AES(1); abstenció: CUP (2) 

2N PUNT. Exp. 2018/000809. 
NOMENAMENT MEMBRES 
COMISSIÓ DELIMITACIÓ ENTRE 
ELS MUNICIPIS DE SANT LLO-
RENÇ SAVALL, SENTMENAT I 
CALDES DE MONTBUI. Aprovada 
per majoria absoluta.

3R PUNT. Exp. 2018/000894. 
DISSOLUCIÓ CONSORCI DE 
TURISME. Aprovada per majo-
ria simple. A favor: ERC (6) i 
CDC (2); abstenció: CUP (2) i 
AES (1).

4T PUNT. Exp. 2018/000859 
REQUERIMENT SUBVENCIÓ 
GENERALITAT DE CATA-
LUNYA LLAR D’INFANTS EL 
PATINET. Aprovada per majo-
ria absoluta. 

5È PUNT. Exp. 2018/000958 
CONSULTA NOM PAVELLÓ 
MUNICIPAL. L’objecte d’aquesta 
consulta és conèixer l’opinió de 
la ciutadania sobre si el Pavelló 
Municipal de Ponsferrer ha de 
dur per nom Joan Kensley. Apro-
vada per majoria absoluta.

6È PUNT. Exp. 2018/000959 
DONAR NOM A LA PLA-
CETA DELS JARDINETS, 1 
D’OCTUBRE. 

L’Alcalde proposa canviar la 
ubicació del nom, en comptes 
de ser a la Placeta dels Jardi-
nets, seria a la Casa de Cultura, 
quedant el nom de la següent 
manera: Casa de Cultura 1 d’oc-
tubre. Aprovat per majoria sim-
ple. A favor: ERC (6), CDC (2) i 
CUP (2); abstenció AES (1).

7È PUNT. DONAR COMPTE 
DE LA RELACIÓ DE DECRETS 
DEL NÚM. 232/2018 AL 
312/2018.

8È PUNT. INFORMACIÓ 
REGIDORIES I ALCALDIA.

9È PUNT. PRECS I 
PREGUNTES.

I no havent-hi més assumptes 
a tractar, l’Alcalde donà per fina-
litzada la sessió, essent les 22:35.

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

SALUTACIÓ DE NADAL DE  
L’ALCALDE DE SANT LLORENÇ SAVALL

http://www.savall.cat
http://www.savall.cat
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Via pública
COMUNICAT RELATIU A L’ABANDONAMENT DE RESIDUS A LA VIA PÚBLICA 

Atès l’elevat nombre d’abandonaments de residus (mobles, matalassos, 
aparells electrics i electrònics, poda, runa, pintures i altres residus especi-
als, etc.) que darrerament s’estan donant al costat dels contenidors o aban-
donats en racons de la via pública del nostre municipi, causant molèsties 
i sovint posant en perill a persones, vehicles i el medi ambient, a més de 
causar un impacte visual negatiu i una imatge de poble descuidat.

Atès que aquest ajuntament no disposa d’un servei de recollida de resi-
dus voluminosos, i per tant aquesta tasca l’ha de realitzar la brigada muni-
cipal, en detriment d’altres serveis necessaris al poble com son el reforç del 
manteniment dels espais verds, les reparacions a la via pública, manteni-
ment dels equipaments públics, etc.

Vist que en els darrers mesos s’ha detectat que aquesta pràctica d’aban-
donaments de residus va en augment.

Per tot això, i per tal de garantir la seguretat, la salubritat, la protecció del 
medi ambient i un aspecte més net i endreçat del nostre municipi, es fa del 
tot necessari apel·lar a la col·laboració ciutadana:

ES RECORDA QUE  
EN TOT EL TERME MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ SAVALL:

•	  Està TOTALMENT PROHIBIT ABANDONAR RESIDUS a la via pública.

•	  Els residus que es generen a nivell domiciliari s’han de dipositar  
DINS DELS CONTENIDORS que hi ha al carrer (a excepció dels que 
s’han de dur a la deixalleria).

•	  Els residus que no es poden dipositar als contenidors del carrer 
S’HAN DE DUR A LA DEIXALLERIA.

Aclariments de com s’han de separar i dipositar o lliurar els diferents 
tipus de residus municipals:

Els residus que poden dipositar-se dins els contenidors del carrer són:

•	 ENVASOS DE VIDRE, a l’iglú de color verd.

•	 ENVASOS DE PLÀSTIC i/o LLAUNA i TETRABRICKS, a l’iglú de color groc.

•	 PAPER 1 CARTRÓ (les caixes s’han de dipositar plegades), a l’iglú de color blau.

•	 MATÉRIA ORGÀNICA (excepte les restes de poda), al contenidor de color marró.

•	 REBUIG O RESTA (excepte els residus que s’han de dur a la deixalleria), al con-
tenidor de rodes de color verd. 

ELS RESIDUS ADMESOS A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL SÓN:

•	 Runa

•	 Restes de Poda

•	 Voluminosos (matalassos, somiers, sofàs,...)

•	 Fusta i mobles vells

•	 Neveres, congeladors, rentadores, assecadores, aparells d’aire condicio-
nat,... Residus Especials en Petites Quantitats (pintures, dissolvents, aero-
sols, tòners, medicaments, olis de cuina o de motor, envasos de productes 
de neteja, bombones de butà o altres gasos a pressió, peces petites de 
fibra de vidre fibrociment,...)

•	 Aparells elèctrics i electrònics de qualsevol tipus (màbils, impressores, 
DVD’s, TV’s, ordinadors, joguines que portin bateries, portalàmpades, 
cables, etc.)

•	 Piles

•	 Làmpades i fluorescents

•	 Ferralla

•	 Rodes de vehicles

•	 Altres (per qualsevol dubte o suggeriment poseu-vos en contacte amb 
l’ajuntament)

L’HORARI DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL ÉS:

De dilluns a divendres de 15h a 18h.   
(excepte el mes d’agost i les vacances de nadal, que és de 10h a 13h).

Dissabtes de 9h a 14h. Festius tancat.

Davant de qualsevol inconvenient o incompatibilitat per a dur els residus 
a la deixalleria, abans de decidir abandonar-los a la via pública, si us plau, 
poseu-vos en contacte amb l’ajuntament.

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!

Aquesta és la cinquena entrevista del calendari d’entrevistes als produc-
tors i elaboradors locals adherits a la marca “Productes LLorençans fets 
amb el Cor” que vam establir per sorteig el mes de juny de 2017. Des d’ales-
hores han sortit publicades en cada Savall les entrevistes següents:

•	Xela Joguines (número 141 del Savall)
•	Granja La Roca (número 142 del Savall)
•	La Muntada - 5 Quarteres (número 143 del Savall)
•	Pastisseria Domènech (número 145 del Savall)
•	Charter (número 146 del Savall)

En els propers números del 
Savall és previst que es realitzin 
les entrevistes en l’ordre que es va 
establir en el sorteig als següents 
productors:

•	Cal Quico Carnisseria
•	Cal Blau
•	La Cassoleta – Cal Marcel·lí 
•	Un toc de verd

COMUNICAT RELATIU ALS ANIMALS DOMÈSTICS A LA VIA PÚBLICA
Atès l’increment de deposicions dels animals domèstics a la via pública 

del nostre municipi, causant molèsties i falta d’higiene a més de causar un 
impacte visual negatiu i una imatge de poble descuidat,

Atès que en les darrers temps s’ha incrementat la presència de gossos amb pro-
pietari que es passegen sols per la via pública sense cap mena de supervisió, posant 
en perill la seguretat viària i la mateixa seguretat dels animals de companyia.

Atès que els serveis de neteja d’aquest ajuntament estan veient-se des-
bordats per l’increment de brutícia deguda a l’augment de les deposicions 
de gos a la via pública.

Vist que aquest ajuntament disposa d’una Ordenança Municipal sobre 
Tinença d’Animals Domèstics que regula els drets i deures dels i les propie-
tàries d’animals de companyia.

Per tot això, i per tal de garantir la neteja, la salubritat, la protecció del 
medi ambient i la seguretat viària, per un aspecte més net i endreçat del 
nostre municipi, es fa del tot necessari apel·lar a la col·laboració ciutadana, i:

ES RECORDA QUE: 

•	Queda PROHIBIT DEIXAR LES DEPOSICIONS FECALS DELS GOSSOS a 
la via pública

•	Els gossos ANIRAN LLIGATS i proveïts de les corresponents cadena i 
collar a la via pública

•	Els propietaris dels animals de companyia tenen el deure de CENSAR 
els seus animals al cens municipal, i implementar-los SISTEMES 
D’IDENTIFICACIÓ (xip, tatuatge).

ES RECORDA QUE L’INCOMPLIMENT D’AQUESTS DEURES ES CONSIDEREN 
INFRACCIONS GREUS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS (Art. 
7, Art. 9 i Art. 12) I QUE PODEN SER SANCIONADES AMB MULTES D’IMPORTS 
ENTRE ELS 30€ I ELS 150€ (Art. 17).

Comerç
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

EL CHARTER DE SANT LLORENÇ SAVALL.  
Elaboradors i comercialitzadors de productes d’alimentació.
El supermercat Charter de Sant Llorenç Savall forma part de la marca Productes Llorençans Fets amb el 
Cor perquè elaboren i comercialitzen productes d’alimentació elaborats o produïts a Sant Llorenç Savall.
Avui hem entrevistat el Jordi Almeda, titular de la franquícia Charter a Sant Llorenç Savall de la 
cooperativa Valenciana Consum.
Fill de Sant Llorenç Savall, apassionat dels animals, del motociclisme i de la caça, el Jordi va estudiar el 
Cicle formatiu de grau superior en Educació Física al CAR de Sant Cugat, i després de treballar uns anys 
del que havia estudiat, va decidir muntar el seu propi negoci i va obrir una botiga d’alimentació al mateix 
lloc on ho havien fet els seus pares, a La Cope. 

Jordi, explica’ns com decideixes 
engegar el teu propi negoci?

Durant molts anys els meus pares 
havien tingut també una botiga d’ali-
mentació al poble, LA COPE, i des de 
ben jovenet que els ajudava. Des-
prés vaig compaginar els estudis al 
CAR de St Cugat amb la botiga, i en 
acabar els estudis vaig anar a treba-
llar en un gimnàs a Barcelona i vaig 
desvincular-me del negoci familiar. 
Va ser més tard, quan treballava 
com a transportista d’una empresa 
d’embotits, que em va començar 
a voltar pel cap de muntar el meu 
propi negoci, i parlant amb la gent 

de les botigues on anava a repartir 
em vaig començar a interessar per 
com funcionava el tema de les fran-
quícies. Perquè has d’entrar amb 
una franquícia per poder competir, 
ja que és l’única manera de poder 
vendre a uns preus tan econòmics 
com ells. Així que vaig començar a 
enviar correus a diverses franqu-
ícies per saber quines condicions 
posaven, i de seguida em van con-
testar. Em vaig decantar pel Consum 
ja que al estar a Castellar la gent ja 
la coneixia i m’havien dir que n’esta-
ven contents.

Quan pensem en les franquícies, 
sovint associem que els productes 
que s’hi venen són de lluny i de poca 
qualitat... Per què creus que és dife-
rent el Charter de Sant Llorenç Savall 
al Charter d’algun altre municipi?

Doncs que aquí tenim productes 
propis, que els elaborem nosaltres. 
Va ser dura la “lluita” amb la franqu-
ícia per poder tenir els nostres pro-
ductes propis. Vam haver de nego-
ciar molt per poder aconseguir tenir 
dues seccions de productes propis. 
Però ho vam aconseguir i això és 
el que ens diferencia de les altres 
franquícies. 

Tenim la secció del “Taulell” (car-
nisseria i xarcuteria) i la secció de 
la Fruita i la Verdura, on oferim pro-
ductes de proximitat i de qualitat. 
Per nosaltres era molt important ser 
competitius i, alhora, poder man-
tenir “l’essència” d’una botiga de 
poble; ens interessava molt treballar 
nosaltres mateixos la carn, fer ela-
boració pròpia, i oferir un producte 
fresc que coneguéssim bé i fos de 
proximitat.

Quins són els productes propis 
que oferiu en aquestes seccions?

Al Taulell oferim molts tipus de 
carn de proximitat (xai, conill, pollas-
tre, vedella, porc, cabrit...)  . I la fruita 
i les verdures les portem del Mer-
cat, i quan n’és temporada també en 
venem de productors locals. 

També elaborem nosaltres matei-
xos els nostres propis productes a 
l’obrador que tenim aquí. Ho fem de 
manera artesanal i sana (sense con-
servants artificials). Això ens dife-
rencia de les grans superfícies.

Per què és tant important poder 
oferir productes propis?

Primer de tot, perquè per nosal-
tres oferir un bon producte és bàsic, 
i considerem que treballant la carn 
a casa, obtenim uns productes de 
gran qualitat, ja que fa molts anys 
que hi treballem, i coneixem de prop 
el sector, els poveïdors, etc. Ofe-
rint aquests productes de qualitat i 
sent competitius pel que fa al preu, 
podem donar un bon  servei al client.
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Quins productes elaborats per 
vosaltres mateixos podem trobar al 
vostre establiment?

Botifarres, hamburgueses, man-
donguilles, llibrets, albergínies far-
cides, diferents carns marinades 
amb diversos gustos, diverses carns 
arrebossades, pilota per al caldo,...
etc. Tenim productes que tenen 
molta tirada i d’altres que no tanta, 
i anem variant, cada cert temps pro-
vem coses noves i n’hi ha que tenen 
èxit i n’hi ha que no. 

Fins i tot la pilota feta a punt per 
al caldo? 

Si, el tipus de consumidor ha can-
viat en els darrers anys. Abans quan 

hi havia La Cope, es venien més pro-
ductes sense elaborar i la gent s’ho 
feia a casa. Ara, cada vegada més, 
la gent compra més productes ela-
borats (els llibrets amb el formatge 
i l’arrebossat a punt de fregir, les 
bosses d’amanida a punt de posar a 
la plata, o la pilota ja feta per tirar 
al caldo). El tipus de consumidor ha 
canviat, vol més comoditat, i aquí li 
oferim aquests productes elaborats 
amb matèria primera de proximitat 
i de qualitat.

Quins son els productes elaborats 
que tenen més èxit?

La botifarra d’ous, la botifarra 
negra i les hamburgueses de poma i 

formatge. Fins i tot ve gent de Saba-
dell o Barcelona a comprar-ne! 

Hi tens força gent treballant, tots 
són del poble?

Si, tothom qui tinc contractat és 
del poble. Ara mateix tenim contra-
ctades 7 persones més jo.  Tenir els 
treballadors del poble és bo perque 
coneixen la gent i tot és més fami-
liar. Estic content amb ells.

T’agrada aquesta feina?

És molt sacrificada, no tens horari. 
Treballar de cara al públic és dur, té 
coses positives i negatives. Però a 
mi m’agrada aquest negoci, comprar 
i vendre... Ja sé el que és... treballar 
molt ja ho he “mamat” des de petit. 

He vist com es feia abans a la botiga 
dels meus pares i he introduït coses 
noves. El meu pare sempre em diu 
“ningú no et regala res”, i ja saps que 
s’hi ha d’aplicar molt d’esforç a les 
coses.

Al Charter de Sant Llorenç Savall, 
que per molts llorençans i llorença-
nes encara l’anomenem LA COPE, 
més enllà del que es pugui trobar 
en un supermercat d’una franquí-
cia, hi trobem PRODUCTES LLOREN-
ÇANS FETS AMB EL COR, productes 
d’alimentació propis, de proximitat 
i de qualitat, resultat de l’esforç i 
la convicció del Jordi, que creu en 
la importància d’oferir aquest valor 
afegit en el seu establiment.

Ensenyament
Actuacions a l’Escola Bressol El Patinet

En el mes de juliol es van col·locar diversos 
ventiladors de sostre a diferents espais de l’edi-

fici per contrarestar la calor quan les tempera-
tures comencen a ser altes. I, en el mes d’octu-

bre, es va col·locar una tanca al voltant de tot 
el pati.

Serveis Socials
Gent gran

El Casal d’Avis de Sant Llorenç Savall entra una instància al nostre Ajun-
tament amb la recollida de signatures per a que l’ens municipal insti a la 
Generalitat per la creació d’un Centre de Dia dins l’edifici de la Residència. 
Són un total de 1.094 signatures. 

El reconeixement per tot l’Ajuntament per aquesta gran tasca que han rea-
litzat diferents socis del Casal i el compromís de fer-ho arribar a la Genera-
litat de Catalunya.

Cercle obert de dones de Sant Llorenç Savall
El 19 d’octubre vam assistir a la xerrada de nutrició a càrrec de l’Àngel 

Perera. Va ser tot un èxit ja que hi van assistir 25 persones (això a Sant 
Llorenç és un rècord!) i força interessant, oberta a tot el públic. Des d’aquí 
volem agrair a l’Àngel la seva dedicació, de forma altruista.

En acabat, algunes de nosaltres vam anar al Restaurant Cal Ramon a fer 
el segon sopar de dones, al qual hi van assistir d’altres que no havien pogut 
venir a la xerrada. 

Cementiri
Durant aquest any s’han dut a terme diferents actuacions al cementiri degut a les pluges que hi ha hagut des de la passada primavera.

 

23 de desembre REBUDA DE L’EMBAIXADOR REIAL I CAGA TIÓ 
Lloc: a Plaça, hora: a determinar

30 de desembre SANT SILVESTRE LLORENÇANA 
 Pujada al Castell de Pera.  
 Hora: 10:00 h. al Marquet de les Roques.

agendasavall
5 de gener ARRIBADA DE SSMM EL REIS D’ORIENT

Lloc: a Plaça, hora: a determinar

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

VISITA DEL DELEGAT DE GOVERN (BARCELONA)

El 18 d’octubre vam rebre en visita oficial el Delegat de Govern, Juli Fer-
nàndez, al qual entre d’altres coses, vam fer arribar el nostre neguit i el 
de la majoria de vilatans, respecte la carretera B-124. Entre d’altres vam 
demanar (com en d’altres ocasions ja s’ha fet en visita a la Generalitat):

•	Poder fer més esquenes d’ase que anirien des de la pista de 
l’skate park fins el Caliu i alguna altra més.

•	Visita de tècnics de Medi Ambient, per a la possible tala de 
plataners (com ja es va demanar en el mes de juliol).

•	Visita de tècnics per la problemàtica que hi ha a la sortida 
de Les Marines (dificultat de visibilitat). Prendre cert tipus 
de mesures.

•	Col·locació d’un parell o tres de marquesines.

•	Increment freqüència horària de la Vallesana.

•	Degut a l’alt índex de robatoris, més acte de presència  
dels Mossos.

ACTES ANIVERSARI 1 D’OCTUBRE DE 2017
CASA DE CULTURA 1 D’OCTUBRE

El 30 de setembre l’ANC i el 
CDR de Sant Llorenç Savall van 
preparar un seguit d’activitats 
i un dinar groc, per comme-
morar el primer aniversari del 
Referèndum de l’1 d’octubre de 
2017. Una d’aquestes activitats 
va ser pintar un mural en una de 
les parets de l’edifici de la Casa 
de Cultura amb el que la majoria 
de llorençans i llorençanes ens 
podem sentir identificats.

Al dia següent, a les 9 del 
matí en el pati de l’Ajuntament 
amb unes 20 persones es va fer 
lectura del Manifest que l’AMI 
havia fet arribar a tots els ajun-
taments adherits i amb el qual 
s’adquiria el compromís amb la 
República. 

A les 8 de la tarda i seguint 
amb els actes, ens vam trobar 

amb diverses persones al pati de 
la  Casa De Cultura (col·legi electo-
ral en el que es va fer vida durant 
els dies abans del Referèndum) per 
descobrir la placa que penjarà i que 
dona nou nom: Casa de Cultura 1 
d’Octubre i en la qual es pot llegir el 
següent text:

 “En record al Referèndum d’au-
todeterminació de Catalunya cele-
brat l’1 d’octubre de 2017. Quan el 
pacifisme, el seny i la dignitat van 
enderrocar la repressió per part de 
l’estat espanyol. I els llorençans i 
llorençanes van defensar i protegir 
les urnes. Per la democràcia!” 

Més els parlaments a càrrec de 
l’Alcalde Ricard Torralba Llauradó i 
en Marc Sanglas, diputat al Parla-
ment. Donar les gràcies a tots els 
assistents!
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CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
XXIVa EDICIÓ PMMC DE SANT LLORENÇ SAVALL

El passat diumenge 28 d’octubre va tenir 
lloc la 24a edició de la Primera Marató de 
Muntanya de Catalunya. Aquell cap de set-
mana, l’hivern va decidir treure el cap i el fred 
i la pluja es van instaurar des de bon matí. 
Diumenge, voluntaris i corredors es van llevar 
ben d’hora i sota una fina pluja, van començar 
a treure el cap al Pavelló on, degut al temps, 
hi van tenir lloc tots els actes de la Marató. 

Un poc més de 800 corredors i corredores 
en el total de les tres curses van sortir a gau-
dir d’un entorn marcat pel fang, l’aigua i les 
ganes d’arribar a meta i prendre’s una tassa 
de caldo calent.

Només ens queda dir-vos a tots: Gràcies, grà-
cies i més gràcies.

•	 Voluntaris: gràcies per tot l’esforç, compro-
mís i dedicació. Gràcies per fer-ho amb el cor i, 
sobretot, gràcies pel vostre somriure tot i el fred 
i la pluja. Sense vosaltres, la jornada d’avui, no 
hagués estat possible.

•	 Corredores i corredors: gràcies per assistir, per 
posar-hi ganes i gaudir. Avui el temps ens ha fet 
passar una mala jugada, però heu sigut molt 
valents i us heu enfrontat a un gran repte. Sou 
molt grans i ens doneu tota l’energia necessària 
per continuar sumant edicions, any rere any.

•	 Patrocinadors i col·laboradors: gràcies per 

creure en nosaltres un any més, sense la vostra 
ajuda, la PMMC, no seria la mateixa.

•	 Llorençans i llorençanes: gràcies per fer-ho 
tot més fàcil, per apropar-vos a la festa i animar 
fins l’últim moment.

•	 Comerços locals: gràcies per estar sempre a 
disposició, per agilitzar la tasca dels avitualla-
ments i per la qualitat dels productes.

En definitiva, gràcies a tots vosaltres per fer-ho 
possible! Només tenim paraules d’agraïment

Us esperem l’any que ve amb la 25a edició! No 
hi falteu, la farem ben grossa!

RECULL D’IMATGES DE LA XXIVa EDICIÓ DE LA MARATÓ
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RESIDÈNCIA DE GENT GRAN DE SANT LLORENÇ SAVALL
PREVENCIÓ DE PROBLEMES D’ESQUENA QUOTIDIANS.

Ara que s’apropa el temps de 
gaudir amb la família de les festes 
nadalenques, des de la residència 
us volem ajudar a prevenir aquells 
petits problemes d’esquena.

Volem fer que aquest temps 
de joia no ens esdevingui un pro-
blema i puguem fer tot allò que 
ens hàgim proposat. Per aconse-
guir el nostre propòsit, us presen-
tem a continuació unes pautes 
d’higiene corporal que pensem 
que us ajudaran a gaudir del 
Nadal 2018. 

Decàleg de la residencia.

•	 A l’hora de dormir tenir en 
compte que el matalàs ha de 
ser ferm. Millor fer-ho en posi-
ció decúbit-lateral (de costat) 
amb un coixí entre els genolls 
per evitar la fricció de les cames 
i aconseguir una bona posició 

d’esquena. Evitar sempre dormir 
de boca-terrosa. 

•	 A l’aixecar-se del llit evitar fer 
esforços, baixar primer les cames 
pel costat i amb l’ajuda del braç 
incorporar-se amb l’esquena 
recta, fins quedar-se assegut en 
el llit. 

•	 Quan es fa la higiene personal 
(neteja de cara, dents, mans...), 
no doblegar-se, intentar mirar-se 
sempre al mirall per evitar males 
posicions. 

•	 Caminar 30 minuts diaris sense 
parar-se i sense córrer ajudarà a 
que ens trobem molt millor. Cal 
recordar que és molt important 
tenir un bon calçat, això vol dir, 
tancat, no sabatilles ni xancletes i 
per suposat evitar talons. 

•	 Com es època de comprar, cal tenir 
en compte que sempre és millor 
repartir el pes a cada braç, no por-
tar tot el pes en un sol costat, “es 

millor dur dos cistells mig plens 
que no pas un de molt ple”. Si es 
pot, el més adient  és portar un 
carret de compra i posar-lo davant  
per empènyer amb les dues mans. 

•	 A l’hora d’agafar caixes, bosses, 
regals.... a diferents alçades, s’ha 
de tenir en compte la postura que 
adoptem per evitar esforços que 
provocaran mal d’esquena. Si ens 
hem d’ajupir, és millor fer-ho fle-
xionant les cames i no doblegar 
l’esquena, apropar el pes al nostre 
cos mantenint d’aquesta forma 
l’esquena recta. Si s’han  d’agafar 
objectes que estiguin per damunt 
del nostre cap, cal evitar estirar-se 
molt, es millor ajudar-nos d’una 
escala petita, tamboret, etc.  per 
apropar-nos a l’objecte. 

•	 Per asseure’s de forma còmode i 
poder gaudir del descans, cal evi-
tar: seure en cadires que rellis-
quin, creuar les cames, i adoptar 

postures en les que s’hagin de 
pujar les espatlles per recolzar-se 
en els reposa braços. 

•	 Evitar esta molta estona dret 
sense bellugar-se.

•	 Sabem que en aquestes dates, es 
molt comú agafar algun quilet de 
més. Cal saber que el sobrepès i la 
vida sedentària són els principals 
enemics d’una esquena sana. 

•	 Fer una mica d’exercici regular i 
adequat a cada persona, sempre 
evitant els excessos esporàdics 
i les brusquedats, es el millor 
remei per prevenir els problemes 
d’esquena. 

Esperem que aquests petits con-
sells us serveixin i que gaudiu de les 
festes i la companyia dels vostres 
familiars i amics sense patir el famós 
“m’he quedat clavat”. 

Fernanda Olivares, Fisioterapeuta  
de la RGG Sant Llorenç Savall. 

GEGANTS
SALUTACIONS LLORENÇANS I LLORENÇANES,

A la darrera edició del Savall narràrem el 
fet geganter que ens va tenir ocupats fins a 
finals de juliol quan vam tancar el mes amb 
la visita a Sant Vicenç dels Horts. Als Gegants, 
com és ben sabut, la inactivitat no ens agrada, 
però no vam haver d’esperar gaire doncs el 
10 d’agost vam celebrar, com és tradicional, 
la Diada del Patró Sant Llorenç. La jornada 
va ser especial doncs els vilatans i vilatanes 
vau poder gaudir d’una magnífica audició de 
sardanes que vam acompanyar els geganters 
amb balls de gegants i música tradicional tot 
acabant amb la Polca d’Ours. Just l’endemà, 
dia 11, vam visitar Castellcir, poble dels nos-
tres padrins, on gaire bé cada any hi assistim 
a gaudir de la seva festa i tradició per després 
esperar la seva torna-visita corresponent a 
terres llorençanes.

L’agost és un mes especial per a la nos-
tra petita vil·la vallesana doncs celebrem any 
rere any la Festa Major. Enguany, com cada 
any, els geganters hem participat de la festa 
non-stop. Altra vegada hem pogut ser l’En-
titat encarregada de gestionar la barra de 

Festa Major i s’ha pogut gaudir altra cop de la 
Taverna d’en Muntada, fet que ajuda enormement 
a la nostra entitat a seguir sortint i fent arribar a 
arreu el fet geganter. La Festa Major no va que-
dar en això, sinó que vam participar també de la 
Festa de l’Aigua. Aquest any la gresca i la fresca, 
mai millor dit, han tornat a omplir el carrer i la 
gent ha pogut mullar-se i perdre’s entre munta-
nyes d’espuma així com deixar-se lliscar per un 
tobogan aquàtic. 

A diferència de l’any passat, no ens ha estat 
possible organitzar la Sardinada i la tocada d’Ha-
vaneres, però sí que hi vam poder ser presents 
oferint als assistents el tradicional Rom cremat 
per poder traslladar tots els sentits a un poble 
mariner. 

No seria Festa Major sense la Cercavila de 
gegants per animar a grans i petits a sortir al car-
rer per saltar, ballar i endinsar-se en la cultura 
popular. Va ser el Diumenge al matí quan els car-
rers del poble es varen omplir amb la música de 
les gralles i els tabals. Els Gegants ballaren pels 
carrers seguits per la multitud que animava amb 
aplaudiments al ritme de la música. 

Un cop acabada la Festa Major, els geganters 
vam seguir amb el nostre calendari geganter que 
ens va portar a visitar a Castellar del Vallès on 
vam poder gaudir d’un magnífic cercavila pels 
carrers de la ciutat, seguidament a Collbató en un 
entorn immillorable, Sant Fost de Campsentelles, 
Martorell i per últim Sant Joan de Vilatorrada.

Per acabar, no podem fer més que agrair a 
totes aquelles persones que ens vàreu seguir i 
ens seguiu cada vegada que sortim al carrer, 
també a tots aquells que us vau apropar a parti-
cipar de les nostres activitats o a fer un refrigeri 
a la Taverna, sense vosaltres no seria possible el 
manteniment i la mostra a arreu de l’orgull llo-
rençà, perquè fer poble no és feina d’un dia, sinó 
és la mostra de l’estima per la tradició, la festa, la 
cultura, l’entorn i, per sobre de tot, per cada llo-
rençà i llorençana en el fer diari. La cultura popu-
lar n’és un exemple paradigmàtic, doncs si cada 
un de nosaltres, lluny de les nostres diferencies, 
ens unim per fer de Sant Llorenç Savall un poble 
millor aconseguirem posicionar la vila al lloc que 
es mereix dins els nostres cors. Visca Sant Llo-
renç Savall i la seva gent!

BITLLES CATALANES
TRET DE SORTIDA A LA LLIGA CATALANA

Puntual al mes d’octubre la Federació 
Catalana de Bitlles i Bowling ha donat 
el tret de sortida a la LLIGA CATALANA, 
diguem que és com la primera divisió 
del joc.

El CLUB DE BITLLES CATALANES SANT 
LLORENÇ-LAMOLA ha quedat inclòs en 
el grup 6 (el 5 i el 6 són a la província de 
Barcelona). Ens tocarà rebre i visitar a la 
gent de Vilafranca del P., Sta. Perpetua, 

Castellar, Sant Feliu de Boixareu, Tordera i Guinardó de BCN. Tots 
amb moltes ganes de classificar-se per la final del campionat 
de Catalunya. De moment (com podeu veure) la classificació del 
nostre club no va gens malament.

CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
HOLA AMICS DEL CASAL

Ja tornem a ser a casa vostra  per fer-vos 
cinc cèntims del que anem fent al Casal. 

Direu que tot el que us explico ja està 
passat, però sortint la revista tan espa-
iada no veig altra manera de mantenir-vos 
informats.

Festa Major
Va ser un èxit total de participació i sense 

cap tipus d’incidència. Ens van acompanyar 
com ja és tradicional en el repartiment de 
premis el Sr, Alcalde i la Sra. Regidora, els hi 
estem molt agraïts. Les persones guanyado-
res varen ser:

Dominó: 1er premi, Isabel Gonzalez i Charo 
Foux. 2n. Joan Espinosa i Aurora Cazorla. 3er. 
Maria Caelles i Alex Luque.

Petanca: 1er, Miquel Argemi, Antonio 
Lozano i Jordi Estapé. 2n. Carmen Angulo, 

Alex Luque i Vicente Lopez, 3er. David Ortin, Car-
men Garcia i Carmen Rodriguez.

Premi d´honor a en Jaume Olivé, com el partici-
pant de més edat i que més anys fa que participa.  

També el nostre agraïment per l’Antoni Aymen-
rich i per en Miguel Argemi que van ajudar en el 
bon desenvolupament del dos campionats.

El pica pica boníssim, Cal Blau ens ho prepara 
molt requetebé. 

Recollida de firmes
El dia 25 de setembre,  el Casal va posar una 

paradeta a la plaça per recollir signatures per 
intentar aconseguir un Centre de dia per al poble. 
Va ser molt gratificant, tret de sorprenents nega-
tives, tothom va signar desitjant-nos molta sort i 
agraïts per la feina feta. Ja han estat presentades 
a l’ajuntament que s’encarregarà de fer els tramits 
davant de la Generalitat. 

Excursió a Lloret de Mar
Que us puc dir, va anar mooolt requetebé, varem 

tenir un temps fantàstic, i a més, les participants 
al concurs de Ball, ho varen fer tant bé...Van  gua-
nyar el segon premi per un valor de 150 € . (entre 
nosaltres... penso que per qualitat, elegància i 
sincronització és mereixien el primer premi) però 
que hi vols fer...

Donació de 2.200 € 
Respectant el desig de la família, no donem el 

nom del soci que ens va incloure en el seu testa-
ment. Ens va emocionar molt aquest gest per el 
que significa d’afecte i generositat vers el Casal. 
Moltes gràcies. 

No tinc res més a dir-vos. Per les activitats 
properes que farem, per exemple: castanyada, 
Marató i Revetlla de Cap d’Any, mireu els cartells. 

Fins el proper Savall!

ESCOLA JOSEP GRAS
NOU EQUIP DIRECTIU A L’ESCOLA

L’escola ens fa arribar aquestes dues entrevistes que han realitzat alumnes de 6è de primària (Iona Estrada, Aran Permanyer, Carme González, Laia 
Pautas i Judith Andreu). Com ja sabeu molts de vosaltres l’escola té nova Directora i nova Cap d’Estudis. Ens les presenten a continuació:

ENTREVISTA CARINA FIGUERES

Què és el que t’agrada més de l’Escola?
L’entorn, els alumnes , les mestres, les famílies i la manera de fer.

Que t’agrada més ensenyar a petits o a grans?
A tots, perquè tots tenen la seva part bona i la seva habilitat.

Per què vas triar ser mestra i no una altra cosa?
M’agrada acompanyar als nens i nenes en el seu aprenentatge.

Què és el que més t’agrada de ser mestra?
Poder estar amb els nens i nenes i veure com progressen .

Què canviaries de l’Escola ?
Les aules, són molt petites m’agradaria 
ampliar-les, també m’agradaria canviar les 
taules i les cadires , al pati m’agradaria posar 
diferents jocs i moltes coses més .

Quines aficions tens?
Canto en un cor de gospel, llançament de 
martell, viatjar i menjar.

Quin és el teu menjar preferit?
Els canelons de la iaia i els escamarlans.

Quan  vas néixer ?
El 2 de maig del 1973 , ara tinc 45 anys.

Gràcies!

ENTREVISTA A ROSER PALOMAR

Que és el que t’agrada més i el que menys de l’Escola Josep Gras? 
M’agrada: estar amb les persones més intel·ligents que existeixen els nens 
i les nenes
No m’agrada: que els nens i nenes és discuteixin per un joc. 

Que és el que més t’agrada de ser mestra?
Aprendre coses noves cada dia , perquè cada dia és diferent.

Quines aficions tens?
Llegir, caminar, cuinar i ballar.

Quin dia és el teu aniversari? El 15 de Juliol.

Que canviaries de l’Escola Josep Gras ?
Canviaria les aules, són molt petites , per exemple 
faria més gran la classe de sisè, és molt petita

Per què vas triar ser mestra i no una altra cosa?
Volia ser mestra des de petita , perquè volia escriure 
a la pissarra i la mestra no m’ho demanava mai, i 
ara crec que ser mestra és la millor professió.

Que t’agrada més ensenyar a infantil o a primària?
Tinc més experiència a primària però estic segura 
que infantil també m’agradaria molt. 

Gràcies!

VIATGE DE FINAL DE CURS
Els/les alumnes de 6è de l’escola Josep Gras, han preparat paradetes 
i activitats per finançar el viatge de final de curs. Hi haurà una paradeta 
de berenar els dimarts i dimecres des de les 16:30h a 17:00h. A la para-
deta també podreu trobar manualitats fetes amb materials reciclats 

per vendre. I per últim, els nens i nenes han preparat una panera amb 
500 números, els preus de cada número valen 2 euros. El contingut de 
la panera es revelarà quan surti el numero guanyador, totes les activi-
tats es realitzaran a la porta d’entrada de l’escola. 
GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
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Remodelació 
de la Plaça

Com que ha estat un projecte amb 
molta repercussió, volem explicar la fa-
ses que ha tingut i la situació actual. I ho 
fem en aquest espai ja que és un punt 
que anava en el nostre programa.

Vam fer el primer procés de partici-
pació i un cop fet ens vam adonar que 
les tres opcions finalistes  eren unes 
remodelacions molt dures i no hi havia 
cap projecte de remodelació suau. Vist 
això i després de rebre moltes opinions 
en aquest sentit de diferents llorençans 
i llorençanes, vam decidir reconèixer 
l’error i que ens havíem equivocat, se-
gurament ens hagués estat més fàcil 
tirar endavant amb la remodelació dura 
que va sortir guanyadora en la primera 
consulta però vam creure que era millor 
acceptar l’error i tornar a deixar opi-
nar a la gent, que tirar endavant amb 
un projecte que ens semblava que no 
tenia la majoria suficient per fer-se. Un 
cop feta la segona consulta, la gent va 
escollir amb un 80% l’opció de remode-
lació suau i per tant aquesta és l’opció 
que s’ha treballat i que ja tenim el pro-
jecte i el seu finançament per tirar-ho 
endavant. Mentre anàvem avançant en 
aquest projecte, vam inspeccionar la si-
tuació de les clavegueres (no s’havia fet 
abans, perquè a nivell de partides pres-
supostàries a nivell legal era impossible 
poder-ho fer abans del 2019) i un cop 
passades les càmeres, els tècnics ens 
aconsellen de renovar-les perquè si no, 
en un termini de 8/10 anys segurament 
hauríem de tornar a aixecar la plaça per 
fer les clavegueres noves.

Davant d’aquesta situació, el que hem 
decidit és posar el finançament de la 
part de les clavegueres en el pressupost 
2019 (son 165.000 €, en que hem acon-
seguit subvencions pel 80%) però que 
s’han de posar dins el pressupost 2019 
per poder-les executar. 

Per tant teníem dues opcions, o exe-
cutar-ho ara ràpid sense fer la part de 
les clavegueres (que a nivell tècnic ho 
podíem fer) i tenir-ho fet per abans de 
les eleccions (que  a nivell electoral, se-
gur que ens seria millor) o fer un exer-
cici de responsabilitat, introduir en el 
pressupost de 2019 el projecte del clave-
gueram , licitar l’obra a principis d’any i 
deixar-ho tot previst per començar les 
obres el pròxim 1 de setembre, per no 
deixar la plaça oberta durant els mesos 
d’estiu, i un cop passada la festa major 
començar les obres.

Creiem que per una qüestió de res-
ponsabilitat, aquesta és la decisió que 
havíem de prendre, sobretot perquè tot 
i que hi hagin eleccions per nosaltres és 
més important el futur de Sant Llorenç 
Savall que el curt termini que ens per-
metria inaugurar una plaça nova abans 
de les eleccions.

El dia de 
la marmota

D’un temps cap aquí el nostre 
ajuntament s’ha tornat un espai de 
currículum per tècnics. Els oposi-
tors que guanyen el seu concurs ar-
riben el primer dia a la feina, i el dia 
tres ja estan oposita’n a altres ens 
públics, o envia’n currículum a pri-
vats per a una millor sortida laboral.

Qui som nosaltres per vetar el 
creixement personal o econòmic 
d’aquest col·lectiu? Està clar que no 
som ningú. Però com a represen-
tants de la societat Llorençana ens 
preocupa molt aquesta dinàmica, ja 
que abans aquest tècnic no s’hi ha 
posat al corrent de les coses, per vo-
luntat personal ja torna a tenir més 
d’un peu fora l’ajuntament. Dóna’t a 
aquesta casuística, tenim un ajun-
tament menys àgil del que seria al 
funcionament normal, doncs avui 
en dia per moure una cadira i un 
banc et demanen un informe tècnic.

Després de parlar-ne com podrí-
em canviar aquestes dinàmiques 
arribem a la conclusió que amb les 
lleis pressupostàries i d’adjudica-
dora actuals, en referència a la con-
tractació pública, poc podem fer al 
respecte. Estem instal·lats en “el dia 
de la marmota” .... -bon dia, el poso 
al corrent i demà adéu-siau... -bon 
dia li presentem el nou tècnic... -ah! 
que ja no hi ha el Ramon i dius que 
l’Ermínia ha dit que marxa?

Si per aquesta via no podem tenir 
rendiment, no podem quedar-nos 
instal·lats en el dia de la marmota, 
cal trobar altres vies. La contracta-
ció de serveis al privat és una; fa poc 
hem contractat a una arquitecta 
tècnica per a dur a terme les obres 
dels baixos de l’ajuntament amb 
aquesta metodologia. Val la pena 
valorar aquesta metodologia si hem 
d’avançar a dins l’ajuntament, i val 
la pena valorar posar gent a tenir el 
municipi més net i cuida’t. 

BON NADAL I BONES FESTES.

I el pla de mandat? 
On és?

En un dels primers plens d’aques-
ta legislatura, des de la CUP Savall 
es va demanar a l’Equip de Govern 
si tenia un Pla de Mandat. Se’ns va 
respondre que hi estaven treballant 
i que molt aviat el ferien públic a la 
web de l’Ajuntament. Passats més de 
tres anys des de l’inici de la legisla-
tura encara estem esperant. A pocs 
mesos de les eleccions municipals, 
tenim els nostres dubtes que aquest 
equip de govern realment n’hagi tin-
gut mai cap. 

Però potser us esteu preguntant, 
què és un Pla de Mandat?. Un Pla de 
Mandat és un document on es de-
senvolupen els objectius que es vo-
len portar a terme, en els diferents 
àmbits (cultura, esports, educació, 
sanitat, medi ambient, infraestruc-
tures, …), al llarg d’una legislatura. 
En ell s’han de concretar les estratè-
gies i actuacions que es duran a ter-
me per assolir els objectius marcats 
a l’inici. Aquests objectius solen ser 
la concreció d’allò que s’ha promès 
tirar endavant durant la campanya 
electoral. És el QUÈ ES VOL FER. 
Però un cop iniciada la legislatura 
no n’hi ha prou amb el QUÈ. S’ha 
de tenir clar el COM ES VOL FER i 
també el QUAN ES VOL FER. I això 
és el que no té clar aquest Equip de 
Govern. El fet de no haver estat ca-
paços d’elaborar un Pla de Mandat 
posa de manifest la incapacitat de 
dur a terme una gestió de govern 
amb un mínim de planificació. Quan 
un Equip de Govern no té un Pla de 
Mandat cau en la simple gestió del 
dia a dia. Això té efectes molt greus 
en l’elaboració dels pressupostos, 
tal com hem pogut comprovar en 
el decurs d’aquests anys. De fet, això 
pot ser la causa de la gairebé nul·la 
inversió en partides com joventut, 
cultura (a banda de la festa major) 
i tercera edat, entre d’altres. Pensem 
que el fet que no s’hagin destinat 
massa recursos econòmics a aques-
tes partides dels pressupostos ha es-
tat degut a l’esmentada incapacitat 
de l’Equip de Govern del QUÈ, COM 
i QUAN es volen fer les coses en 
certs àmbits de la gestió municipal.

Entitats del 
nostre municipi

Quan tots els grups polítics comen-
cen a perfilar les properes eleccions 
municipals del mes de maig, AES, en 
la seva darrera reunió, va estar deba-
tent aquest tema. Ens hem donat un 
marge de confiança per treballar en el 
nostre projecte, amb l’esperança que 
culmini amb la presentació de la nos-
tra candidatura.

Per aconseguir-ho, el nostre princi-
pal objectiu és donar-nos a conèixer 
més en tota la població, amb l’interès 
de que tots els veïns puguin saber què 
signifiquen les sigles AES. Així, doncs, 
durant aquests mesos, realitzarem 
actes per donar a conèixer les nostres 
pretensions, les nostres propostes i, 
alhora,  integrar al grup a totes aque-
lles persones que s’hi sentin identifi-
cades i vulguin formar part d’ell. 

Vam començar el passat dia 29 de 
setembre, amb un vermut musical que 
vam realitzar a la Plaça Major, obert a 
tots els veïns. Vam poder gaudir d’un 
parell d’hores de xerrades amb els ve-
ïns que es van apropar a fer el vermut, 
donant-nos ocasió de comentar-los la 
nostra visió de la política municipal. 
Valorem aquesta trobada d’una forma 
molt positiva i esperem que, durant 
els propers actes, ens guanyem la con-
fiança de molts de vosaltres.

AES neix per les inquietuds dels 
ciutadans, que volen que la seva veu 
se senti a les institucions locals i si-
guin tingudes en compte. AES treballa 
exclusivament per al Municipi. AES 
no té identificació política, el què fa 
que siguem nosaltres els que prenem 
les decisions, sense haver d’assumir 
mandats d’altres. AES es va marcar 
com a primer objectiu ampliar les ho-
res d’atenció mèdica al nostre poble. 
AES aposta per la gestió cívica. AES és 
una entitat sense ànim de lucre on el 
nostre objectiu no és rebre cap apor-
tació econòmica per la nostra feina a 
l’Ajuntament. L’alcalde ha de ser l’únic 
càrrec que tingui una remuneració 
econòmica i la seva dedicació serà 
únicament i exclusivament en l’àmbit 
de l’Ajuntament. AES es marca com a 
objectiu prioritari disposar dels mit-
jans necessaris per a una seguretat 
ciutadana i vial adequada.

Totes aquestes iniciatives i moltes 
més són les que us volem fer arribat. 
Per tal de fer-ho, intentarem que ens 
coneixeu i ens conformarem amb què, 
abans dels propers comicis electo-
rals, sapigueu quin és el significat de 
les nostres sigles i les pretensions de 
l’AES, Agrupació d’Electors Savall.

Una altra forma de governar és pos-
sible! Clar que si!
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els grups municipals opinen
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BOMBERS VOLUNTARIS

A l’ hivern, o coincidint amb una baixada de les temperatures, augmenta el perill que es produeixin accidents a la llar com a conseqüència 
d’un funcionament deficient dels sistemes de calefacció o de poca ventilació, que poden causar ferits greus o, fins i tot, la mort. Protecció 
Civil de la Generalitat ens ofereix consells senzills i pràctics per evitar situacions de risc.

De fet, en els últims anys els Bombers de la Generalitat hem notat un considerable nombre d’actuacions en aquest àmbit. La majoria 
d’aquest tipus de serveis es concentren en els mesos de novembre a febrer.

EVITEU ELS ACCIDENTS AMB CALDERES, ESCALFADORS I LLARS DE FOC

Associació de bombers
Voluntaris i Juvenils
de Sant Llorenç Savall
ASBOSAVALLL

En cas d’accident: truca al 112

Missatge d’alerta que has de transmetre:

•	Nombre	de	persones	accidentades	i	edat.

•	Lloc	de	l’accident:	adreça,	població,	planta-pis.

•	Situació	de	l’accidentat:	està	ferit?	està	conscient?	sagna?	respira?

Per a més informació: 

http://interior.gencat.cat/ca

•	 Reviseu l’estat dels aparells de calefacció, les calderes, les estu-
fes i, en general, els elements de combustió i assegureu-vos que 
en faci el manteniment i la reparació una persona autoritzada.

•	 Recordeu que cal complir amb els períodes de revisió i manteni-
ment de calderes que estableix la normativa.

•	 Renoveu o feu revisar els aparells molt antics o quan noteu que 
no funcionen correctament.

•	 No feu servir els aparells de calefacció si no esteu segurs del seu 
bon funcionament, si fan una olor estranya en connectar-los o si 
no semblen en bon estat.

•	 No feu servir mai dins de casa forns de cuina per escalfar una 
habitació, fogonets de càmping ni altres elements d’exterior.

•	 Eviteu fer servir dins de casa estufes portàtils que funcionen 
amb gasolina, gas propà o carbó. En el cas que no hi tingueu més 
remei, assegureu-vos sempre que hi ha una bona ventilació.

•	 Reviseu que els sistemes de ventilació no estiguin tapats ni obs-
truïts, especialment a llocs on hi ha vent fort. No s’han de fer 
servir mai en llocs sense ventilació.

•	 Ventileu cada dia durant uns minuts els locals, habitatges o 
estances, per garantir l’entrada d’oxigen i aire net.

•	 Apagueu les estufes a la nit i sempre que no siguin realment 
necessàries.

•	 Quan reviseu l’aïllament de finestres i portes de l’exterior, no 
tapeu les reixes ni els conductes de ventilació de gas o combus-
tió: serveixen per garantir una bona combustió i alhora per evitar 
l’acumulació de gasos.

•	 No acosteu les estufes, els brasers, etc. a les cortines, als mobles 
i, especialment, als llits o matalassos. Tampoc eixugueu roba o 
altres objectes sobre l’estufa, el braser o la cuina de llenya, ja 
que podríeu provocar un incendi. No els cobriu amb cap objecte.

•	 Mantingueu els nens lluny d’estufes, brasers i xemeneies. No 
deixeu encenedors al seu abast.

•	 En absències prolongades, és recomanable tancar la clau de pas 
dels combustibles de casa vostra.

CONSELLS D’ÚS I MANTENIMENT 
DELS APARELLS DOMÈSTICS

LES LLARS DE FOC
Les llars de foc també poden provocar accidents si no tenim en 

compte els consells següents:
•	 A les xemeneies, assegureu-vos que el tir estigui obert. Recordeu 

que cal escombrar les cendres regularment.
•	 Garantiu una ventilació suficient a les estances que escalfeu 

amb aparells de gas, carbó, llenya, xemeneies o similars, i també 
a les estances on s’ubiquen les calderes.

•	 No deixeu mai un braser o una estufa de llenya, carbó o similar 
en una habitació completament tancada: mantingueu una porta o 
una finestra amb una obertura suficient per fer-hi circular l’aire.

•	 Quan la llar de foc estigui encesa, hem de col·locar-hi una panta-
lla de protecció, sobretot si hi ha materials combustibles a l’ha-
bitació o si tenim canalla.

•	 Hem de netejar periòdicament el sutge de la xemeneia o del con-
ducte de sortida de fums.

•	 Hem de posar un mataguspires a la sortida de la xemeneia, si 
vivim en una zona forestal.

•	 No hem de col·locar miralls ni joguines damunt de la llar de foc, 
perquè pot passar que, en acostar-nos-hi o enfilar-nos, se’ns 
encengui la roba que portem o bé que els nens caiguin damunt 
de les brases.

LES CENDRES
•	 Assegureu-vos que les cendres estan ben apagades i fredes 

abans de llençar-les al contenidor, ja que poden produir incendis.
•	 És aconsellable guardar-les un parell de dies a l’exterior (pati, 

terrassa o balcó) en un recipient metàl·lic per tal d’assegu-
rar-nos que estan ben apagades.

•	 No obstruïu mai les reixetes de ventilació.
•	 No aneu mai a dormir deixant un aparell encès si aquest no té 

ventilació cap a l’exterior.
•	 El gas s’acumula especialment als llocs baixos, per això cal tenir 

una cura especial als soterranis.


