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L’Ajuntament informa 

Ple de gener de 2019 
Essent les vint-i-una hores del dia disset de gener de dos mil dinou i compro-

vada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, declarada 

pública per la Presidència, es procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes 

inclosos dins de l’ordre del dia.

Excusa la seva assistència la regidora: Rosalia Galera Tomàs .

1r PUNT. Aprovació acta sessió ordinària 18-10-2018. Aprovada per 

unanimitat.

2n PUNT. Aprovació acta sessió ordinària ple 29-11-2018. Aprovada per 

unanimitat.

3r PUNT. Aprovació addenda acord comú treballadors ajuntament. Apro-

vada per unanimitat.

4t PUNT. Aprovació adequació retributiva de determinats llocs de tre-

ball d’aquest Ajuntament, per adequar-los a les responsabilitats assignades 

de conformitat amb la corresponent fi txa descriptiva. Vots a favor: ERC (6); 

CDC (1); abstencions CUP (2) i AES (1)

5è PUNT. Donar compte resultat procés de participació ciutadana nom 

Pavelló Municipal.

6è PUNT. Donar compte de la relació de decrets del núm. 360/2018 al 10/2019

7è PUNT. Informacions regidories i alcaldia.

8è PUNT. Precs i preguntes.

S’aixecà la sessió a les 22:30 h.

Ple de 28 de febrer de 2019
Essent les vint-i-una hores del dia vint-i-vuit de febrer de dos mil dinou i compro-

vada 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. Aprovació acta sessió ordinària 17-01-2019. Aprovada per 

unanimitat.

2n PUNT. Increment de les retribucions dels empleats públics de l’Ajunta-

ment de Sant Llorenç Savall, any 2019. Aprovada per unanimitat.

3r PUNT. Aprovació adequació retributiva de determinats llocs de treball de 

l’Ajuntament per adequar-los a les responsabilitats assignades de conformi-

tat amb la corresponent fi txa descriptiva. Aprovada per unanimitat.

4t PUNT. Rectifi cació error material Pressupost Municipal 2019. Aprovada 

per unanimitat.

5è PUNT. Aprovació primera addenda al conveni de cooperació entre Ajun-

tament i el Consorci Besós Tordera per la creació d’una comissió de seguiment 

per a les inversions. Vots a favor: ERC (5), CDC (2) i AES (1); en contra CUP (2)

6è PUNT. Nomenament Jutge de Pau substitut, en Lluís Gibert Gros. Aprovat 

per unanimitat.

S’incorpora el regidor Juan Luis Serrano Toro.

7è PUNT. Formalització conveni de coordinació per a la conservació del 

Camí Ral amb l’Ajuntament de Gallifa. Vots a favor ERC (6) i CDC (2); abstenció 

CUP (2) i AES (1).

8è PUNT. Moció presentada pel Grup Municipal d’ ERC, per acusar l’estat 

d’utilitzar la justícia per perseguir l’independentisme. Aprovada per majoria 

simple amb l’abstenció d’AES (1).

9è PUNT. Donar compte de la relació de decrets del núm.11/2019 al 42/2019

10è PUNT. Informacions regidories i alcaldia.

11è PUNT. Precs i preguntes.

S’aixecà la sessió a les 22:31 h.

Ple de 21 de març de 2019
Essent les vint-i-una hores del dia vint-i-u de març de dos mil dinou i compro-

vada 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. Aprovació acta sessió ordinària 28-02-2019. Aprovada per 

unanimitat.

2n PUNT. Moció presentada pel Grup Municipal la CUP. Esmenes Ordenan-

ces Fiscals 2020. Vots a favor: CUP (2) i AES (1); abstencions: ERC (6) i CDC (2).

3r PUNT. Donar compte de la relació de decrets del núm. 43/2019 al 72/2019

4t PUNT. Informacions regidories i alcaldia.

5è PUNT. Precs i preguntes.

S’aixecà la sessió a les 22:10 h.

Ple de 30 d’abril de 2019
Essent les vint-i-una hores del dia trenta d’abril de dos mil dinou 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. Aprovació acta sessió ordinària 21-03-2019. Aprovada per 

unanimitat.

2n PUNT. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els ter-

mes municipals de Sentmenat i Sant Llorenç Savall, signada el dia 27 de març 

de 2019. Aprovada per unanimitat.

3r PUNT. Delegació al Consorci Besós Tordera de la competència de contrac-

tació i execució de les obres de remodelació de la plaça major i formalització 

del conveni de col·laboració. Vots a favor: ERC (6); abstencions CDC (2); vots en 

contra CUP (2) i AES (1).

4t PUNT. Donar compte de la relació de decrets del núm.73/2019 al 105/2019

5è PUNT. Informacions regidories i alcaldia.

6è PUNT. Precs i preguntes.

S’aixecà la sessió a les 23:15 h.

Ple de 16 de maig de 2019
Essent les vint-i-una hores del dia setze de maig de dos mil dinou 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. Aprovació acta sessió ordinària 30-04-2019. Aprovada per 

unanimitat.

2n PUNT. Donar compte de la relació de decrets del núm.106/2019 al 

117/2019

3r PUNT. Informacions regidories i alcaldia.

4t PUNT. Precs i preguntes.

S’aixecà la sessió a les 21:35 h.

Ple Extraordinari de 15 de juny de 2019
Essent les dotze hores del dia vint-i-vuit de febrer de dos mil dinou i compro-

vada 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. Constitució de la Corporació municipal i elecció de l’Alcalde/

Alcaldessa. Celebrades les Eleccions Municipals el passat 26 de maig de 2019 el 

resultat de les quals va ser: ERC, 5 regidors; CUP, 2 regidors; Junts per Sant Llorenç, 

2 regidors i AES, 2 regidors; és el torn d’escollir alcalde/alcaldessa. Amb els 5 vots 

a favor d’ERC i les 2 abstencions d’AES, en Joan Solà i Herms esdevé Alcalde de 

Sant Llorenç Savall.

Regidors ERC: Cristina Carrasco i Valero, Cristina Martínez Navarrete, Juan 

Luis Serrano Toro i Pere Daví Vilatersana

Regidors CUP: Núria Ferrando Roig i Adrià Bayona Laborda

Regidors JXSLLS: Pere Canadell Suñé i Beatriz Alicia López González

Regidors AES: Emiliano Osuna Pizarro i Èlia Maria Rovira Calero

Ple extraordinari d’11 de juliol de 2019
Essent les 19:30 hores del dia onze de juliol de dos mil dinou i comprovada l’exis-

tència 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 la regidora: Beatriz Alicia López González (JXSLLS) .

1r PUNT. Aprovació acta sessió extraordinària 15-06-2019. Aprovada per 

unanimitat.

2n PUNT. Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple 

Municipal. Establir que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament que es con-

vocaran amb caràcter periòdic, tindran lloc l’últim dijous no festiu de cada mes, a 

les 19:30 hores.

PLENS MUNICIPALS
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Establir que la primera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament es celebrarà el 26 

de setembre de 2019. Aprovada per unanimitat.

3r PUNT. Aprovació manteniment de la Junta de Govern Local i determina-

ció de l’estructura organitzativa.

Alcaldia-Presidència: integrada per Presidència i les àrees d’Hisenda i 

Obres Públiques.

Àrea de Via Pública, Cultura, Comunicació, Atenció Ciutadana i TIC’s

Àrea de Benestar Social, Ensenyament i Residus

Àrea de Promoció del Municipi/Turisme, Comerç, Consum i Ocupació

Àrea de Joventut, Festa Major i Seguretat Ciutadana

Àrea de Sanitat, Planifi cació Urbanística i Llicència d’Obres

Àrea de Medi Ambient, Esports i activitats esportives.

Aprovat per majoria absoluta amb l’abstenció de la CUP i JXSLLS

4t PUNT. Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta 

de Govern Local. Es convocaran amb caràcter periòdic i automàtic, tindran lloc els 

dijous no festius, a les 20:00 hores a excepció dels dies que hi hagi coincidència amb 

la celebració de Ple, que tindran lloc a les 19:00. Aprovada per majoria absoluta amb 

l’abstenció de la CUP i JXSLLS.

5è PUNT. Aprovació de la delegació de competències del Ple en favor de la 

Junta de Govern Local. Aprovada per unanimitat.

6è PUNT. Aprovació de la constitució i determinació de la composició de la 

Junta de Portaveus. President: Joan Solà Herms; portaveu d’ERC: Cristina Carrasco 

Valero; portaveu de la CUP: Núria Ferrando Roig; portaveu de JXSLLS: Pere Canadell 

Suñé; portaveu d’AES: Èlia Maria Rovira Calero.

Aprovada per unanimitat.

7è PUNT. Aprovació de la constitució i composició de la Comissió Especial 

de Comptes. Integrants: Cristina Carrasco (ERC), Emiliano Osuna (AES), Núria 

 Ferrando (CUP) i Pere Canadell ( JXSLLS). L’Alcalde és el President nat de la comis-

sió i membre de la mateixa.

Aprovada per unanimitat.

8è PUNT. Aprovació de les retribucions, assistències i indemnitzacions dels 

membres de la Corporació.

Les assignacions retributives pel desenvolupament del càrrec d’alcalde i segon 

tinent d’alcalde s’estableixen per a la dedicació exclusiva en l’import de 38.000€ 

bruts anuals a 12 pagues.

Dedicacions parcials: 

Alcaldia: dedicació del 39.5% de la jornada: 15.010€ bruts anuals a 12 

pagues; 2n tinent d’alcalde amb dedicació del 50% de la jornada: 18.999,96€ 

bruts anuals a 12 pagues.

Regidor amb delegació de govern: dedicació 23% de la jornada: 5.500€ bruts 

anuals a 12 pagues.

Total brut anual Salari net mensual 

12 pagues

Salari net mensual 

14 pagues

Alcalde 15.009,96  920,61  789,09 

2a Tinent Alcalde 18.999,96  1.165,33  998,85 

Regidor Govern 5.499,96  337,33  289,14 

(es computa una retenció IRPF 20%)

Règim d’indemnització per a membres de l’ajuntament que no exerceixin els seus 

càrrecs en dedicació exclusiva o parcial:

Per assistència a les sessions del Ple: 55,15 €/sessió

Per assistència a la Junta de Portaveus: 90,25 €/sessió

Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 140,00 €/sessió

Per l’assistència dels portaveus de cada Grup Polític Municipal a les sessions del 

Ple: 90,25 €/sessió

Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 160,00 €/sessió

Per assistència a les sessions de Comissions Informatives: 160,00 €/sessió

Els membres de l’equip de govern tenen el dret a ser indemnitzats per les assis-

tències efectives en l’exercici del càrrec fi ns un màxim de 5.500€ anuals.

Els membres de l’oposició tenen el dret a ser indemnitzats per les assistències 

efectives en l’exercici del càrrec fi ns un màxim de 1.394,1€ anuals.

Dotació econòmica per a cada Grup Polític Municipal:

21,4€ mensuals per a cada regidor electe

32,2€ mensuals per a cada grup municipal

Vots a favor: ERC (5) i AES (2); abstenció CUPJXSLLS (1) i en contra CUP (2)

9è PUNT. Nomenament dels representants de la Corporació en òrgans 

col·legiats:

Cristina Carrasco: Consorci LOCALRET i Consorci TDT Terrassa-Vallès Oest

Cristina Martínez: Consell escolar Escola Josep Gras, Consell escolar IES Caste-

llar, Consorci Gestió de Residus i Fons Català Cooperació al Desenvolupament

Juan Luis Serrano: Consorci de Turisme dels Vallès Occidental, Xarxa local de 

promoció econòmica i Consorci per l’ocupació i la promoció econòmica del Vallès 

Occidental.

Emiliano Osuna: Comunitat Propietaris i Pacte territorial del Vallès Occidental

Èlia Mª Rovira: Consell coordinador Parc Natural, ADF El Pinyó, Mancomunitat 

Ripoll Riu-Sec, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat i Associació de pro-

pietaris Bages-Vallès.

Vots a favor: ERC (5) i AES (2); abstencions CUP (2) i JXSLLS (1)

10è PUNT. Donar compte de la constitució dels Grups Municipals.

11è PUNT. Decrets d’Alcaldia, organització Municipal i Cartipàs.

12è PUNT. Modifi cació de crèdit 2/2019.

Vots a favor: ERC (5), AES (2) i JXSLLS (1); abstenció CUP (2)

13è PUNT. Aprovació defi nitiva Compte General de l’exercici 2018

Vots a favor: ERC (5), AES (2); abstenció CUP (2) i JXSLLS (1)

14è PUNT. Aprovació dels dies de festa local per a l’any 2020: 23 d’abril i 28 

d’agost.

Vots a favor: ERC(5), AES (2); abstencions: CUP(2) i JXSLLS(1)

15è PUNT. Aprovació de xifres del padró d’habitants:

A 1 de gener de 2018: 1.190 homes, 1.181 dones. Total: 2.371

A 1 de gener de 2019: 1.197 homes, 1.176 dones. Total: 2.373

Aprovada per unanimitat.

16è PUNT. Donar compte de la relació de decrets del núm.118/2019 al 

197/2019

17è PUNT. Donar compte renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajunta-

ment de la sra. Beatriz Alicia López González.

S’aixecà la sessió a les 21:30 h.

Festa Major 2019

Ara que ja estem una mica més descansats, 

que alguns ja no tenim ressaca i que ja hem 

pogut recuperat, si més no, un percentatge força 

elevat la nostra veu, des de la Comissió de la 

Festa Major us volem donar les gràcies per haver 

gaudit, participat i animat aquests dies de festa!

Volem fer una especial menció a tots aquells 

col·laboradors i ajudants que han fet possible el 

desenvolupament de totes les activitats que hem 

dut a terme, sense ells, aquests dies de Festa 

Major no serien possible! Gràcies un cop més per 

ser-hi, sou una peça clau de les festes del nostre 

poble!

Ara toca reunir-nos de nou, fer balanç de totes 

aquelles coses positives i de les que es podrien 

fer millor. Totes les crítiques constructives, sug-

geriments i idees seran ben rebudes per poder 

millorar la Festa Major de l’any vinent!

Nosaltres no podem estar més contents amb 

l’acollida de totes les activitats i concerts. I com 

diria en Quim Masferrer: SOU MOLT BONA GENT! 

Fins l’any que ve llorençanes, llorençans i pobles 

del voltant!

Us presentem un recull de fotos que volen 
resumir en imatges el que ha estat la Festa Major 
d’aquest any.

COMISSIÓ DE FESTES
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Via pública

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

EQUIPAMENT
S’han col·locat diverses papereres 

i nous bancs.

RETIRADA 
DE COTXES 
ABANDONATS A LA 
VIA PÚBLICA

Contractació menor per la pres-

tació del servei la contractació dels 

serveis de retirada de vehicles aban-

donats a la via pública del municipi 

de Sant Llorenç Savall. S’adjudica 

a l’empresa Auto-Desguace Caste-

llar, S.L. amb un ingrés de cinquanta 

euros per vehicle retirat que l’em-

presa Auto-Desguace Castellar, S.L. 

haurà d’abonar a l’Ajuntament de 

Sant Llorenç Savall, com s’estableix 

en el plec de clàusules administra-

tives particulars. A excepció dels 

ciclomotors de dues rodes i moto-

cicles que seran retirats sense cap 

abonament a l’Ajuntament, ni cap 

despesa per aquest últim.

S’adjudica a l’empresa UN TOC DE VERD per un import 

de 1.205,00€ (IVA inclòs), la durada del contracte serà 

de 5 mesos.

S’ha adjudicat a l’empresa Toni Vilà Font per un import 

de 2.359,50€ (IVA inclòs), la durada del contracte serà 

fi ns a la fi nalització de les tasques però no més de 12 

mesos.

CONTRACTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT 
FLORS PELS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS I LA VIA PÚBLICA

TREBALLS DE MANTENIMENT 
DELS JARDINS I RECINTES 
EXTERIORS DELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS

ADJUDICACIÓ SERVEI SEGONA 
DESBROSSADA 2019

Aquesta desbrossada pel sòl urbà s’adjudica a l’em-

presa TAHLER, S.A. per un import 18.150€.

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA
El 20 de setembre s’hauran licitat les obres que 

començaran el mes d’octubre.

EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE REDUCCIÓ DE 
DENSITAT DE L’ARBRAT I D’ESTESSADA DEL 
SOTABOSC, DEL MANTENIMENT DE LES FRANGES 
PERIMETRALS DE BAIXA COMBUSTIBILITAT

S’ha adjudicat a l’empresa TALHER, S.A. El preu d’adjudicació ha estat de 30.792,09€ (IVA 

inclòs). La durada del contracte és de 4 anys.
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CONSERVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÈGICA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS 2019

S’adjudica el contracte menor a l’empresa Marsal Excavacions S.L. per l’import de 24.571,00€ (IVA inclòs).

PUBLICADA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER RETIRADA DE MATERIALS 
QUE CONTINGUIN AMIANT
Divendres, 5 de juliol del 2019

Com a continuació de la notícia d’aquesta web del 21 de juny, ha sortit publicada la convocatòria de subvencions

En data 5 de juliol el DOGC publica la Resolució de L’Agència de Residus 

de Catalunya, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de 

residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, 

ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

Cal tenir en compte el següent:

S’ha obert la convocatòria per a l’any 2019 de subvencions en règim de 

concurrència no competitiva, destinada als propietaris de béns immobles, 

per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la cons-

trucció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà des de 

la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Ofi cial de la Generalitat de Cata-

lunya (5-7-2019) fi ns a l’exhauriment de la disponibilitat pressupostària i en 

tot cas fi ns el 29 de novembre de 2019.

L’AJUNTAMENT REQUEREIX A MÉS DE 100 PROPIETARIS QUE REALITZIN ELS TREBALLS 
DE MANTENIMENT DE LES SEVES PARCEL·LES

L’Ajuntament ha enviat els requeriments a més de 100 propietaris del 

municipi per a què realitzin els treballs de neteja de vegetació i residus de 

les seves parcel·les per tal de complir amb la llei de prevenció d’incendis. 

En el requeriment fet es recorda que l’incompliment, per no mantenir en 

condicions de seguretat i salubritat les seves parcel·les, pot suposar multes 

fi ns a 3.000 euros. 

Piscina
Compra de 30 cadires per l’àrea de pícnic i canvi 

de sauló a sorra de platja a la pista de volei.

Compra de pilotes i de xurros.

Cultura
El 17 de juliol va tenir lloc una reunió on estaven convocades totes les entitats del poble. En ella 

van sorgir propostes i suggeriments molt bons i amb ganes de treballar per i en la cultura del nostre 

municipi des de diferents àmbits.

Aquesta reunió buscava la creació per fi  d’una taula d’entitats i en la qual es va produir una pluja 

d’idees per canviar la celebració o commemoració de l’11 de setembre. En el proper Savall ja podrem 

explicar com va anar la Diada.

I també, una propera reunió, aquesta el 25 de setembre per començar a preparar la Festa Major de 

Sant Climent i que ja pugui quedar instaurada en el nostre calendari, i en la qual puguin i/o vulguin 

participar un gran nombre d’aquestes nostres entitats llorençanes.

DIADA DEL PATRÓ, 
SANT LLORENÇ

El dia 10 d’agost es va celebrar la diada del 

nostre patró, Sant Llorenç.
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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

Avui anem a CAL BLAU
Cal Blau és un negoci familiar fundat l’any 1945, actualment encapçalat pel Ramon, 

la tercera generació que s’hi dedica.

Però Cal Blau, a més, és una botiga que ofereix altres 

productes, la fruita i verdura també són productes de 

proximitat i la majoria de km 0, de productors agríco-

les de Sant  Llorenç Savall.

L’horari de la botiga és de dimarts a divendres de 
8:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00, dissabtes de 8:00 a 
14:00 i de 17:00 a 19:00 i diumenges de 9:00 a 13:00.

Cal Blau és una botiga adherida a la marca Pro -

ductes Llorençans fets amb el Cor de Sant Llorenç 

Savall; on hi trobareu un tracte amable, proper i 

familiar, amb persones que creuen en el que fan 

i que cada dia s’hi esforcen per donar el millor 

 producte amb elaboració artesanal, de proximitat i 

de qualitat.

Preguntant-li sobre quant temps 

fa que va començar al negoci fami-

liar, li resulta estrany ja que ha 

crescut a la botiga, i aquesta, forma 

part de la seva vida. El proper any 

celebraran 75 anys.

En Ramon és l’encarregat d’ela-

borar els productes artesanals que 

després venen a la botiga. El que 

més elaboren són botifarres crues, 

embotits varis com: catalanes, boti-

farres d’ou... amb la recepta artesa-

nal que feia el seu avi, que després 

va fer el seu pare i ara continua rea-

litzant ell. Cal destacar que la matè-

ria primera amb la que elabora els 

seus productes artesanals és de la 

millor qualitat i de proximitat.

En Ramon es lleva ben d’hora per 

treballar a l’obrador on produeix 

una mitjana de 300-400 kg d’embo-

tits a la setmana. De botifarra crua 

n’elabora cada dia i l’embotit cuit 

un cop a la setmana. Sempre amb 

ingre dients naturals tal com feia 

abans el seu avi.

Tenen una botiga a Sabadell, lide-

rada pel seu germà, Josep, la qual 

ofereix els productes que elaboren, 

sempre amb la intenció de donar a 

conèixer Sant Llorenç Savall.

Serveixen a altres botigues i res-

taurants de Sabadell, Terrassa i 

Castellar del Vallès. A més, també 

accepten encàrrecs i fan reparti-

ment a domicili.



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

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

Igualtat
CERCLE DE DONES

Aquest és el Manifest que es llegirà a cada acte del Cercle Obert de Dones de Sant Llorenç Savall.
N’existeix un altre en versió reduïda que es llegirà a cada acte de cada entitat que s’hi ha volgut adherir.

JUNTES SOM MÉS FORTES! CAP PAS ENRERE!

Cada 8 de març a casa nostra, a totes les ciu-

tats, pobles i barris ocupem els carrers per fer 

visibles les nostres demandes, les nostres rei-

vindicacions, els nostres treballs i els nostres 

cossos.

Aconseguim així, una força col·lectiva, per a què 

es vagi obrint espais i assolint canvis.

Però no n’hi ha prou!

Les nostres vides segueixen marcades per 

les desigualtats, per les violències masclistes, 

per la precarietat, per les exclusions socials i 

laborals, pels desnonaments dels habitatges, 

pel racisme i la manca de responsabilitat de 

la societat patriarcal i de l’estat en els treballs 

de cures.

CAP PAS ENRERE!

Juntes, avui, cridem:

• PROU! De violències masclistes, quoti dia-

nes i invisibilitzades que vivim les dones, 

sigui quina sigui la nostra edat i condició.

VOLEM poder moure’ns en llibertat per tots 

els espais i a tota hora.

VOLEM gaudir d’una vida lliure de violències 

masclistes.

Denunciem la violència sexual com a expres-

sió de l’apropiació patriarcal del nostre cos 

que ens afecta a totes i encara més, a les 

migrades, a les racialitzades i a les treballa-

dores de les llars i les cures.

Exigim polítiques públiques, recursos i mit-
jans sufi cients per a totes en el sistema de 

protecció i recuperació enfront les violències 

masclistes.

No som víctimes! Som supervivents!

• PROU! D’opressió per les nostres orienta-

cions i identitats sexuals!

Denunciem la LGTBIfòbia social, institucional 

i laboral que patim moltes de nosaltres, com 

una altra forma de violència masclista.

Denunciem la repressió i la censura, a com-

panyes per les protestes i manifestacions 

crea tives, en defensa dels drets sexuals i 

reproductius, sota la pressió dels fonamenta-

lismes religiosos.

Som dones, lesbianes, trans i som diverses.

Reivindiquem una societat lliure d’opres-

sions, d’explotació i de violències institucio-

nals. Fem una crida a la rebel·lia i a la lluita 

contra l’aliança entre: el patriarcat el capita-

lisme i el  feixisme que ens vol dòcils, submi-

ses i callades.

Si ens toquen a una, ens toquen a totes!

• PROU! d’ingerències en les decisions sobre 

els nostres cossos!

Exigim: ser protagonistes de la nostra salut i 

dels nostres cossos, sense cap tipus de pres-

sió estètica. Els nostres cossos no són mer-

caderies ni objectes.

Exigim la despenalització total de l’avorta-
ment, incloent-hi les menors d’edat, així com 

la seva legalització i cobertura gratuïta en 

tota la xarxa de salut pública.

Nosaltres parim, nosaltres decidim!

Educació sexual per decidir!

Avortament legal per a no morir!

Salut universal, gratuïta i de qualitat per a 
totes!

• PROU! de violència institucional contra les 

nostres llibertats

Per aconseguir una vida lliure de violències, 

cal actuar en tots els àmbits de la nostra vida.

A Catalunya des de l’1 d’octubre patim la 

repressió d’una política judicial, que crimina-

litza les persones per les seves idees.

Les feministes sempre hem estat compro-

meses amb les llibertats i en la defensa dels 

drets i les llibertats dels pobles.

Rebutgem la criminalització de les accions 

no-violentes i de protesta social.

Denunciem la justícia PATRIARCAL, hereva 

del franquisme, que ha empresonat, imputat 

i encausat a dones, sense que hagin comès 

cap delicte.

Exigim la llibertat de les preses polítiques 

i exiliades, així com la llibertat de totes les 

dones injustament empresonades, i la fi  dels 

processos judicials oberts.

Denunciem les condicions de les presons, on 

totes les preses, pateixen les discriminacions 

del sistema penitenciari, a través de les vexa-

cions i la violència institucional quotidianes, 

així com la perpetuació dels prejudicis i man-

dats patriarcals.

Cap Dona en l’oblit!

Un país no pot esdevenir lliure, si les dones 
no són lliures!

Dones lliures en territoris lliures.

• PROU! de malabarismes a les nostres vides!

Som les que generem, reproduïm i sostenim 

la vida. I normalment S’INVISIBILITZA el valor 

social d’aquestes aportacions, que fem les 

dones majoritàriament.

Sabem fer i fem saber que aquesta orga-

nització social és una trampa còmplice i 

imprescindible en el desenvolupament del 

capitalisme.

Reivindiquem que el treball de cures, sigui 

reconegut com un bé social de primer ordre, 

i exigim la redistribució d’aquest tipus de 

tasques.

NO VOLEM ser ni criminalitzades ni estig-

matitzades, com ha passat durant segles, 

des dels inicis del sistema capitalista fi ns 

l’actualitat.

Si les dones ens aturem, la vida s’enfonsa!

• PROU! de discriminació salarial, de menys-

preu i d’assetjament sexual en l’àmbit 

laboral

No acceptem estar sotmeses a pitjors condi-

cions laborals, ni cobrar menys que els 

homes.

Ser dona és la principal causa de pobresa, 
doncs la precarietat s’agreuja per a moltes 

de nosaltres pel fet de tenir més edat, ser 

migrada i estar racialitzada, per tenir diversi-

tat funcional, diversitat intel·lectual i/o senso-

rial o una imatge allunyada de la normativitat.

Exigim: que la nostra situació laboral ens 

permeti desenvolupar un projecte vital amb 

dignitat i autonomia i que l’ocupació s’adapti 
a les necessitats dels nostres cicles de 
vida: no podem ser objecte Ni d’acomiada-

ment, Ni de marginació laboral, Ni han de 

minvar les nostres expectatives personals i 

professionals.

Exigim: per a nosaltres les trans, igualtat de 

condicions en l’accés al mercat laboral.

Exigim: el ple reconeixement dels drets de 
ciutadania i dels drets laborals de les treba-
lladores sexuals.

Exigim pensions dignes per a totes. NO, més 

pensions de misèria, que ens obliguen a patir 

pobresa en la vellesa. Demanem la titularitat 

de les pensions i que el temps dedicat a tas-

ques de cura, o el treball agrari, sigui recone-

gut en el càlcul de les pensions, de la mateixa 

manera que ho és el treball assalariat.

Denunciem: el pressupost públic que es des-

tina a les escoles gestionades per l’Opus Dei, 

i a totes les escoles concertades que segre-

guen per sexe, i les que potencien els fona-

mentalismes religiosos, retrògrades, reaccio-

nàries, i masclistes.

Reivindiquem una xarxa d’educació única, 

pública i gratuïta i amb perspectiva de gènere.

Exigim un avenç en la coeducació en tots 

els àmbits i espais de formació i una educa-
ció que fomenti un pensament crític; que no 

margini les nostres històries dels llibres de 

text; i en la que, la perspectiva de gènere sigui 

transversal a totes les disciplines.

Ens unim al crit global, llançat per les dones 
d’arreu del món.

CAP DONA ÉS IL·LEGAL!!!

ENS VOLEM LLIURES, ENS VOLEM VIVES, 

FEMINISTES, COMBATIVES I REBELS!

SEGUIREM FINS ACONSEGUIR EL MÓN QUE 

VOLEM!

CAP PAS ENRERE!
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Entitats i Societat
LES MARINES
NOVA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES MARINES

S’ha creat una nova associació de veïns de la urbanització Les Marines.

Els veïns de Les Marines ens hem trobat en la situació de crear una 

nova associació de veïns per no poder continuar amb l’antiga associació 

per motius de gestió. Els veïns vam decidir començar de zero i agraïm 

la feina realitzada durant tants anys per l’antiga AAVV. Ara ens toca a les 

noves generacions continuar treballant perquè la urbanització aconse-

gueixi millors serveis públics, millor convivència veïnal i la màxima par-

ticipació en les activitats del municipi.

Agraïm als veïns que han pres la iniciativa de crear i treballar per la nova 

AAVV i fer de Les Marines una part més del nostre poble.

Felicitar també a ADF per la visita del passat 19/07/2019 donant consells, 

informant i explicant com actuar davant d’un incendi.

Agraïment a l’ajuntament de Sant Llorenç Savall per tota l’ajuda rebuda.

Associació de Veïns de Les Marines de Sant Llorenç Savall
aavvlesmarines@gmail.com
Bústia 63 de la urbanització

CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
Hola amics del Casal

Ja tornem a ser a casa vostra! Senyor, com 
passa el temps! fa quatre dies estàvem a 
punt de començar les vacances, ja han pas-
sat, i tornem un altre cop embolicats a la 
“voràgine” de la VIDA DIÀRIA. 

Aquest començament de curs tenim MOLT 
BONES NOTICIES per donar-vos, fi nalment 
tenim JUNTA NOVA!!! Segurament ja n’esteu 
assabentats, però estem tan contents que no 
ens podem estar de dir-ho.

Us dic els noms i els càrrecs: 

- President: Amadeu Calvet Turull
- Secretari: Francesc Roma Font

- Tresorer: Jordi Estapé Roig
- Excursions: Jaume Rovira Rusiñol 

-  Vocals: Maria Caelles Valldeoriola, Carme Canet 
Rusiñol, Consol López Pérez-Hita, Armengol 
Espàrrech i Elisa Sanromà Colom.

Estem molt agraïts i els hi desitgem que tinguin 

molts èxits en la seva tasca. 

FESTA MAJOR: Els campionats de petanca i de 

dòmino que organitza el Casal, han estat un èxit 

de participació i sense cap incidència. Ens van 

acompanyar com ja és tradicional el Sr. Alcalde 

Joan Solà, les Sres. Regidores Cristina Carrasco i 

l’Èlia Rovira. Els hi agraïm molt la seva presència 
en l’acte de repartiment de premis. 

Les persones guanyadores són:

DÒMINO: 
1r: Ramón Ausejo - Amadeu Calvet
2n: Joan Antón Espinosa - Pere Simón
3r: Aurora Cazorla - Josep Mª Mirapeix
4t: Asunción Rusiñol - Maria Canet
5è: Carmen Angulo - Glòria Lleonart
6è: Maria Caelles - Isabel Gonzàlez 

PETANCA:
1r: Lorenzo Martín, Jesús Salabert, Aurora Cazorla
2n: Pere Simón, J.Mª Mirapeix, Jordi Estapé
3r: Vicente López, Carmen Rodríguez, Antonio Lozano

Premi d’honor a en Pere Olivé, que aquest any 
no va participar però ha estat un referent molt 
entranyable durant molts anys. 

En Gabriel Lozano, com a participant més jove, 
també va rebre el seu trofeu. 

També el nostre agraïment per l’Antoni Ayme-
rich i per en Miquel Argemí que van ajudar en el 
bon desenvolupament dels dos campionats. 

El pica pica, com sempre boníssim. Cal Blau ens 
ho prepara molt bé. 

Solament com a informació, les revetlles de 
Sant Joan i Sant Jaume aquest any van ser super 
divertides, i vàrem ballar fi ns que el cos ens va 
dir prou, que no sé el perquè, cada cop ens costa 
més moure’l, però com que tenim socis nous i 
més joves... 

No tinc res més a dir-vos. Com sempre, per les 
activitats properes, balls, excursions, Marató de 
TV3 i Revetlla de Cap d’Any no us oblideu de mirar 
els cartells on us anirem informant.

Fins el proper Savall!!!
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GEGANTS
Donem per tancat un altre estiu gegant, on 

no hem parat visitant des de juny i fi ns festa 

major poblacions com Castellbisbal, Horta de 

Sant Joan, Canovelles, Monistrol de Calders, 

Pineda de Mar i Vilanova del Camí entre d’al-

tres. Hem compaginat totes aquestes troba-

des amb diverses activitats al nostre poble, 

com ha sigut la Nit de Vèrtic, la Festa Major 

de Comabella, la Diada de Sant Llorenç i la 

Festa Major d’estiu.

De totes aquestes volem destacar en pri-

mer lloc la sortida a Castellbisbal, ja que 

vam poder representar la nostra població a 

la 32a Ciutat Gegantera, la trobada de més 

envergadura i important que hi ha al món 

geganter.

En segon lloc, fem referència a una sortida 

molt especial per a tota la colla, la de Monis-

trol de Calders, on al 2008 vam fer la primera 

sortida de la colla nova. Després d’uns anys 

d’inactivitat de la colla de gegants veïna, 

estem molt contents que s’hagin retrobat i 

ens hi hagin convidat.

Ara és el torn de parlar de la diada de tots/

es els/les llorençans/es, on tota la colla es va 

implicar i esforçar al màxim per tal de supe-

rar-nos i treure a la plaça els vuit gegants.

Després de repassar les sortides més des-

tacades, és hora de parlar de la festa major 

d’estiu. De nou, ens hem fet càrrec del bar 

de festa major, per tal d’obtenir els recur-

sos que tanta falta ens fan per mantenir el 

nostre local i el patrimoni festiu del poble. El 

bar és una font d’ingressos essencial per a la 

nostra entitat sense la qual no podríem tirar 

endavant.

Van ser uns dies frenètics i de no dormir, 

però estem segurs que va valdre la pena. 

Des d’aquí volem agrair a tota la gent que 

ens va donar suport i ens va fer confi ança 

en tot moment, fent-ho tot molt més fàcil. 

Donem les gràcies a tots i totes els/les inte-

grants de la colla, tots els amics i amigues 

i familiars i voluntaris que hi han sigut en 

tot moment. Sense vosaltres no hauria estat 

possible.

NECESSITEM UNA SOLUCIÓ JA! ENS MEREIXEM 

UN LOCAL!

Esperem que ben aviat se’ns faciliti el local que 

ens pertoca com a entitat cultural que som, i que 

malauradament portem demanant des de fa 8 

anys, i per tot el que avui en dia representem els 

Gegants de Sant Llorenç Savall.

És realment necessari poder tenir un espai on 

la imatgeria festiva, el remolc i la resta de patri-

moni material estiguin guardats en bones condi-

cions. Un punt de trobada, un lloc on assajar tant 

els músics com els portadors, i que ens permeti 

continuar creixent com a colla.

És una urgència disposar d’un local així i que els 

recursos econòmics que generem durant l’any no 

vagin a fons perdut havent-nos de pagar nosal-

tres un local per sortir del pas com en els darrers 

3 anys, amb el que suposa perdre gran part del 

pressupost de la nostra entitat que podríem i hau-

ríem de destinar a difondre la cultura popular de 

Sant Llorenç.

Agraïm la predisposició de l’Ajuntament, 

Alcalde i Regidoria de Cultura a tractar la nostra 

problemàtica des de principi de legislatura, però 

la insostenible situació ens fa que des d’aques-

tes línies els hi demanem de nou que es trobi 

una solució adequada a les nostres necessitats el 

més ràpid possible. Pel bé de la colla gegantera i 

de la cultura popular llorençana.

Llorençà, Llorençana, si creus que ens pots 

ajudar d’alguna manera o vols col·laborar com 

bonament puguis amb els Gegants de Sant Llo-

renç Savall, no ho dubtis i posa’t en contacte 

amb nosaltres:

gegants.slls@gmail.com o 691.425.918

Els Gegants de Sant Llorenç continuem
treballant per recuperar-la. Ajuda'ns a fer-la

créixer! Si tens alguna proposta o vols col·laborar
contacta amb nosaltres. 
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CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ

ELS 3.000 DE CATALUNYA - COMALOFORMO

DATA 5 i 6 d’octubre

HORA Dissabte a les 10:00h a la Font de l’Aixeta (en cotxes)

DESCRIPCIÓ Dissabte 5:
Sortida a les 10 del matí a la Font de l’Aixeta (en cotxes).

Arribarem a Caldes de Boí cap al migdia on dinarem i 

iniciarem la pujada per la Vall de Gémena per tal de fer 

nit als Estanys de Gémena. Caldrà portar material per 

pernoctar: tenda, aïllant, sac, etc. 

Diumenge 6:
Ascensió al Comaloformo (3.029 m).

Baixada de nou per la Vall de Gémena fi ns a Caldes de Boí.

Retorn a Sant Llorenç a les 20:00h

Material: tenda, sac, aïllant, roba d’abric, dinar/sopar 

dissabte, esmorzar/dinar diumenge, aigua... Depèn de 

la primavera que faci pot ser que siguin necessaris, o 

no, els crampons i el piolet (anirem informant).

DISTÀNCIA: 14 Km

DESNIVELL: +1.500 m

PER PARTICIPAR D’AQUESTA SORTIDA CAL TENIR 
 LLICÈNCIA FEDERATIVA, si no en tens, posa’t en 

contacte amb els vocals de la sortida.

Vocals: Narcís (630 647 802) - Neus (696 279 549)

SORTIDA PER L’ENTORN: SANT SADURNÍ

DATA Diumenge 6 d’octubre

HORA Sortida des de la Font de l’Aixeta (en cotxes) a les 8:30h

DESCRIPCIÓ Diumenge 6 d’octubre se sortirà a les 8:30h des de la 

Font de l’Aixeta en cotxes fi ns a Gallifa, on deixarem els 

cotxes i es començarà a caminar fi ns a Sant Sadurní.

Cal portar esmorzar i aigua.

Apte per a tots els nivells. 

Excursió aproximada de 10 Km.

Vocals: Marta Argemí i Marga Santín

ENTRENAMENT MARATÓ

DATA Diumenge 13 d’octubre

HORA Sortida a les 8:00h des de la Plaça

DESCRIPCIÓ Diumenge 13 d’octubre es durà a terme el 2n entrenament 

per la PMMC. Aquest consistirà en fer l’últim tram de la 

Marató del dia 27 d’octubre.

En aquest entrenament també es faran 2 grups, d’aquesta 

manera, serà apte per a tots aquells corredors/es.

Test de calçat esportiu espera de confi rmació.

Vocals: Esteve Jr. i Manel Guede

GRAN ESDEVENIMENT ESPORTIU - PMMC

DATA Diumenge 27 d’octubre

HORA Tot el dia

DESCRIPCIÓ Aquest any estem de celebració, 

25 anys no es fan cada dia!

Vine a gaudir de la Primera Marató de Muntanya de 

Catalunya, ja sigui de participant en alguna de les 3 

modalitats, com a voluntari o com a espectador animant a 

totes les corredores i corredors.

Si voleu fer de voluntaris envieu-nos un correu a la 

primeramaratocatalunya@gmail.com o contacte amb la 

Maria Argemí, encarregada de coordinar els voluntaris de 

la PMMC.

DIA DEL SOCI

DATA Diumenge 17 de novembre

HORA Tot el dia

DESCRIPCIÓ Estem acabant de detallar aquesta jornada. Us enviarem un 

correu específi c on trobareu tota la informació respecte a 

aquest dia.

Però ja us podeu anar reservant aquesta data!

Digues la teva!
Són molts els usuaris i veïns del poble que fan ús diàriament o bé un parell de vegades a la setmana del servei de transport urbà La Vallesana.

Ja fa temps que el recorregut ha variat i les parades s’han incrementat però, encara hi ha mancances en el servei com ara més trajectes entre el matí i 

el migdia i el cap de setmana.

Un altre aspecte rellevant és la manca de marquesines a les parades, essent únicament presents a la parada de La Plaça i a Comabella. Ja fa més d’un 

any i mig de la demanda d’una marquesina a la parada del pavelló per part d’una usuària i d’altres veïns del poble, tant a la companyia Sarbus com a l’Ajun-

tament; sense obtenir-ne resposta.

És per aquest motiu que aprofi to des del Savall per tornar a fer aquesta demanda i sol·licitar un banc o marquesina, ja que són molts els usuaris que 

pugen, baixen i esperen en aquest punt, faci sol, plogui o nevi. 

A.C. usuària de La Vallesana

 

27 d’octubre 25a edició PMMC Sant Llorenç Savall 

Del 21 al 24 de novembre Festa Major d’Hivern

25 de novembre Dia contra la violència de gènere

8-9 desembre Torneig Parc Natural (futbol7)
Lloc: Camp de futbol

C.E. Llorençà Partits a casa
28 setembre, 5 d’octubre, 19 d’octubre, 2 de novembre, 16 de novembre, 30 de novembre, 21 de desembre

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

agendasavall



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

Gràcies.

Des d’aquestes línies volem agrair 

a les 529 persones que ens vau tor-

nar a donar suport (només 10 per-

sones menys que fa 4 anys) i que ens 

ha permès governar i tenir l’alcaldia 

per cinquena vegada consecutiva. 

Sabíem que no eren unes eleccions 

fàcils, teníem el desgast de governar 

tants anys, fèiem el canvi de l’alcal-

de més votat de la història de Sant 

Llorenç Savall, ens havia plegat una 

regidora,.. i tot i això, hem mantin-

gut els resultats... MOLTÍSSIMES 

GRÀCIES...

Aquest cop la llei d’Hondt no ens 

ha donat majoria absoluta i ens hem 

quedat a tocar, si AES hagués tret 19 

vots menys ERC hauria tret 6 regi-

dors, però la realitat és que no hem 

aconseguit majoria absoluta. Da-

vant d’aquesta situació, tal i com va 

dir el nostre candidat en el debat, no 

posàvem línies vermelles a cap par-

tit: Junts per Sant LLorenç ens va dir 

de seguida que no volia pactar amb 

ERC per qüestions de partit; la CUP 

no va ser tant directe però tampoc 

va demostrar molta predisposició 

per arribar a un pacte i preferia anar 

a l’oposició o pactar amb els altres 

tres. Amb AES és amb els que vam 

veure predisposició a parlar, dialo-

gar i arribar a una entesa. Uns dies 

abans de constituir l’ajuntament la 

CUP ja va dir que no farien un tri-

partit, davant d’això podíem gover-

nar en minoria, ja teníem l’alcaldia... 

però sempre hem dit que prioritzem 

més poder fer avançar el poble que 

tenir-la i la nostra voluntat sempre 

ha estat fer un govern fort, és per 

això que dins l’acord de govern hem 

cedit el tercer any a AES, tot i que 

creiem que pels resultats ERC es 

mereixia tenir-la els 4 anys. 

Grup Municipal d’Esquerra

Sobre sous, comèdies i 
inconsistències

Sense perdre temps, en el segon 

Ple de la legislatura i gràcies als vots 

d’AES, s’aprova el sou de l’alcalde, el 

de la 2a tinent d’alcalde i els sous 

“dignes” dels regidors, passant per 

alt que molts treballadors del nos-

tre ajuntament no en tenen, de sou 

digne. Segons l’alcalde, que hi hagi 

impediments legals perquè els tre-

balladors tinguin un sou digne no 

vol dir que els polítics no l’hagin de 

tenir.

Durant la campanya electoral, 

AES considerava que el sou de l’al-

calde havia de ser com a molt de 

30.000 €. Ara bé, gràcies a aquest 

grup, en el Ple de l’11 de juliol s’apro-

ven dos sous de 38.000 €, un per a 

l’alcalde i l’altre per a la 2a tinent 

d’alcalde, tenint en compte que co-

braran segons les corresponents de-

dicacions parcials.

Què passarà durant el tercer any, 

en què assumirà l’alcaldia AES? Serà 

en dedicació exclusiva? Si fos així, el 

nou alcalde cobrarà 30.000 €, com 

va dir al Ple; o en cobrarà 38.000, 

com consta en el pacte ERC-AES? 

Què passarà amb els 38.000 € de la 

2a tinent d’alcalde? A l’Annex 2 del 

pacte no queda gens clar.

AES considera “que la fi gura de 

l’alcalde és més visual i represen-

tativa que una altra cosa, ja que 

entenen que no perjudica en res el 

bon funcionament de l’ajuntament” 

(extret textualment del butlletí 21 

d’AES). Deixant de banda la incon-

gruència i irresponsabilitat d’aques-

ta refl exió, AES no ha parat fi ns que, 

obsessivament, ha aconseguit un 

any d’alcaldia; fet que, segons com 

s’acabi gestionant, podria arribar a 

ser l’any d’alcaldia més car pel poble.

CUP

Veïns/es,

Com a J.X.SLL Volem emetre co-

municat referent a incidents que 

han succeït referent la persona del 

Sr. Pere Canadell. Per COHERÈN-

CIA, TRANSPARÈNCIA i CONFI-

ANÇA cap als nostres votants i ve-

ïns del poble us volem informar del 

 següent:

En reunió sol·licitada pel Sr. Ca-

nadell, ens explica que s’ha vist es-

quitxat per comentaris maliciosos i 

imatges manipulades sobre la seva 

persona, deixant en entre dit la seva 

honestedat durant la gestió com a 

president del Futbol.

Els comentaris es fan arran d’uns 

moviments bancaris fets amb tar-

geta del compte del Club. Dits mo-

viments són fets a pàgines de “con-

tactes” amb evidents referències 

sospitoses de frau. Ningú del club 

es posa en contacte amb el Sr. Ca-

nadell per aclarir-ne en primera 

persona la procedència, sinó que, 

s’escampa pel poble la idea de la 

seva responsabilitat en l’autoria dels 

moviments. Alhora, “algú altre” di-

fon les imatges manipulades.

Rebem dites explicacions i apor-

tant doc. de la denúncia feta a la 

Caixa, qui confi rma FRAU sobre la 

targeta i abona els imports al club, 

DENUNCIA sobre els fets ALS MOS-

SOS D’ESQUADRA, posant així a 

disposició la seva IP, i en un ACTE 

de CONFIANÇA ens posa a disposi-

ció el seu càrrec. VALORANT TOTA 

AQUESTA INFORMACIÓ EL GRUP 

DECIDEIX LA SEVA CONTINUÏTAT 

COM A CAP DE LLISTA.

Aquests docs. estan publicats a 

Xarxes i els podeu demanar al Sr. 

Canadell, que ens informa es reser-

va el seu dret a dur a terme les opor-

tunes accions judicials pels fets.

Seguim treballant.

J.X.SLL

AES en l´equip de Govern

Aquest article ens fa especial 

 il·lusió, ja que es tracta de la prime-

ra edició del Savall en la qual apa-

reixem com a part de l’equip de Go-

vern del nostre poble. 

Acabem d’aterrar dins del càrrec i 

estem prenent totes les responsabi-

litats que això implica.

Hem aconseguit dos regidors, amb 

les seves respectives carteres (sa-

nitat, urbanisme, esport, mediam-

bient...) i tot un grup, AES, que els 

acompanya en tot el necessari per 

tal de millorar el nostre municipi. 

En aquests dies estem totalment 

immersos en els àmbits que sem-

pre ens han preocupat: la sanitat i la 

seguretat. Tot i així, mai deixant de 

banda temes com són les entitats, la 

Masia de Comabella o les necessitats 

específi ques de cada franja d’edat. 

Totes aquestes tasques les duem a 

terme sense oblidar el compliment 

del nostre programa electoral, que 

amb molta cura i temps invertit và-

rem proposar per a tots vosaltres.

Mica en mica ens estem adaptant 

al canvi que comporta passar de 

formar part de l’oposició a l’equip 

de govern del poble. Les ganes de 

treballar no ens falten, tot i que hi 

ha molta feina per fer! 

Vetllarem per fer-ho de la millor 

manera possible, i així no decebre a 

cap dels nostres veïns i veïnes. 

Tot el que duem a terme és sense 

ànim de lucre, i sens dubte, això és el 

que ens avala.

Fem una valoració molt positiva 

envers la transparència i proximitat 

que per fi  comença a resorgir en el 

nostre Ajuntament.

Per acabar, només us voldríem 

demanar que ens dipositeu un xic 

de confi ança en aquesta legislatura 

que tot just ha començat.

Recordeu, estem oberts a qualse-

vol suggeriment que se’ns vulgui fer 

arribar doncs tots som poble.

Una altra manera de governar és 
possible.  
És clar que sí!

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

els grups municipals opinen
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les activitats de l’Agenda.

 

I TU DE QUIN 

EQUIP ETS?
DELS QUE RECICLA!

 

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


