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L’Ajuntament informa 

Ple d’octubre de 2018 
Essent les vint-i-una hores del dia divuit d’octu-

bre de dos mil divuit 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.

1r PUNT. Exp.: 2018/000626 APROVACIÓ ACTA 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 20 de setembre del 2018. 
Exp. 2018/001003. Efectuada la corresponent vota-
ció, resta aprovada per majoria simple, amb el vot 
favorable dels membres del Grup Municipal d’ERC 
(6), CDC (2), CUP (2) i AES (1) 

2n PUNT. Aprovació acta extraordinària i 
urgent del Ple Municipal del dia 4 d’octubre del 
2018. Exp. 2018/001025. Efectuada la correspo-
nent votació, resta aprovada per majoria simple, 
amb el vot favorable dels membres del Grup Munici-
pal d’ERC (6), CDC (2), CUP (2) i AES (1) 

3r PUNT. Rectificació error material. Exp. 
2018/000062. El Ple de Sant Llorenç Savall, en sessió 
ordinària, celebrat el dia 19 de juliol de 2018 va apro-
var el reconeixement extrajudicial de crèdits 2017 
així com, una modificació pressupostària consistent 
en suplements de crèdit arrel del reconeixement 
extrajudicial anterior. Primer i únic ACORD: Apro-
var la rectificació d’error del quadre del punt primer 
de l’acord, per contenir un error material aritmètic 
en el redactat. Efectuada la corresponent votació, 
resta aprovada per majoria simple, amb el vot favo-
rable dels membres del Grup Municipal d’ERC (6), 
CDC (2), CUP (2) i AES (1) 

4t PUNT. Nomenament secretària Jutjat de 
Pau. Exp. 2018/1037. Nomenar a la Sra. Ana Maria 
Rifa Rodríguez, secretaria del Jutjat de Pau de Sant 
Llorenç Savall, amb efectes del dia 22 d’octubre de 
2018, per motiu del finalització del nomenament de 
l’actual secretari. Efectuada la corresponent votació, 
resta aprovada per majoria simple, amb el vot favo-
rable dels membres del Grup Municipal d’ERC (6), 
CDC (2), AES (1) i l’abstenció del Grup Municipal de 
la CUP (2) 

5è PUNT. URGÈNCIES. Efectuada la urgència 
a votació, resta aprovada per majoria simple, amb 
el vot favorable dels membres del Grup Municipal 
d’ERC (6), l’abstenció del Grup Municipal CDC (2), 
AES (1) i el vot en contra del Grup Municipal de la 
CUP (2)

6è PUNT. Aprovació definitva Compte Gene-
ral 2017. Exp. 2018/000515. Efectuada la urgència 
a votació, resta aprovada per majoria simple, amb 
el vot favorable dels membres del Grup Municipal 
d’ERC (6), l’abstenció del Grup Municipal CDC (2),i 
els vots en contra del Grup Municipal de la CUP (2) 
i AES (1) 

7è PUNT. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 
DECRETS DEL NÚM. 313/2018 al 335/2018

8è PUNT. INFORMACIONS REGIDORIES I 
ALCALDIA.

9è PUNT. PRECS I PREGUNTES.

S’aixecà la sessió a les 22:06 h.

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

novembre de dos mil divuit i comprovada l’existèn-
cia 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. 

Excusen la seva assistència els regidors: Cristina 
Carrasco.

1r PUNT. Aprovació acta ordinària del Ple 
Municipal del dia 18 d’octubre del 2018. Exp. 
2018/001074. D’acord amb l’article 92 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre per el que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aquest punt queda 
sobre la taula.

2n PUNT. Pressupost Municipal 2019. Exp. 
2018/001118. ACORDS

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost 
General per a 2019 de l’Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall, d’acord amb el següent estat resum d’ingres-
sos i de despeses:
Capítol INGRESSOS Proposta 2019

 A) OPERACIONS CORRENTS  2.519.704,37 

1 IMPOSTOS DIRECTES  1.101.056,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES  22.000,00 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS  719.230,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  672.610,37 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS  4.808,00 

 B) OPERACIONS DE CAPITAL  310.882,36 

6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS  - 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  310.882,36 

8 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS  - 

9 ACTIUS FINANCERS  - 

Total PRESSUPOST D’INGRESSOS 2.830.586,73

Capítol DESPESES Proposta 2019

 A) OPERACIONS CORRENTS  2.393.435,19

1 DESPESES DE PERSONAL  767.186,51 

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I 
SERVEIS  1.377.154,39 

3 DESPESES FINANCERES  350,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  248.744,29 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 
IMPREVISTOS  -

 B) OPERACIONS DE CAPITAL  437.151,54 

6 INVERSIONS REALS  5.000,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  310.882,36 

9 PASSIUS FINANCERS  92.714,19 

Total PRESSUPOST DE DESPESES  2.830.586,73

SEGON. Aprovar les Bases d’Execució del Pressu-
post per a 2019, que contenen les adaptacions de les 
disposicions generals en matèria pressupostària a 
l’organització i gestió d’aquesta administració. 

TERCER. Aprovar la plantilla de personal funcio-
nari i laboral per a l’any 2019.

QUART. Exposar al públic, previ anunci en el But-
lletí Oficial de la província de Barcelona, al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament i al tauler d’edictes digital, 
per 15 dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. 

L’expedient es considerarà definitivament aprovat 
si durant el citat termini no s’haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un 
termini d’un mes per a resoldre-les. 

CINQUÈ. Aprovat definitivament el pressupost, 

publicar al Butlletí Oficial de la província de Barce-
lona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al tauler 
d’edictes digital, el pressupost general resumit per 
capítols i la plantilla de personal, entrant en vigor al 
dia següent de la seva publicació. 

SISÈ. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, 
Ministeri d’economia i Hisenda (MEH) a traves de 
l’Oficina virtual de les entitats locals i a la correspo-
nent comunitat autònoma de Catalunya, Direcció 
general d’administració local (DGAL). 

La remissió es realitzarà simultàniament a l’envia-
ment al butlletí oficial corresponent”.

Efectuada la corresponent votació, resta aprovada 
per majoria simple, amb el vot favorable dels mem-
bres del Grup Municipal d’ERC (5), l’abstenció de 
CDC (2), i els vots en contra de la CUP (2) i AES (1) 

3r PUNT. Delegació gestió multes OGT. Exp. 
2018/001200. Sotmesa la proposta a votació, resta 
aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 
membres del Grups Municipals d’ERC (5), CDC (2), 
CUP (2, AES (1).

4t PUNT. Increment retribucions personal 
2018. Exp. 2018/001203. APROVAR l’increment de 
les retribucions per a l’any 2018 del personal funcio-
nari i laboral de l’ajuntament de Sant Llorenç Savall, 
d’acord amb allò que disposa la Llei 6/2018, de 3 
de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2018 i acceptat per la representació dels tre-
balladors, assignant per al període de gener a juny 
de 2018 un increment de l’1,5% de les retribucions 
i pel període de juliol a desembre de 2018 un incre-
ment de l’1,75%. Sotmesa la proposta a votació, resta 
aprovada per unanimitat amb els vots favorables 
dels membres del Grup Municipal d’ERC (5), CDC 
(2), CUP (2), AES (1)

5è PUNT. Delegació licitació Enllumenat Públic. 
Exp. 2018/001204. Delegar en favor de l’Ajuntament 
de Castellar del Vallès la competència per convocar, 
licitar i adjudicar el contracte de serveis per al man-
teniment i reposició de l’enllumenat públic del muni-
cipi de Sant Llorenç Savall, motivat per raons d’efi-
càcia al no disposar aquest Ajuntament dels serveis 
tècnics especialitzats que requereix una licitació de 
les característiques indicades. Sotmesa la proposta 
a votació, resta aprovada per majoria simple, amb 
el vot favorable dels membres del Grup Municipal 
d’ERC (5), CDC(1), i l’abstenció dels Grups Municipals 
de la CUP (2), CDC (1) i AES (1).

6è PUNT. Resolució d’al.legacions i aprovació 
definitiva DUPROCIM. Exp. 2018/000754. Efectu-
ada la corresponent votació, resta aprovada per una-
nimitat, amb els vots favorables dels membres del 
Grup Municipal d’ERC (5), CDC (2), CUP (2) i AES (1) 

7è PUNT. Moció presentada pel Grup Munici-
pal d’ERC, a favor de l’absolució dels presos polí-
tics. Exp. 2018/001140. Efectuada la corresponent 
votació, resta aprovada per unanimitat, amb els vots 
favorables dels membres del Grup Municipal d’ERC 
(5), CDC (2), CUP (2) i l’abstenció d’AES (1) 

8è PUNT. Donar compte de la relació de decrets 
del núm. 336/2018 al 359/2018

9è PUNT. Informacions Regidories i Alcaldia.

10è PUNT. PRECS I PREGUNTES.

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

PLENS MUNICIPALS
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Pressupostos 2019

Hisenda

PRESSUPOST ORDINARI 2019 INGRESSOS

COMPARATIVA TAXES

PRESSUPOST DESPESES

2.830.586

Ingressos

2.830.586

Despeses

Premisses ingressos
•	 Congelació	 tributs	 per	 sisè	 any	
consecutiu.

•	 Manteniment	d’ingressos	en	la	resta	de	
partides

Situació endeutament
•	 %	endeutament	actual	de	Sant	Llorenç	
Savall	és	del	24%

•	Màxim	 %	 endeutament	 permès	 per	 la	
llei	és	del	110%

•	Remodelació Plaça Major
Inversió: 441.300 euros Any 2018: 226.000 
Any	2019:	215.300
Remodelació	Plaça	i	clavegueres.
	Subvencionat	al	100%	per	la	Diputació	de		
Barcelona	i	Consorci	Besós	Tordera.

•	Millora Zona Jocs Ifantils
Inversió: 10.000 euros
Millora	dels	jocs	infantils	de	0-6	anys
Finançat	amb	recursos	propis

•	Substitució línia elèctrica Pou Pregona
Inversió: 19.984 euros
	Necessari	per	si	hem	d’utilitzar	un	altre	pou	que	no	sigui	el	Pou	del	Ribera
Finançat	amb	recursos	propis

•	Renovació xarxa aigües
Inversió: 41.649 euros
Es	farà	en	els	carrers	més	malmesos
Finançat	mitjançant	subvenció	Diputació	de	Barcelona.

•	Redacció Projectes
-	Avant	Projecte	Pont	Passeig	dels	Arbres:	7.623	€
-	Avant	Projecte	Cementiri	Municipal:	9.699	€
-	Avant	Projecte	Centre	de	Dia:	3.146	€
-	Avant	Projecte	Pati	de	l’escola:	9.498	€
-	Projecte	cobrir	Pistes	Marines	i	Comabella:	15.332	€

	Tots	aquestes	redaccions	dels	projectes	es	financien	amb	recursos	propis
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Via pública
MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA

L’ Ajuntament ha signat un con-
veni amb l’empresa TEB Vallès-CET 
(Centre Especial de Treball) de Cas-
tellar del Vallès. Un taller que té al 
seu càrrec persones amb discapaci-
tat intel·lectual.

A partir del mes de febrer han 
començat a treballar 3 persones 
que es dedicaran a realitzar tasques 
de manteniment de la via pública de 
casc urbà i urbanitzacions, realit-
zant cadascuna 4 hores els dilluns i 
4 els divendres.

BARANES
A finals del mes de desembre es van col·locar vàries baranes en trams de diferents carrers degut a les pendents existents.

NOVA  
SENYALITZACIÓ

S’incrementa senyalització per 
reduir velocitat en avinguda i carrers 
del poble que es creu que són peri-
lloses. Passeig Vermell, c/ Canigó i 
Avinguda Catalunya fins a un total 
de 6 senyals.

Natura Local
L’empresa Natura Local ja ha introduït les 2 rutes (la primera, ruta circular passant per tres fonts i l’ermita de   
St. Jaume; la segona, Llogari-Castell de Pera-Vall d’Horta) per promocionar el poble, a la seva app.

Animeu-vos	a	descarregar-la	i	gaudiu	de	les	rutes	del	nostre	poble!

Medi Ambient

EL CONSORCI PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL INSTAL·LA 60 NOUS CONTENIDORS D’OLI 
A DIFERENTS MUNICIPIS I N’INFORMA MITJANÇANT UN EDUCADOR AMBIENTAL EQUIPAT AMB BICICLETA

L’actuació s’emmarca en la campanya de sensibilització ambiental “Excuses o Separes”

Montcada i Reixac ha estat la pri-
mera població de la comarca en 
donar el tret de sortida a la campanya 
de foment del reciclatge de l’oli usat 
promoguda pel Consorci per la Ges-
tió de Residus del Vallès Occidental, 
consistent en la instal·lació de nous 
contenidors especials pel reciclatge 
d’aquest tipus de residu i la correspo-
nent comunicació a la ciutadania.

La campanya va iniciar-se aquest 
dimarts 8 de gener i s’estendrà 
fins el 27 de març i arribarà a un 
total de 15 municipis (Montcada i 
 Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ter-
rassa, Sant Llorenç Savall, Castellar 
del Vallès, Matadepera, Barberà del 
Vallès, Palau-Solità i Plegamans, 
Polinyà, Ullastrell, Viladecavalls, Sant 
Quirze del Vallès i Santa Perpètua de 
Mogoda).

El reciclatge de l’oli usat és espe-
cialment important ja que es tracta 

d’un tipus de residu especial que si no 
es gestiona correctament i es llença 
per la pica, ocasiona obstruccions a 
les canonades i dificulta la depuració 
de l’aigua. En canvi, el seu reciclatge 
permet la generació de biodièsel, un 
combustible menys contaminant pel 
medi ambient.

Per informar d’aquesta actuació, el 
Consorci ha escollit un format innova-
dor: un educador ambiental que cir-
cula amb una bicicleta retolada amb 
el lema de campanya i equipada amb 
portaequipatges i megafonia que, 
a mode d’afilador, fa una crida a la 
població perquè l’oli usat de la cuina 
es recicli als contenidors correspo-
nents. Així mateix, es promou alhora 
un mitjà de transport no contaminant 
i saludable.

En total, s’instal·laran 60 conteni-
dors nous d’oli en els següents muni-
cipis: Montcada i Reixac, Cerdanyola 

del Vallès, Terrassa, Sant Llorenç 
Savall, Castellar del Vallès, Barberà 
del Vallès, Palau-solità i Plegamans, 
Polinyà, Ullastrell, Viladecavalls, Sant 
Quirze del Vallès, Santa Perpètua de 
Mogoda i Sentmenat. Aquests nous 
contenidors se sumen als 163 que 
actualment ja disposa el Consorci en 
aquests i altres municipis.

Els veïns i veïnes que habitin als 
entorns dels nous contenidors, també 
rebran a les seves portes un flyer 
informatiu a mode de penjador de 
pom de porta, que els informarà de 
l’arribada del nou contenidor d’oli al 
barri.

En el marc de la Campanya “Excu-
ses o Separes” iniciada al novem-
bre, el Consorci també  disposa 
d’una pàgina web i un WhatsApp 
informatiu a disposició de la ciu-
tadania, per resoldre qualsevol 
qüestió referent als residus:   

www.residusvalles.cat/excusesosepares  
i 656 89 37 09.
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RENOVACIÓ COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS I MILLORA EN LA DEPURADORA
L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall inverteix 

1.595.564,00 d’euros per la realització de les 
obres de renovació del col·lector d’aigües residu-
als i millora de la Depuradora Municipal.

Les obres, finançades per la Diputació de Bar-
celona, són executades pel Consorci del Besòs-
Tordera, a través d’un conveni amb l’Ajuntament.

Recentment s’han iniciat les obres de renovació 
i millora de les infraestructures de sanejament 
que vehiculen les aigües residuals generades 
al municipi fins a l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) existent, així com la millora de 
les instal·lacions de l’esmentada EDAR a fi i efecte 
d’eliminar abocaments existents per deficiències 
de les canonades de transport i millorar la quali-
tat de l’aigua tractada en l’EDAR.

Concretament, el projecte preveu la renovació 
de 700 m de canonada que transcorren entre el 
punt de confluència dels dos ramals principals del 
municipi a la zona del pont de l’avinguda Catalunya 
i l’entrada a l’EDAR, ampliant la secció de la cano-
nada de 400 mm a 600 mm de diàmetre interior i 
garantint un pendent mínim del col·lector de l’1%.

Pel que fa a la intervenció a l’EDAR es remo-
delarà el pou de capçalera i el pretractament de 
l’Estació Depuradora incorporant un dipòsit de 
laminació de l’aigua que permeti alimentar els 
biodiscos amb un cabal el més constant possible, 
independent de les variacions de cabal horàries a 
l’entrada de la planta.

Les obres han estat adjudicades a l’empresa 
constructora CALAF, tenen un termini d’execució 
aproximat de 9 mesos i no es preveuen incidèn-
cies significatives per als usuaris en el servei de 
sanejament d’aigües residuals.

A principis de febrer, les obres del Projecte 
constructiu de la remodelació i canvi del sistema 
de tractament de l’EDAR de Sant Llorenç Savall 
segueixen el seu curs amb tota normalitat.

A l´obra es diferencia en dos punts de treball:

1. RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR

S´ha renovat el col·lector existent des del pou 
núm. 1 fins el pou núm. 10, punt on ha calgut des-
viar el riu per poder travessar de costat, tal i com 
es contempla en projecte.

A mesura que es va col·locant el nou col·lector 
es desvia les aigües residuals de l´antic col·lector 
al nou , es connecten les escomeses existents i es 
demoleix a posterior el col·lector antic.

2. RENOVACIÓ PRETRACTAMENT

Ja s´han enderrocat totes les estructures anti-
gues de la depuradora. S´ha realitzat l´excavació 
i actualment s´està executant l´obra civil del 
pretractament. 

S´adjunta fotografia:

En el mes en curs es preveu finalitzar la cons-
trucció d´obra civil de la zona de pretractament i 
començar amb la caldereria, instal·lació d´equips 
( gran parts dels equips ja es disposen en obres) i 
instal·lació elèctrica i programació.

Es preveu finalitzar a finals del mes de maig, 
però es depèn de l´augment de potència sol·licitat 
a Endesa i de les condicions metereològiques.

RECOLLIDA MATÈRIA ORGÀNICA

S’incrementa un 22% la recollida 
de matèria orgànica a Sant Llorenç 
Savall.

Cau la recollida de rebuig un 5% 
durant el 2018.

Gràcies a la implantació del porta 
a porta comercial i de la residèn-
cia, Sant Llorenç Savall és el segon 
municipi de la comarca on més ha 
crescut la recollida de l’orgànica 
després de Vacarisses (a on ja han 
implantat el porta a porta a tot el 
municipi). I també és el segon muni-

cipi on ha decrescut més l’entrada de 
rebuig a la planta de Coll Cardús.

En aquesta línia s’està fent un 
estudi per a la implantació, en els 
propers anys, del porta a porta a tot 
el municipi. En definitiva, s’avança 
correctament en termes mediam-
bientals i en un aspecte econòmic 
important ja que els impostos i les 
taxes que s’han de pagar per abocar 
a l’abocador van “in crecendo) i en 
els propers anys farà que sigui carís-
sim anar a l’abocador. 
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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

CAL QUICO, la carnisseria del poble
Quedem via “whatsapp” amb la Marga i la Maria per fer l’entrevista. Són la quarta generació de Cal Quico. 
És dijous 7 de febrer, les 3 de la tarda. Ens hem trobat que estaven recollint i netejant la botiga.
Per fer una mica d’introducció i trencar el gel, la Marga ens diu que ja no recorda el temps que fa que s’hi 
dedica a la botiga. Va començar quan els pares es van jubilar.
La Maria va començar més tard, quan es va quedar sense feina...uns 17 anys. 

Marga: Cal Quico és una carnisse-
ria que fa venta al detall.

Quins són els orígens?
Marga: els besavis van fundar la 

botiga, llavors va passar als avis, 
dels avis als pares i ara, nosaltres. 
L’any exacte no el sabem...que en fa 
més de 120, segur.

Maria: el meu pare en té 83 i era 
el seu avi! És a dir...més de 120 anys.

Els productes, la manera de fer...
deu haver canviat.

Marga: i tant! Ja és diferent la nos-
tra manera de fer que la dels nos-
tres pares...

Maria: abans era xai o vedella i 
res més. No es tocava ni el porc ni 
el pollastre.

Marga: mica en mica s’ha anat 
introduint altres productes, perquè 
sigui més rendible més que res. Ha 
canviat la manera de menjar i els 
gustos. Els anys passen i les coses 
canvien.

Quins són els productes que hi 
podem trobar a Cal Quico?

Maria: xai, vedella, porc, llom, cap 
de llom, cansalada, xistorra, xori-
cets, botifarra crua, negra, de gustos 
i el tema de pollastres (hamburgue-
ses, salsitxes...), conill.

I què és el que elaboreu?
Marga: Nosaltres fem al gust. 

Com hi ha tantes maneres diferents 
de fer-ho, l’única manera de tenir 
de tot és fer-ho en el moment. Més 
bo. Un vol les hamburgueses amb 
sal i pebre; amb sal i sense pebre; 
sal, pebre i orenga; l’altre amb ceba; 
amb formatge...i a part de les ham-
burgueses també fem les mandon-
guilles, els arrebossats...

Maria: I després és o per telèfon 
o per whatsapp que t’ho demanen. 
Ens anem modernitzant.

Marga:L’especialitat és fer les 
coses en el moment que te les 

demanen. Perquè és més bo, no hi 
ha conservants...és comprar i men-
jar en el moment. 

Maria:Ja que el producte és fresc.
Marga: Els pinxos! Ens els dei-

xàvem! Morunos, sense verdures, 
amb verdures, de pollastre, de xai...

Quins són els productes amb més 
d’èxit?

Marga: Les hamburgueses fetes 
al moment (de vedella, paó, pollas-
tre, porc, xai i les combinades amb 
diversos tipus de carn), les carns 
picades (per macarrons, espague-
tis,...) i les mandonguilles.

Maria: Depèn de temporada 
té molta sortida la carn de xai i 
l’entrecot.

Marga: i ara a part de les picades 
estem obrint una línia, relativament 
nova, de productes ecològics PER 
COMANDA. Hi ha la vedella ecolò-
gica que la tenim sempre i després 
hi ha el porc, pollastre i botifarres, 
tot de productes ecològics però sota 
comanda. Tots productes catalans.

Què és el que més us agrada de la 
vostra feina?

Maria: Sobretot el tracte directe 
amb el client i que no és una feina 
gens monòtona.

Marga: també estem a casa, no 
tens la pressió d’un cap....tenim 
molts flexibilitat.

Maria: quan tenim algun afer per-
sonal no hem de justificar-ho i entre 
nosaltres ens ho combinem.

Marga: el tracte al públic és més 
divertit que difícil. Aquí ens co neixem 
tots.

Com és el treballar el dia a dia 
amb la germana?

Marga: som la nit i el dia. Jo sóc 

nerviosa i impetuosa i ella és molt 
racional, per tant compensa una 
cosa amb l’altra. No ens barallem 
mai.

Maria: no hi ha problema.
Marga: no ens assemblem en res, 

ni en els gustos. Suposo que per això 
estem bé. 

Maria: és divertit!
Marga: això també va bé a l’hora 

d’estar de cara al públic. Els clients 
noten que estem contentes, ja que 
parlem i riem dels comentaris que 
es fan. Però que consti que treba-
llem, eh!

Doncs ja ho sabem! Si volem fer 
comanda....molt pràctic! 

Un	whatsapp	o	trucar	
al	644 319 316	

A	Cal	Quico,	venda	al	detall	de	
	PRODUCTES LLORENÇANS  

FETS AMB EL COR!	

Ara	també	nova	línia	de	productes 
ecològics SOTA COMANDA!
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Ensenyament Esports
Per aquest any 2019, l’Ajuntament 

incrementa en 5.265€ amb l’AMPA 
Josep Gras en concepte de monito-
ratge de menjador de recolzament a 
alumnes amb necessitats especials.

A més a més dels 8.000€ en con-
cepte de suport a la gestió, orga-
nització i manteniment de serveis 
omplint de contingut el temps de 
lleure dels infants.

I els 500€ en suport a l’escola de 
famílies (xerrades, tallers per mares 
i pares).

A través d’una subvenció de la 
Diputació es van comprar 4 porte-
ries anti-bandàliques, 2 per la font 
de l’aixeta i 2 per la pista vermella.

Serveis Socials

Salut

Joguines Solidàries “Obra Social La Caixa”
Aquest any i com ja en fa uns quants, hem pogut repartir joguines gràcies 

a la donació de 1.600€ d’Obra Social La Caixa.

CERCLE OBERT DE DONES DE SANT LLORENÇ SAVALL
El 9 de febrer de 2019 va fer 1 any de la primera reunió del Cercle de Obert 

de Dones de Sant Llorenç Savall i a dia d’avui podem dir que en poc temps, 
el munt d’activitats que hem preparat!

Això sí, totes obertes a tot tipus de públic, totes menys una que és el Sopar 
de Dones al qual només poden venir dones a partir dels 16 anys.

Quan haguem rebut aquest Savall ja s’hauran realitzat un seguit d’activi-
tats dins la Setmana del Dia de la Dona... tot i així en parlarem en el proper 
Savall de com han anat.

Igualment, en aquest us en farem cinc cèntims del que haureu pogut 
gaudir:

•	 Dissabte 2 de març: Taller de risoteràpia

•	 Dilluns 4 de març: Taller d’autoretrats

•	 Dimarts 5 de març: Inauguració Exposició de fotos “La Dona i el Lleure” i 
contes amb la Rosa Fité

•	 Dimecres 6 de març: Taller de Defensa Personal

•	 Dijous 7 de març: Taller d’autoestima

•	 Divendres 8 de març: Lectura del Manifest i Masterclass de zumba. Sopar 
de dones a la pizzeria.

•	 Dissabte 9 de març: Esbart Dansaire de Manresa

DONACIÓ DE SANG DEA’s
El 10 de febrer va ser jor-

nada de Donació de Sang. 
Aquesta vegada el cartell el 
van fer els alumnes de segon 
de primària de l’Escola Josep 
Gras, doncs havien estat tre-
ballant en un Projecte de la 
Sang. 

Les persones donants al 
finalitzar rebien una manu-
alitat en forma de cor i amb 
un cartellet que hi donava les 
“Gràcies”!

La campanya va donar el 
seu fruit i es van presentar 45 
persones de les quals 33 van 
poder donar sang.

S’ha dut a terme la instal·lació de 2 DEA’s (desfibril·lador extern automàtic) 
més en el poble (un a fora del pavelló) i un altre en el Pati de la Casa de Cul-
tura 1 d’octubre.
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Cultura
CAVALCADA DE REIS
Fotos: Jaume Grau
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Les obres d’adequació de la planta soterrani del 
Marquet de l’Era es van adjudicar a l’empresa Ges-
tió d’obres i serveis sostenibles, S.L. (GEOSS, SL) 
per un import total de 119.655,71€ (IVA inclòs). El 
termini d’execució finalitza el proper 22 de febrer.

L’objectiu de les obres és adequar l’espai per 
a obtenir una sala per a usos múltiples, d’una 
superfície de 93 m2, una altra sala més petita de 
23 m2 en la que s’han habilitat dos punts de tre-
ball, i un lavabo. Des del l’accés del carrer Sant 
Feliu s’arriba a un vestíbul, des del qual s’acce-
deix a cada una de les dues sales, al lavabo i a 
l’escala que comunica amb la resta de l’edifici en 
la que s’hi instal·larà una plataforma salvaescales 
per tal de millorar l’accessibilitat de l’edifici. 

S’han executat obres de neteja dels elements 
existents (voltes, pilars, arcs, parets de mampos-
teria…), de tractament de les bigues de fusta, arre-
bossats interiors, …. amb l’objectiu que aquests 
espais recuperin el seu esplendor.

Les instal·lacions estan gairebé enllestides.

El principal criteri que s’ha aplicat a l’hora 
d’executar les obres és el de recuperar i man-
tenir el caràcter original de l’espai a l’hora que 
se’l dota de les instal·lacions i dotacions que l’ús 
actual requereix. S’ha instal·lat un sistema de 
calefacció, de renovació d’aire, d’enllumenat led 
i d’electricitat, de telecomunicacions, d’alarma 
antiintrusió, de protecció en cas s’incendiés, fon-
taneria i sanejament, …

Ha calgut realitzar una nova connexió a la xarxa 
de clavegueram pública, per poder desguassar el 
nou lavabo que s’ha instal·lat al fons del vestíbul, 
així com els aparells deshumidificadors atès que 
al tractar-se d’una planta en semisoterrani en un 
edificació històrica, calia preveure aquesta instal-
lació degut a la alta humitat de l’espai.

Durant l’execució de les obres, s’ha hagut de 
fer front a alguns imprevistos que han sorgit, ja 
que al tractar-se d’una rehabilitació d’una edifi-
cació antiga és habitual que sorgeixin qüestions a 
resoldre. Tot i així, s’ha fet un gran esforç tant per 
part de l’Ajuntament com per part de l’empresa 
contractista per tal que no hi hagi variació econò-
mica en l’execució del global de l’obra.

Han aparegut unes filtracions d’aigua en un 
dels murs de contenció, que s’ha resolt recollint 
i canalitzant aquestes aigües, així com construint 
un envà ventilat per evitar que afecti a la sala i a 
l’ús que s’hi desenvoluparà.

OBRES BAIXOS MARQUET
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Ocupació
47 persones aturades treballen al Consell Comarcal i a diferents municipis de la comarca dins el 
Programa Treball i Formació

Els nous treballadors i treballadores s’han 
incorporat al Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental i a diversos ajuntaments de la comarca en 
diferents llocs de treball. El programa té l’objectiu 
d’afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabi-
litat de les persones, la majoria aturats de llarga 
durada. Durant el projecte es combina el con-
tracte de treball amb formació professionalitza-
dora. Avui han començat a treballar 44 persones 
que es sumen amb les 3 que ja es van incorporar 
al mes de desembre.

Un total de 15 persones s’han incorporat al Con-
sell Comarcal i al Consorci de Residus per donar 
suport a totes les de l’organisme, prestant serveis 
en diferents projectes d’àmbit comarcal priorit-

zat per aquest 2019, com són garantir la igualtat 
d’oportunitats, optimització dels serveis de pro-
moció econòmica, millora dels espais públics i les 
infraestructures i impuls de les TIC i l’Administra-
ció Electrònica.

D’altra banda, 32 persones contractades dins el 
programa complementaran les feines en aquests 
projectes d’àmbit comarcal des dels ajuntaments. 
Els municipis que han acollit aquestes incorpora-
cions són Castellbisbal, Matadepera, Palau-Solità 
i Plegamans, Polinyà, Sant Llorenç Savall (un	peó	
per	la	brigada), Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, 
Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. Els contractes 
són temporals d’una durada d’entre 6 i 12 mesos.

Aquest projecte està finançat pel Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya (SOC), pel Servicio 
Público de Empleo Estatal i cofinançat pel Pro-
grama Operatiu del Fons Social Europeu. L’execu-
ció del mateix s’allargarà fins el gener de 2020.

El programa Treball i Formació contempla 
quatre línies de subvenció. La primera se centra 
en persones que es troben en situació d’atur de 
llarga durada i que no reben cap tipus de presta-
ció econòmica. La segona s’adreça a persones en 
situació d’atur beneficiàries de la Renda Garan-
tida. La tercera es dirigeix a dones desocupa-
des amb atur de molt llarga durada o que hagin 
estat víctimes de violència de gènere. Per últim, 
la quarta línia subvenciona la persona que realit-
zarà les tasques de coordinació del projecte.

Entitats i Societat
CORALS “ELS EMPRIUS”
TRENTÈ ANIVERSARI DE LA CORAL ELS EMPRIUS 
Un concert extraordinari el diumenge 16 de juny en serà l’acte central

Aquest curs 2019-2020 la Coral Polifònica Els Emprius com-
memora amb diferents activitats el seu trentè aniversari, un 
període en el qual aquest exponent musical del nostre poble 
ha integrat en els diversos cors a més d’un centenar de cantai-

res sempre sota la direcció del mestre sabadellenc Josep Olivella i 
Alier. L’aniversari tindrà l’acte central el diumenge 16 de juny amb 
un concert extraordinari i la presentació d’un opuscle-memòria que 
recull les activitats de la Coral en els darrers anys.

EXPOSICIÓ I MOSTRA DE PESSEBRES
La primera de les activitats organitzades per a celebrar aquest aniversari va ser una 

exposició informativa dels trenta anys de vida de la Coral, titulada Trenta anys cantant i 
presentada juntament amb la I Mostra de Pessebres de Sant Llorenç Savall a les depen-
dències de l’antic Ajuntament del poble, exposicions que van ser visitades per molts llo-
rençans i llorençanes en el decurs del cicle nadalenc. La mostra pessebrística va comp-
tar amb la inestimable col·laboració del Grup de pessebristes de Castellar del Vallès, 
que van aportar-hi diversos diorames creats en anys anteriors, els quals juntament 
amb els elaborats per en Carmel Madera i el pessebre propi de l’entitat –que reproduïa 
el mas i el salt Ponsferrer i el seu entorn, en el primer quart del segle XX–, completaren 
una mostra que ens agradaria que pogués tenir continuïtat els propers anys.

El dissabte 15 de desembre, en els parlaments d’inauguració, tant l’Alcalde Ricard 
Torralba, com el president del Grup Pessebrista de Castellar i el president de la Coral, 
Lluís Jo, es felicitaren per la celebració d’aquest trentè aniversari, demanant un fort 
aplaudiment pel nostre director Josep Olivella. Per cloure l’acte la Coral interpretà 
 quatre nadales tradicionals catalanes. 

Pessebre cedit pel Grup Pessebrista de Castellar del Vallès. El pessebre de la Coral ambientat a Ponsferrer

La foto superior correspon a la Inauguració de les Exposicions.
A l’esquerra, Parlament de l’Alcalde a la inauguracio de les mostres.
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CONCERT DE NADAL

El tradicional Concert de Nadal, 
amb la clàssica actuació prèvia 
a la Residència d’avis, se celebrà 
el migdia del 23 de desembre a 
l’església parroquial. El concert, 
presentat en forma de tríptic, 
sota la direcció d’en Josep Oli-
vella i de Neus Roma i l’acom-
panyament al piano d’en David 
Casanova, oferí a la primera 
part una suite de sis cançons 

del mestre Francesc Vila amb lletres 
dels germans Farràs. Foren, respec-
tivament, els temes Tardor, Les dotze 
de la nit, Tempestat interior, Desert 
enllà, En el tren i Desig.

A continuació la Coral cantà qua-
tre nadales tradicionals catalanes 
harmonitzades pel mestre Joaquim 
Homs: Fum, fum, fum, Les dotze van 
tocant, Bella companyia i Els tres 
reis. A la tercera part s’estrenà 

l’adaptació per a cor mixt de la can-
tata Les figures del pessebre, ori-
ginal del mestre Joan Llongueras 
i adaptada per Josep Olivella, amb 
l’actuació de Pere Castellví com a 
tenor solista i la narració a càrrec 
d’en Joan Roma.

Per cloure el concert s’interpretà 
la melodia nadalenca anglesa On 
the desk i la popular austríaca Santa 
Nit, amb motiu del dos segles de la 

seva composició que entonà també 
el nombrós públic assistent.

El dissabte 29 de desembre es 
repetí la segona i tercera part del 
concert de Nadal a l’exposició de 
Pessebres de la capella de Mont-
serrat de Castellar del Vallès, com a 
regraciament de la Coral per la col-
laboració amb el Grup de Pessebres 
de la població veïna.

CONCERT EXTRAORDINARI D’ESTIU I PUBLICACIÓ D’UNA MEMÒRIA

Els actes commemoratius del 
trenta aniversari de la Coral tin-
dran el punt culminant el diu-
menge 16 de juny a les set de la 
tarda a l’Església parroquial del 
poble amb un concert extraordi-
nari, acompanyat amb piano de 

cua, en el qual la Coral, reforçada 
per antics cantaires, interpretarà 
a la primera part diversos him-
nes, cants i sardanes per a cor, i 
a la segona, dedicada a la lírica 
catalana, es cantaran passatges 
de la Cançó d’amor i de guerra o 

La legió d’honor del mestre Rafael 
Martínez Valls i d’El timbaler del 
Bruc del mestre Agustí Cohí i Grau.

En el decurs d’aquest concert es 
presentarà el llibret “Trenta anys 
cantant” realitzat per Jaume Valls 
Vila i Ricard Serra que recull la 

trajectòria de la Coral amb entre-
vistes als seus membres més 
destacats. Una festa a la Plaça 
Major posarà el final popular a 
l’aniversari. 

Jaume	Valls	i	Vila. Fotos: Ricard	Serra

CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
Hola amics del Casal

Aquesta vegada tenim molt 
poquetes coses per explicar-vos, 
passa una cosa, us expliquem:

En aquests moments tenim una 
part de la Junta amb problemes de 
salut que no ens estimulen gens a 
promocionar activitats i organitzar 
coses més o menys engrescadores. 
Però malgrat això, sí que us puc dir 
que un grupet molt petit i gràcies a 
una promoció que va fer l’empresa 
que habitualment ens organitza les 
sortides, s’ha pogut fer una excursió 
a Santander.

Varen marxar el dia 28 de gener 
fins el dia 31. Ens han explicat que 

han tingut molt mal temps i molt  
de fred, però que malgrat aquest 
“handicap” important, els hi va anar 
molt bé.

Van ser uns dies molt aprofitats i 
que degut al mal temps els van dur a 
tot arreu amb bus. Van anar a Bilbao, 
a Santoña, Castro Urdiales i un poble 
que es diu Liérganes en el qual els hi 
van explicar una llegenda d’un ésser 
anomenat “Hombre pez”, del que hi 
havia una escultura en el seu home-
natge i que els hi va impressionar 
força.

Varen tenir uns guies fantàstics, 
tant els locals de cada lloc com el 
titular del viatge. Ah! I una cosa que 
m’han fet palès amb molt d’entusi-
asme és que van riure molt.

De seguida que estiguem en con-
dicions i ens sigui possible, farem 
l’Assemblea i aconseguir un canvi 
parcial de la Junta que ens fa molta 
falta.

Bé, res més i fins el proper Savall!!!

Autora Fotos: Gertrudis	Rovira
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BOMBERS VOLUNTARIS DE SANT LLORENÇ SAVALL
Carta oberta a vilatanes i vilatans de Sant Llorenç Savall

Alguna vegada ens haureu vist pel poble o si heu passat per l’Avin-
guda Catalunya haureu vist el parc de bombers amb les portes tancades 
o bé amb gent treballant-hi. Som els bombers Voluntaris de la Genera-
litat de Catalunya a Sant Llorenç Savall.

Els bombers de la Generalitat es divideixen en dos grans grups en 
funció de la vinculació laboral, els bombers funcionaris/professionals, 
i els bombers voluntaris; ambdós configurem l’anomenat “model mixt”. 
El número de parcs de bombers és aproximadament similar, uns 75 per 
banda. El nostre col·lectiu tot i ser la meitat dels parcs i del personal 
de bombers, sovint és obviat i a voltes menystingut pel sistema i pels 
dirigents del cos.

Com haureu pogut seguir per les notícies, tenim mancances de 
material, equipament, instal·lacions i vehicles; tenim problemes per 
accedir a cursos de formació i falten comandaments als parcs. Però 
el problema més greu és la manca de personal. Una plantilla curta, 
envellida i sense una solució a curt termini provoca que molts serveis 
no es puguin cobrir i que a mig termini el tancament dels parcs o la 
impossibilitat de fer un servei no sigui en dies puntuals, sinó que es 
transformi en una constant, deixant sense servei moltes zones del país.

Tots els caps dels parcs de bombers voluntaris de la nostra regió 
d’emergències, i ens consta que també de les altres regions, estem molt 
molestos, decebuts, desil·lusionats i sobretot molt cansats de la situ-
ació que s’encamina cap al col·lapse operatiu i la desmotivació de tots 
els bombers voluntaris. 

Aquests problemes no són de fa quatre dies, s’arrosseguen i han aug-
mentat en els darrers anys sense que ningú hagi fet un esforç seriós per 
posar-hi remei. Un clar exemple n’és la darrera promoció de bombers 
voluntaris, convocada l’any 2016, que a hores d’ara encara està en curs 
i no se sap quan es podran incorporar als parcs de destí.

Al 2019 només s’ha pogut atendre un de cada cinc serveis urgents

La nostra capacitat per atendre els serveis urgents ha disminuït con-
siderablement en els darrers dos anys, passant del 70% l’any 2017 al 
20% d’aquests inicis de 2019.

 

Només 3 dels 16 bombers treballen al poble

Un altre dels problemes del nostre i de molts altres parcs de bombers 
voluntaris és que malgrat un 75% de nosaltres residim al poble, tan sols 

el 18% hi treballa; Per tant, en horari laboral és quasi impossible atendre 
cap servei urgent.

Al 2021 la meitat dels bombers tindran més de 50 anys i no hi haurà ningú 
menor de 30 anys.

L’any 2025 només hi haurà 6 bombers operatius d’entre 30 i 50 anys d’edat

En dos anys, al 2021, la meitat dels bombers del parc de Sant Llorenç 
Savall tindrà més de 50 anys i no hi haurà ningú per sota dels 30. Sant Llo-
renç Savall només tindrà 8 bomber/es voluntàries d’entre 30 i 50 anys. Al 
2025 ja només en quedaran 6!!

D’aquí dos anys celebrarem el 30è aniversari de la incorporació dels nos-
tres bombers a l’estructura de la Generalitat. Molt ens temem que a la vista 
de la situació actual, serà una celebració trista degut a l’edat dels bombers 
i bomberes del parc, la manca d’arrelament al poble i la poca capacitat per 
atendre serveis urgents.

Davant d’aquest panorama, en nom dels bombers i bomberes voluntà-
ries de Sant Llorenç Savall, demano la comprensió i suport de llorençans i 
llorençanes; Així mateix demano a l’Alcalde, grups municipals i formacions 
polítiques de Sant Llorenç, que instin al Govern de la Generalitat de Catalu-
nya a actuar urgentment per resoldre la situació.

Mentrestant, nosaltres farem el que calgui per atendre les urgències, amb 
les eines i la disponibilitat que tenim.

Moltes gràcies per la vostra atenció

Joan Roma Salvó

Cap de Parc.

RESIDÈNCIA GENT GRAN  
DE SANT LLORENÇ SAVALL

El dia 10 de febrer la Mª Teresa 
Casanovas que viu a la RGG de 
Sant Llorenç Savall, va fer 100 
anys!!! Amb ella, ja són 3 perso-
nes centenàries a la residència i 
totes 3 són dones.

Com sempre, en aquests casos, la 
Generalitat li va fer arribar la Meda-
lla i l’Ajuntament li va fer el detall 
d’un ram que va ser entregat per l’Al-
calde, Ricard Torralba, i el Regidor, 
Pere Daví.
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CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
12a SANT SILVESTRE LLORENÇANA 7a PUJADA AL CASTELL DE PERA

El passat diumenge 30 de 
DESEMBRE, quasi el darrer dia 
de l’any, vam celebrar la 12 Sant 
Silvestre Llorençana - 7a pujada 
al Castell de Pera.

Prop de 140 corredors van 
participar en la darrera cursa de 
l’any. El matí era fred, les obagues 
de la Vall d’horta eren blanques 
de la gebrada, però a mesura que 
el sol il·luminava la vall i els cor-

redors enfilaven les carenes de Cas-
tell de Pera entraven en calor.

Els més matiners van ser els 
més menuts. Ells i elles van recór-
rer 3Km sortint del Marquet de les 
Roques, seguint el Torrent de la 
Vall d’Horta fins al pont de la Mun-
tada, remuntant fins a Can Brossa 
per  tornar altra vegada al Marquet 
de les Roques. Moltes felicitats a 
aquests cinc valents i valentes!

Finalment, a les 10:15 vam donar 
el tret de sortida a la Sant Silvestre 
(la d’adults) on corredors i corredo-
res locals i vingudes de poblacions 
i comarques veïnes van acomiadar 
l’any 2018 corrent els últims 7Km 

per les fondalades de la Vall d’Horta 
assolint el clàssic Castell de Pera. 
Un matí fred que es va anar escal-
fant gràcies a l’escalf de tots vosal-
tres i on el sol ens va oferir unes vis-
tes espectaculars del Parc Natural.

Us deixem el podi de la 12a Sant Silvestre d’adults 

1r masculí Lluís Garcia 1a fèmina Ivet Figueras
2n masculí Oriol Antolín 2a fèmina Èlia Grau
3r masculí David Aragoncillo 3a fèmina Nausica Cornadó

ENTREGA DE PREMIS DE LA 4ª COPA LLORENÇANA

El passat dissabte 19 de gener 
vam fer entrega dels premis als 
guanyadors de la 4a edició de 
la Copa Llorençana. La casa de 
cultura estava plena a vessar 
amb una bona colla de socis, 
amics, companys de caminades 
i de curses.

Després de fer un petit repàs 
fotogràfic de les cinc proves 
puntuables hem fet entrega 

dels diplomes, trofeus i premis als 
guanyadors.

La Roser Calvet s’ha emportat 
el diploma per la seva fidelitat, per 
haver participat a totes les curses 
puntuables, cinc de cinc!

En el primer masculí i la primera 
femenina els hi hem regalat la ins-
cripció gratuïta de la Trail Vielha 
Molières 3010 i l’allotjament.

El pòdium femení 1a classificada Èlia Grau

2a classificada Roser Calvet

El pòdium masculí 1r classificat Jordi Soler

2n classificat Carles Torralba

3r classificat Francesc Casanovas

MATERIAL NOU PELS SOCIS DEL CEL

El centre excursionista ha fet nova compra de material. Disposem de 
tres parells de raquetes noves i dos parells de piolets tècnics d’alpinisme. 

En total, tenim a disposició de tots aquells socis que ho sol·licitin el 
següent material: raquetes, grampons, piolets de travessa, piolets d’al-
pinisme tècnic, arnesos, arva+pala+sonda i tendes de campanya. 

La Junta del Centre Excursionista Llorençà 

Segueix-nos 
al Facebook, al Twitter @ccellorenca  

i a	Instagram @centrexcursionistallorenca
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FUTBOL-7
IV TORNEIG PARC NATURAL

Aquest proppassat 8 i 9 de desembre de 
2018 es va celebrar a Sant Llorenç Savall el 
torneig de futbol 7 (TORNEIG PARC NATURAL), 
en les categories Aleví i Benjamí. 

Un torneig que s’ha consolidat al nostre 
poble gràcies al voluntariat. Sense el volun-
tariat amb la co-organització de l’ajuntament, 
aquest torneig no seria possible. Som cons-
cients que l’herència cultural del voluntariat 
de Barcelona 92 i d’un altre gran esdeveni-
ment com la Primera Marató de Muntanya, 
al poble tenim un tresor: “el voluntariat”. Vagi 
per endavant el nostre agraïment.

Un total de 31 equips en edats de 7 a 11 
anys van gaudir d’un cap de setmana en famí-
lia, on tenien cobertes moltes experiències: 

•	  Començar a tenir sensibilitat per aquelles 
persones que necessiten ajuda en el seu 
dia a dia, en malalties tant físiques com 
psíquiques. Aquest any i com cada any, 
entràvem dins el programa d’activitats de 
la Marató de TV3, enguany la solidaritat 
tenia la finalitat de fer estudis d’una xacra 
social com és “el Càncer”. 

Vàrem tenir la sort de compartir tots la 
vitalitat d’una noia de 9 anys de Monistrol 
de Calders, la Marta. Quan tenia 3 anys va 
patir un Neuroblastoma, gràcies als estu-
dis i la medicina la teníem jugant al torneig, 
envoltada d’innocència va donar sentit i 
sensibilització envers el Càncer.

Un dels nostres col·laboradors MAAT por-
ters, va fer obsequi a la Marta, de 2 dies de 
campus a l’estadi olímpic de Terrassa.

•	 Una de les altres experiències que van viure la 
mainada va ser la convivència en diversitat cul-
tural, ja que en el torneig hi havia gent d’arreu 
del mon, tant d’aquí com de molt lluny. Lloren-
çans, Castellarencs, Monistrolencs, Americans, 
Asiàtics.....

•	 La convivència entre ells a part de viure-la 
damunt del camp de gespa també es donava en 
l’espai del menjador. Des de ja fa 3 anys el tor-
neig compta amb servei de menjador on tècnics 

i jugadors tenen un espai per dinar al pavelló, 
amb un menú complet per a esportistes.

El torneig és molt valorat per totes aquestes 
famílies, ja que troben en ell, tots els serveis per 
gaudir d’un cap de setmana de lleure amb rela-
ció amb el futbol i la solidaritat. Amplis espais 
d’aparcament a la zona industrial, tots els riscos 
d’accident coberts(assegurances, ambulància, 
DEA, infermera..), servei de Bar, menjador per la 
canalla, servei de maleteria, etc... En tenir el camp 
de futbol la gent entre partit i partit surt a gau-
dir del poble, on omple restaurants i bars, com-
pra detalls per l’ocasió, fins i tot tenim constància 
que unes famílies d’Àvila és van quedar a dormir 
a l’Hostal del Pla.

Esperem que ens acompanyeu pel proper pont 
de la Puríssima, en aquesta experiència única per 
la canalla.

Facebook:	Torneig PARC Natural

Mail:	torneigparcnatural@gmail.com

Twitter:	@torneigparcnat2	Tel.:	606878169

 

Abril durant els dijous d’abril es duran a terme una sèrie de 
Conferències dins de Promoció de la Salut. A càrrec de la Núria Romaguera
- Conferència sobre Alimentació
- Conferència sobre la Respiració conscient i Gestió d’Emocions
- Conferència Alimentació i Sistema Digestiu
- Conferència sobre els inhibidors de la Felicitat

28 d’abril Xino Xano
Organitza: Centre Excursionista

1 de maig Festa del Pi de maig
Organitza: Comissió del Pi i Ajuntament

15 de juny Nit de Vèrtic.
Organitza: Centre Excursionista. Col·labora: Ajuntament

 Trobareu més informació sobre l’agenda a:
www.savall.cat
Facebook de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Twitter: @AjSavall

agendasavall
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Gràcies Ritxart!

Des del Grup d’Esquerra, volem 
aprofitar aquest últim Savall de la 
legislatura per agrair al nostre Al-
calde la dedicació i implicació que 
ha tingut per Sant Llorenç Savall 
aquests últims 28 anys (14 anys com 
a Regidor i 14 com Alcalde).

Ell ha decidit deixar la política 
després de 14 anys d’Alcalde i en les 
pròximes eleccions tancarà la llista. 
Només tenim paraules d’agraïment 
pel que ha significat per a Esquerra 
durant tots aquests anys, encara que 
estem segurs que ell seguirà ajudant 
al Grup des d’una altra posició però 
amb les mateixes ganes i il·lusió de 
sempre, perquè el Ritxart té moltís-
simes ganes que el seu amic, el Joan 
Solà (Patau) pugui aconseguir ser el 
seu relleu.

Ara no ens volem posar nostàlgics 
però li volem agrair la seva implica-
ció per tirar el poble endavant. Amb 
el seu mandat s’han aconseguit fites 
molt importants com l’anhelat poli-
esportiu, el nou ajuntament, la nova 
llar d’Infants, el camp de gespa, la 
reforma integral de la piscina, no 
haver pujat els impostos els últims 
6 anys, no tenir cap factura pendent 
de pagar, haver reduït l’endeuta-
ment del municipi a ¼ part (hem 
passat de deure més del 100% dels 
ingressos a tant sols un 24%),...

I per últim, des del Grup d’Esquer-
ra també estem molt il·lusionats, 
igual que el Ritxart, amb que la seva 
mà dreta de tots aquests últims 
anys, i el seu número 2, el Joan Solà 
(Patau), hagi pres la decisió, avalada 
per unanimitat per tot el Grup, d’as-
sumir el repte d’encapçalar la llista 
d’ERC-AM Sant Llorenç Savall a les 
properes Eleccions Municipals.

Estem segurs que amb el Patau i 
amb tot l’equip de dones i homes 
que formarem part de la llista tor-
narem a tenir el teu suport a les prò-
ximes eleccions!

Grup Municipal d’Esquerra

Fi d’etapa

Convergència definitivament finalitza la re-
presentació política dels llorençans/es.

Tot i que les 3 persones que hem defensat el 
partit dins el consistori en aquesta legislatu-
ra ens vam presentar com independents, pel 
partit i pel poble hem mirat d’aportar el nos-
tre gra de sorra. Això sí! Amb els paràmetres 
que ens ha permès la majoria absoluta d’ERC.

Hem estat una oposició constructiva i eme-
tent a l’acció de govern, respectant la voluntat 
del vot dipositat a les urnes el maig de 2015. 
Vàrem atendre la frase dita per algun veí el dia 
de les votacions, “el poble és savi”, però també 
la vàrem contraposar a la d’un altre, “tenim el 
que ens mereixem”.

Hem sigut crítics entre d’altres, amb una 
ERC acostumada a enrocar-se i a la manca 
de transparència; “Com menys informació, 
menys possibilitats de control a la seva ges-
tió”, evitant així haver de corregir errades o bé 
d’afrontar debat d’idees confrontades. Les pa-
tinades per obrir-se, com la votació de la pla-
ça, formen part de l’aprenentatge a obrir-se.

Hem avançat i fet costat a les gravacions 
dels plens, al compromís d’encetar la legisla-
tura vinent amb un espai per a l’oposició dins 
el mateix edifici de l’Ajuntament, de la regu-
larització de la gestió de l’aigua, tant de boca 
com de desguàs, del reciclatge, ... i de moltes 
altres propostes.

Com els que fan la carta als reis d’orient, ha-
guéssim volgut una junta de govern local més 
participativa on estiguessin representades to-
tes les opcions polítiques votades, cohesiona-
da, amb il·lusió i que posin la seva dedicació 
al servei del bé del poble, respectant el vot i 
l’elecció del batlle per part del ple, represen-
tació de la voluntat d’un poble.

Aquesta legislatura no ha estat així, ERC 
ha fet valer la seva majoria i el nostre batlle 
només s’ha envoltat dels seus. Tot i la nostra 
crítica constructiva hem de destacar que en 
“Ritxart” ha estat catorze anys el nostre bat-
lle, la gent li ha fet confiança.

Agrair el treball de tots els regidors i batlle 
actuals, així com esperonar les noves propos-
tes per la legislatura  vinent.

Ens agradaria tancar la columna informant 
que exmilitants de CDC, s’han associat al nou 
partit PDeCAT sorgit de la voluntat conver-
gent de formar un nou partit; jove, demòcra-
ta, independentista, de servei a les persones, 
amb gent amb experiència de govern, que 
representen la centralitat política i social del 
país, obert, digital, participatiu i transparent 
que creu en la democràcia interna, la prac-
tica i en fa bandera. Aquests associats han 
decidit no presentar-se com a PDeCAT a les 
eleccions municipals de sant Llorenç Savall 
d’aquest mes de maig i faran confiança a la 
candidatura de Junts per Sant Llorenç.

Convergència Democràtica de Catalunya 
ha donat resposta a les persones durant 42 
anys, sort i encerts al Partit Demòcrata Euro-
peu Català. 

#llumalsullsiforçaalbraç

Punt i seguit

Volem agrair als companys i companyes 
de l’Assemblea Local de la CUP l’oportuni-
tat d’escriure aquestes línies a títol parti-
cular i poder, així, fer unes reflexions per-
sonals sobre la legislatura que s’acaba. 

A les darreres eleccions municipals, en 
saber els resultats de l’escrutini, un com-
pany d’ERC se’ns va acostar i va dir: «És 
molt important que el partit guanyador 
tingui majoria absoluta. Algun dia us ex-
plicaré perquè». Han passat quatre anys 
i encara esperem la seva explicació. Pen-
sem, ara més que mai, que el company 
d’ERC no tenia raó. Les majories absolu-
tes –més si es perpetuen en el govern du-
rant quatre legislatures seguides– acaben 
suposant un deteriorament de l’esperit 
dialogant que hauria de caracteritzar el 
sistema democràtic i, a la llarga, acaben 
desembocant en actituds personalistes. 
Tenim infinitat d’exemples en els governs 
municipals i nacionals que s’han mantin-
gut en el poder durant llargs períodes de 
temps. El funcionament per inèrcia (anar 
fent «sobre la marxa» sense un projecte 
polític definit), la manca d’il·lusió i el clien-
telisme són alguns dels paranys on, sovint, 
cauen les majories de llarga durada. És per 
això que, des del nostre punt de vista, el 
millor que podria passar-li al nostre poble 
és que, guanyi qui guanyi, cap partit tingui 
la possibilitat de governar en solitari. 

En aquesta mateixa línia, quan es va 
constituir el govern municipal que ara 
s’acaba, vam transmetre a l’actual alcalde 
el nostre desencís perquè no havia con-
vocat als portaveus dels diferents grups 
amb representació a l’Ajuntament abans 
de la seva elecció. Hauria estat molt bé, 
seure i parlar abans de constituir l’Equip 
de Govern. I no tirar pel dret, aprofitant 
la majoria absoluta. Des d’aquestes línies 
ens agradaria fer arribar a tots els grups 
polítics que es presenten a les properes 
eleccions la conveniència de seure tots 
plegats i, just després de l’escrutini, deba-
tre un projecte de futur amb cap peus per 
a Sant Llorenç Savall. Un projecte que vagi 
més enllà d’una legislatura. Ja seria hora! 
Aquest seria el nostre desig i, val a dir-ho, 
també el de la CUP.

D’aquí a poques setmanes ens tocarà 
votar. Tal com vam decidir, els actuals 
regidors del nostre grup abandonarem 
els seients del consistori. Sota la premis-
sa que «tothom és necessari però ningú 
és imprescindible», seguirem treballant 
per millorar el poble des de l’Assemblea. 
Companys i companyes més joves, amb 
molta il·lusió i un grapat d’idees, prenen el 
relleu. Tant de bo ells tinguin la clau per 
poder desencallar el poble de la letargia 
que  s’arrossega des de fa anys.

Albert Vicens i Xavi Sallas

Uralita  
peligro sanitario

El asbesto, también conocido 
como amiento o fibro cemento, es 
un producto que proviene de di-
ferentes materiales usados en la 
construcción como la Uralita. Sus 
propiedades de elasticidad, dureza 
y soporte a altas temperaturas, ha 
hecho que se usara por mucho tiem-
po en la construcción y también en 
la fabricación de discos de embra-
gue y pastillas de freno.

Hace años el Gobierno prohibió el 
uso el amianto por el riesgo de pro-
ducir cáncer de pleura, unas mem-
branas que envuelven los pulmones. 
Además de problemas respiratorios 
por inhalación de fibras de amianto 
que tienen forma de pequeñas agu-
jas y se acumulan en los tejidos pul-
monares dañándolos.

Los edificios que contienen este 
material no pueden ser derruidos 
por cualquier trabajador de la cons-
trucción. La ley marca que su ma-
nipulación ha de ser llevada a cabo 
por personal especializado y con la 
indumentaria adecuada.

Por ello se trata por un contami-
nante medioambiental que debe ser 
retirado por el riesgo que comporta 
para la salud.

Este es un problema que tenemos 
en Sant Llorenç. Montones de frag-
mentos de Uralita esparcidos por 
nuestra localidad y en especial por 
una zona determinada de Comabe-
lla. Evitar el riesgo retirando esos es-
combros es una prioridad sanitaria.

Mediante este último Savall de la le-
gislatura, nos despedimos agradecien-
do a todos los vecinos que nos permiti-
eron conseguir un regidor la confianza 
depositada en nosotros mediante sus 
votos, y os comunicamos, que AES se 
presentará a las próximas elecciones 
municipales del 26 de Mayo. 

Una altra manera de governar és 
possible.  
És clar que sí!
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els grups municipals opinen
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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

 

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


