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L’Ajuntament informa 

Ple gener
– Aprovació acta Ple sessió extraordinària i 

urgent del 23 de desembre de 2019. Vots a 

favor: ERC, JxSLLS i CUP; en contra: AES.

– Aprovar actualització del conveni-tious forma-

litzat amb la Diputació de Barcelona sobre l’as-

sumpció de la gestió informatitzada del padró 

d’habitants dels ens locals (AGIPH). Aprovada 

per unanimitat.

– Cessió titularitat d’un vehicle municipal afecte 

al servei de prevenció d’incendis i forma-

lització d’un conveni de col·laboració entre 

l’ajuntament i l’ADF El Pinyó. Aprovada per 

unanimitat.

– Modifi car representants de l’ajuntament en 

diferents òrgans col·legiats. Vots a favor: ERC, 

JxSLLS i AES; en contra: CUP.

– Designar com a suplent de portaveu del Grup 

Municipal JxSLLS-JUNTS a en Pere Rifà Sán-

chez. Vots a favor: ERC i JxSLLS; abstenci-

ons: CUP i AES.

– Aprovar bases reguladores generals del con-

curs literari Premi Marquet de les Roques. 

Aprovat per unanimitat.

– Moció presentada pel grup d’AES. Proposar 

data límit per entrega de mocions al Ple Muni-

cipal. Desestimada amb els vots en contra 

d’ERC, JxSLLS i CUP; vots a favor: AES.

– Moció presentada per AES per formar grup de 

treball per crear un nou ROM. Majoria abso-

luta amb l’abstenció de la CUP.

– Moció presentada per AES. Seguiment dels tre-

balls a les empreses externes contractades per 

l’ajuntament. Desestimada amb els vots en 

contra d’ERC i JxSLLS; abstenció de la CUP i 

vots a favor d’AES.

– Moció conjunta presentada per JxSLLS i ERC, 

en contra de la resolució de la JEC respecte el 

M.H.P de la Generalitat, Quim Torra i l’eurodi-

putat Oriol Junqueras. Aprovat per majoria 

absoluta i l’abstenció d’AES.

- Donar compte decrets del 379/2019 al 

387/2019 i de l’1/2020 al 7/2020.

- Informacions regidories i alcaldia.

- Precs i preguntes

Ple febrer
Regidors absents: Juan Luis Serrano Toro i Núria 

Ferrando Roig

– Aprovació acta Ple Ordinari del dia 30 de gener. 

Aprovat per unanimitat.

– Aprovació de l’actualització del conveni-tipus 

formalitzat amb la Diputació sobre l’assump-

ció de la gestió informatitzada de la nòmina 

dels empleats dels ens locals (AGINEEL) per la 

Diputació i novació de l’encomana de la gestió. 

Aprovat per unanimitat.

– Increment de les retribucions dels empleats 

públics de l’ajuntament de Sant Llorenç Savall. 

Aprovat per unanimitat.

– Modifi cació addenda a l’acord comú relatiu als 

ajuts socials dels treballadors. Aprovat per 

unanimitat.

– Moció presentada per tots els grups munici-

pals. Commemoració del dia Internacional de 

les Dones. Majoria absoluta amb l’abstenció 

d’AES.

– Donar compte decrets del 8/2020 al 18/2020

– Informacions regidories i alcaldia.

– Precs i preguntes

Ple abril
– Aprovació acta Ple Ordinari del dia 27 de 

febrer. Aprovat per majoria absoluta amb 

l’abstenció d’AES.

– Donar compte de les gestions realitzades per 

les regidories en el marc de la Covid-19:

- Comunicació diària amb la direcció de la 

residència per anar avaluant la situació. Com 

a municipi hem aportat:

· Desinfecció diària dels exteriors de la 

residència.

· Desinfecció de l’interior un cop per setmana 

amb els recursos de l’empresa que neteja 

els equipaments municipals al tenir-ne ara 

molts de tancats (com escola, llar d’infants, 

pavelló, casa de cultura,...)

· Demanar que fessin testos a tot el personal i 

a tots els residents.

· Sol·licitar la desinfecció per part dels 

bombers.

· Persona municipal per ajudar en la gestió 

del dia a dia.

· Crides de recerca de personal a través de les 

xarxes... Comunicació periòdica a través del 

regidor de sanitat amb el metge per veure 

l’evolució.

- S’ha creat una borsa de voluntaris (40), fan 

la compra, farmàcia, passejar gossos , treure 

escombraries, van a visitar-los,..

- No es suspèn cap contracte amb personal 

extern perquè tots els treballadors segueixin 

cobrant el seu salari.

- Ioga

- Casa cultura

- TEB

- Empresa de neteja

- Activitats esportives

- En matèria de subvencions, es suspèn el perí-

ode establert per la resolució de les justifi ca-

cions de subvenció rebudes de les entitats, 

corresponent a les activitats desenvolupades 

a l’anualitat 2019 així com la convocatòria de 

subvencions per aquesta anualitat de 2020, 

fi ns a nou avís.

• 12 de març

- Suspendre tots els actes en equipaments 

municipals i/o a la via pública; ja siguin orga-

nitzats per l’Ajuntament, entitats o privats.

- Tancar al públic el servei de la Llar d’infants 

municipal des del dia 13 de març (inclòs) i 

fi ns a nova data.

- Tancar al públic el servei del Pavelló Munici-

pal d’Esports des del dia 12 de març (inclòs) i 

fi ns a nova data.

- Tancar al públic el servei de la Casa de Cul-

tura des del dia 12 de març (inclòs) i fi ns a 

nova data.

- Tancament del Casal de la Segona Joventut.

- Suspensió de les classes de ioga

- Totes les activitats amb infància i persones 

grans que realitza la Creu Roja han quedat 

suspeses i es reforça el servei de Teleassistèn-

cia amb trucades informatives.

- Es recomana a la ciutadania que no acudeixi 

presencialment al Centre de primària si no es 

tracta d’una urgència. En cas de necessitat de 

contacte amb els serveis sanitaris, s’aconsella 

trucar al telèfon de Salut Respon 061 o al del 

mateix CAP 93 714 02 38.

• Dia 16 de març

- Inici teletreball personal ofi cines.

- Establiment horari d’obertura al públic aten-

ció ciutadana de 10 a 12 hores.

• Dia 17 març 

- Aprovisionament extraordinari de productes 

alimentaris per garantir el proveïment del 

banc d’aliments.

- Adquisició i distribució EPIS personal ofi ci-

nes, brigada, vigilants

• Dia 18 de març 

- Ordre de l’Estat del confi nament

• Dia 20 de març

- Acord de la Junta de Portaveus: Decret d’es-

tabliment de mesures d’ajut a les famílies, 

comerç i empreses del municipi per donar 

resposta a l’impacte econòmic i social del 

COVID-19 i fi ns la fi nalització d’aquesta situa-

ció. En concret:

1. Impostos municipals

– Flexibilització en els terminis de pagament 

en voluntària. Possibilitat d’ajornament i 

fraccionament dels tributs municipals.

– Suspensió de terminis administratius i judi-

cials, tan de prescripció com de caducitat.

2. Activitat econòmica i teixit productiu.

– Per aquells que s’han vist obligats al tan-

cament de l’establiment durant el període 

d’emergència, no es cobraran:

– Llicències de terrasses de bars i restaurants 

de tot l’any

– Taxa per la recollida de residus per comerços 

de tot l’any

– Taxa per la recollida de residus industrials: 

les empreses que acreditin baixa de factura-

PLENS MUNICIPALS
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ció durant el període de l’emergència decla-

rada no pagaran la quota anual*.

*Per gaudir d’aquest benefi ci, la industria haurà d’acre-

ditar les declaracions d’IVA que inclogui el període 

d’emergència i les presentades en el mateix pe ríode l’any 

anterior.

3. Prestació dels serveis públics locals

– Prioritzar la continuïtat dels contractes de 

serveis i obres vigents per evitar acomiada-

ments de personal.

– Pagament dels costos empresarials que 

pateixen les empreses que degut a les mesu-

res d’emergència no poden prestar els ser-

veis periòdics contractats per l’Ajuntament. 

(d’acord amb l’article 34.1 del Reial decret llei 

8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l’impacte eco-

nòmic i social del COVID-19) 

– Manteniment del termini mitjà de pagament 

a proveïdors de l’ajuntament (menys de 10 

dies).

4. Àmbit social

– Devolució de rebuts des de la data d’inici de 

l’estat d’alarma: llar infants, activitats cultu-

rals i esportives.

– Llar d’infants: No cobraran quotes durant 

l’emergència

– Ampliació dels ajuts al lloguer per situacions 

de vulnerabilitat

– Beques menjador: distribució de targetes 

moneder

– Reforç del Servei d’Atenció Domiciliària i Ser-

vei Local de Teleassistència

– Llar d’infants creació compte Instagram per 

a proposar activitats amb les famílies usuà-

ries de la llar d’infants.

• 

Dia 30 de març

– Decret de declaració d’emergència per la 

contractació de necessitats derivades del 

COVID 19 (compra de material, neteja cotxes 

municipals,...)

– El cotxe dels vigilants el desinfectem dos cops 

per setmana i el camió brigada un cop per 

setmana.

• Dia 1 d’abril

– Col·locació mampara de protecció ofi cina 

atenció ciutadana com a mesura de protecció 

del personal de l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana.

• Dia 6 abril

– Tramesa carta a comerciants i industrials 

autònoms.

– Tramesa d’una carta als comercials i indus-

trials del municipi informant d’una convoca-

tòria d’ajuts per a persones autònomes, per la 

compensació de pèrdues econòmiques com a 

conseqüència de la COVID19.

• Dia 7 abril

– Rebuda i distribució EPIS facilitats per la 

Diputació (1ª remesa)

• Dia 16 abril

– Rebuda i distribució EPIS facilitats per Dipu-

tació (2ª remesa)

– Tanmateix, l’ajuntament va sol·licitar EPI’s a 

l’ACM i va fer compra de tot el necessari per 

quan es produís la reincorporació del perso-

nal a l’ajuntament.

• 

Dia 22 abril

– Encàrrec de 300 mascaretes infantils per 

re par tir a les famílies amb infants, en previsió 

de l’autorització de sortida prevista.

– Actes culturals anul·lats o posposats:

- Es va ajornar l’acte del primer premi lite-

rari del Marquet de les Roques pel 26 de 

setembre.

- S’ha suspès el ball de gitanes.

- S’ha suspès el pi de maig.

– Difusió de comunicacions, FAQ’s per part de 

protecció civil, recomanacions,...

– Xarxes socials: entreteniments a través 

de les xarxes socials per a totes les edats i 

públic:

– Donar compte de l’adhesió al Manifest dels 

Ens Locals davant de la crisi del coronavirus

– Donar compte decrets del 19/2020 al 113/2020

– Informacions regidories i alcaldia.

– Precs i preguntes

GUÀRDIA MUNICIPAL

La llei estatal no permet a l’ajuntament incorporar personal a la plantilla 

i ara s’acaba un pla d’ocupació i només quedaria una persona a la brigada 

municipal, cosa que pel dia a dia és inviable.

Per tant, s’ha decidit amortitzar una plaça de guàrdia municipal i crear-ne 

una per la brigada.

Evidentment, en amortitzar la plaça de guàrdia en queda només un que 

passarà a fer horari de matins de dilluns a divendres. Al mateix temps, con-

tractarem a través d’una empresa (és l’única forma possible) dos agents 

cívics que ajudaran a fer complir les normes (tardes i cap de setmana).
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Cultura

ÚLTIM ESDEVENIMENT ABANS DEL CONFINAMENT CARNESTOLTES!!!
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FLAMA DEL CANIGÓ
Pel seu signifi cat, perquè era el primer esde-

veniment cultural després de l’estat d’alarma i 

més... la tarda del 23 de juny es podia sentir l’olor 

a emoció de poder anar a buscar i rebre la Flama 

del Canigó.

Ja us diem que la cosa no va ser fàcil, des de les 

reunions dutes a treme per zoom i fi ns el mateix 

dia d’anar a buscar la Flama.

Amb un sentit de la responsabilitat, la commis-

sió va decidir no fer el típic sopar al Passeig de 

la Rectoria i d’altres idees que havien anat sor-

gint abans del confi nament (que ens reservem de 

cara a l’any que ve).

Dues setmanes abans del 23 de juny, es van 

començar a demanar els corresponents permi-

sos... tot i trobar-nos punts contradictoris amb 

els diferents estaments, la comissió va seguir al 

peu de la lletra amb totes les indicacions.

El mateix dia ens notifi caven que podíem anar a 

buscar la Flama a les 14:30 a Manresa!!

I a les 18:00 ens trobàvem a la Font de l’Aixeta 

per anar repartits en diferents cotxes fi ns a Les 

Elies, on començarien els relleus. Acompanyats 

per l’ADF i per una comitiva de cotxes, vam arri-

bar abans de l’hora prevista al pavelló on ens 

esperaven les gralleres de la Colla de Gegants i 

amb qui ja ens vam dirigir tots junts cap a plaça.

Suposem que va ser perquè tots estàvem asse-

degats i acalorats que vam avançar uns minuts 

la lectura del Manifest a càrrec d’Albert Vicens, 

seguit de la cantada de Els Segadors i el repic de 

campanes (agrair al Mossèn Joan). I vam fi nalit-

zar amb l’entrega d’una espelma a tothom qui va 

voler, simbolitzant que la Flama del Canigó arri-

bava a totes llars llorençanes.

Per últim, agrair la participació de diferents 

entitats del poble en aquesta comissió: ADF, la 

Colla de Gegants, Lacera, la Comissió de Festes i 

al Centre Excursionista Llorençà el qual va assis-

tir a reunions virtuals amb Òmnium Cultural i per 

estar-hi en contacte. A l’igual que agrair la col-

laboració de persones que han participat a títol 

individual.
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Igualtat

ATENCIÓ A LA DONA
Reforç del Servei d’Atenció a Dones víctimes de 

Violència Masclista. El confi nament ha agreujat 

aquesta situació per la convivència contínua de la 

dona amb els agressors.

Et recordem QUE NO ESTÀS SOLA.

CERCLE OBERT DE DONES
Participació a la Rua de Carnestoltes 2020, reivindiquem-nos en qualsevol espai.

Prou feminicidis, Prou Patriarcat, un cop més hem tornat a dir PROU!

PRIMER CONCURS LITERARI
PREMI MARQUET DE LES ROQUES NARRACIÓ CURTA I POESIA

El 9 d’abril fi nalitzava l’en-

trega de les obres literàries. 

Un total de 15 participants i 

16 obres.

El 12 de juny es reunia el 

jurat (Maria Cacheda, Meritxell 

Martí, Albert Vicens i Cristina 

Carrasco) per fer obertura de 

sobres davant de la secretària 

del Premi (Cati Montero).

El 26 de setembre, si tot 

va bé, es celebrarà l’acte al 

Marquet de les Roques (en 

primera instància).

Actualment (18 de juny de 

2020) s’està redissenyant 

l’acte. A mida que es vagi 

acostant el dia s’anirà infor-

mant a la ciutadania.
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UN SANT JORDI DIFERENT

Aquest any hem viscut un St. Jordi diferent. Un Sant Jordi confi nat. Però el Cercle de Dones, el van amenitzar amb una història de St. Jordi també diferent 

i molt innovadora. Perquè ja estem una mica tipes de sentir any rere any la mateixa història de la dona desvalguda que espera que un príncep la salvi. Volem 

seguir fent visible el paper de les dones en qualsevol moment.

6 DE MARÇ

Es va fer , el ja típic, sopar de dones. Aquest cop ens va tocar la FONDA RIUS i va ser un moment molt 

maco, on compartir un espai només per a dones i amb converses molt interessants.

DEL 6 AL 8 DE MARÇ EXPOSICIÓ “ELLES”

Exposició de retrats de dones, de la mà de l’artista local Judit Ferrer “Yua Artist”, en la que vam poder 

gaudir de la seva delicadesa i sensibilitat. Els seus quadres expressen tant i deixen present aquesta 

feminitat. I deixa present que les Dones tenim tant a dir!

SERVEI ATENCIÓ LGTBI
Si vius una situació de discriminació per la teva 

condició sexual o afectiva o bé necessites acom-

panyament, suport o informació sobre identitat 

sexual i de gènere, pots contactar amb els serveis 

comarcals especialitzats.

8 DE MARÇ

Va ser un Diumenge reivindicatiu, 

de dolor, de record a totes les assas-

sinades, però també un diumenge 

d’esperança per un futur d’Igualtat i 

de Llibertat.

Es va fer un MURAL amb tots els 

FEMINICIDIS i una performance en 

record a totes les víctimes.

Seguidament vam presentar MUM, 

una entitat que ajuda a dones vícti-

mes de Violència Masclista, a la que 

donarem suport per desenvolupar 

projectes de dignifi cació i suport a 

les víctimes de Violència Masclista.

I vam acabar el diumenge amb 

un col·loqui amb Dones Bomberes i 

ADF del nostre municipi, perquè ens 

expliquessin les seves experiències 

en entorns altament masculinitzats.

Agraïments per la seva col-

laboració a l’acte al Centre Excur-

sionista, a ADF el Pinyó, Parc de 

Bombers Voluntaris de Sant Llorenç 

i a MUM.

Gràcies a totes per formar part 

dels actes del DIA de la DONA, 

però sobretot a les Dones d’aquest 

Cercle meravellós pel seu esperit 

incansable.

ACTES DEL DIA DE LA DONA 2020
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APROVACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS DE SANT LLORENÇ SAVALL 2020-2025

L’article 40.1 de la Llei 6/1988, de 30 de 

març, Forestal de Catalunya, estableix que 

“Les entitats locals situades en zones d’alt 

risc d’incendis forestals han de disposar d’un 

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals per a 

llur àmbit territorial, el qual ha de ser tramès 

al Departament d’Agricultura, Ramaderia i 

Pesca per ser aprovat.”

Sant Llorenç Savall és un municipi decla-

rat d’alt risc d’incendi forestal segons l’an-

nex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 

qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals. Per això, el municipi de 

Sant Llorenç Savall ha de disposar d’un Pla 

de Prevenció d’Incendis Forestals del seu 

terme municipal.

El Pla de Prevenció Municipal d’Incendis 

Forestals (PPI) és un instrument de plani-

fi cació i gestió defi nit a la Llei forestal de 

Catalunya de 1986, que té com a objectius 

reduir el risc d’inici i propagació dels incen-

dis forestals i facilitar-ne l’extinció.

La redacció i revisió dels PPI municipals 

formen part del servei de suport tècnic de la 

Diputació de Barcelona als ajuntaments per 

tal que els municipis puguin donar compli-

ment a l’obligació de disposar d’un PPI apro-

vat pel Departament d’Agricultura, Rama-

deria, Pesca i Alimentació de la Generalitat 

de Catalunya, segons l’article 40 de la Llei 

6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

El passat 26 de febrer de 2020, l’Ofi cina 

Tècnica de Prevenció Municipal d’Incen-

dis Forestals i Desenvolupament Agrari, va 

lliurar al nostre Ajuntament un dossier, un 

mapa del PPI i la informació digital corres-

ponent a l’actualització del Pla municipal de 

prevenció d’incendis forestals (PPI) 2020-

2025 de Sant Llorenç Savall, redactat per 

l’Ofi cina Tècnica de Prevenció Municipal 

d’Incendis Forestals i Desenvolupament 

Agrari. Prèviament s’havia realitzat una 

 reunió de treball entre l’Ajuntament, l’Agru-

pació de Defensa Forestal (ADF), i la Diputa-

ció de Barcelona.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament 

de Sant Llorenç Savall, del dia 12 de març 

de 2020, va aprovar inicialment el Pla Muni-

cipal de Prevenció d’Incendis Forestals de 

Sant Llorenç Savall, per al període 2020-

2025, redactat per l’Ofi cina Tècnica de Pre-

venció Municipal d’Incendis Forestals de la 

Diputació de Barcelona.

Per Resolució del Director General d’Eco-

sistemes Forestals i Gestió del Medi del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya, el passat 24 d’abril de 2020 es 

va aprovar el Pla de Prevenció d’Incen-

dis Forestals de Sant Llorenç Savall per al 

pe ríode 2020-2025.

FRANGES PREVENCIÓ INCENDIS

S’ha otorgat a l’empresa Talher, S.A. per 6.362€ (IVA exclòs) pel manteniment de franges 

de seguretat perimetral de prevenció d’incendis de Les Marines i Comabella.

PISCINA

El 17 de juny es va obrir la piscina. La intenció era obrir el 

12 de juny, tal i com ja hi constava en els pressupostos de 

l’any 2020, però no va ser possible degut a les inclemències 

meteorològiques.

Les mesures que s’han establert són seguint les pautes 

sanitàries per evitar un possible rebrot.

En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 

de l’any 2020 s’inclou el fons “Conservació de la 

infraestructura estratègica de prevenció d’in-

cendis forestals” consistent en suport econò-

mic als municipis per a l’execució d’actuacions 

de manteniment, consolidació i millora sobre 

elements d’accés viari (xarxa viària bàsica), de 

subministrament d’aigua (xarxa de punts d’ai-

gua), o de risc i vulnerabilitat, que formen part 

de la infraestructura estratègica establerta en 

el Pla municipal de prevenció d’incendis fores-

tals (PPI). Els seus destinataris són els ajunta-

ments de la Demarcació que disposin d’un PPI 

redactat per la Diputació.

Per aquest 2020, la Diputació de Barcelona ha 

atorgat a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall 

una subvenció de 21.359,00 €, que fi nançarà 

el 100% del cost dels treballs de manteniment 

del ferm i neteja de les vores dels camins 

següents del PPI:

• camí de La Busqueta fi ns la Serra de 
la Codina

• camí de La Serra fi ns a enllaçar amb 
el camí que va de La Busqueta a la 
Serra de la Codina.

• camí des de la ctra. de Gallifa (pla 
de les Forques), fi ns al camí del 
Vinardell

• camí carener del Casalot de Vallcarca

• camí de Serracurta (enllaç entre els 
camins de Salallessera i El Vinardell)

• repàs i secció de servei del camí de 
Salallassera.

• repàs i secció de servei del camí 
del solell de Cal Mesquita, El Vilet, 
Casalot de Vallcarca, Can Salvi, Can 
Blanc fi ns el Coll del Pi del Guardià.

• camí de les basses de l’Ermengol

Medi ambient

MILLORA DEL CAMÍ RAL
Tercera Fase. Tram: del Pla de les Forques al Parany 

del Boter

S’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió 

forestal sostenible en el marc del Programa de desenvo-

lupament rural de Catalunya 2014-2020. S’han demanat 3 

pressupostos, com és preceptiu, per a l’objecte d’aquest con-

tracte, i dins del termini i forma establerts per a la presen-

tació de les ofertes s’ha presentat una empresa Excavacions 

Duocastella SL.

Contracte menor direcció obra camí 
ral fase 3

Davant la necessitat de contractació de la Direcció d’Obra 

i la Coordinació de Seguretat i Salut per a l’execució del pro-

jecte d’actuacions de “Millora del Camí Ral de Sant Llorenç 

Savall - Tercera Fase. Tram: del Pla de les Forques al Parany 

del Boter” es demana un pressupost a l’enginyer agrònom 

MARC PUJOL CLOPÉS, ha presentat una oferta que satisfà 

els interessos municipals.

MANTENIMENT DELS CAMINS DEL PLA DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS DE SANT LLORENÇ SAVALL PER A L’ANY 2020



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

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

Col·locació de Cortines a la sala gran de la Llar 

Infants El Patinet, que donen una imatge més acolli-

dora de l’espai, a part de donar ombra, evitant així el 

sobreescalfament de l’espai. I que també permetrà 

dur a terme activitats que juguin amb la il·luminació 

de l’espai.

S’instal·len, per aquest mateix motiu, unes lones 

al pati, que donaran més espais d’ombra i aconse-

guiran aules més fresques els mesos de més calor. 

El material i forma de les lones, evita l’acumulació 

 d’aigua, en la mateixa, quan plou i deixa pas a l’aire, 

per així evitar trencaments del teixit i allargarà la 

seva durabilitat.

Al Casal de la Segona Joventut es repara la teulada 

que estava malmesa i es substitueix una canal tren-

cada. I també es pinta tot l’espai interior.

Residus

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

Per commemorar el 5 de Juny, dia mundial del Media Ambient, el Consorci de Residus va dur a terme 5 tallers 

online, familiars i molt interessants, on vam aprendre la gestió dels Residus, el Reciclatge i la reutilització.

DEIXALLERIA

El 4 de Maig es reobre la deixalle-

ria, després de setmanes tancada 

per el COVID.

Ho fa amb una nova normativa, 

marcada per complir tots els pro-

tocols marcats per el Departament 

de Salut i així esdevingui un entorn 

segur.

ENDOLLA’T A L’ENERGIA EFICIENT

El Consell Comarcal programa 

ac tuacions de divulgació ambiental en 

el marc de la Setmana del Medi Ambi-

ent. Es proposen dos tallers online 

gratuïts sobre consum res pon sable i 

efi ciència energètica a la llar.

A més a més, conjuntament amb 

Serveis Socials, s’ofereixen ses sions 

d’atenció individual, adreçades a 

usuaris que actualment es troben en 

situació de pobresa energètica.

Servei a les persones
BANC ALIMENTS

Es trasllada el Banc Aliments a 

l’edifi ci de l’Antic Ajuntament, dis-

posant així d’un espai més ampli. 

Encara i així, durant tot l’estat 

d’alarma el servei s’ha dut a terme 

amb entregues a domicili.

Creu Roja, a més reparteix en el 

nostre municipi, KITS EXTRES d’Ali-

mentació i Higiene per a col·lectius 

vulnerables afectat pel COVID.

MILLORES A LA LLAR D’INFANTS I AL CASAL SEGONA JUVENTUT
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Via pública

ARRIBA LA PRIMAVERA A SANT LLORENÇ
A fi nals de maig es van plantar diversos tipus de fl ors i plantes per dife-

rents llocs de la via pública. Moltes gràcies Pep! (Un toc de verd).

ZONES VERDES VIA PÚBLICA
Contractació manteniment de les zones verdes a la via pública. Constarà 

d’una o dues desbrossades anuals, depenent de l’espai, de les zones verdes 

del casc urbà i sector Ponsferrer, de Comabella i Les Marines, incloent vorals 

de diversos carrers, zixí com la desbrossada de la fi nca de Can Ribera. L’em-

presa que farà els treballs serà Talher, S.A. Per 12.820€ (IVA exclòs).

SERVEI DE JARDINERIA
Contractació servei de jardineria pels equipaments municipals per l’any 

2020. Import màxim de 2.000€ (IVA exclòs) a l’empresa Antonio Vilà Font.

LES MARINES
Contractació menor de l’obra de reposició de les reixes del canal de reco-

llida de pluvials de les Marines amb l’empresa Antoni Germà Bastons per un 

valor de 1.540€ (IVA exclòs).

PARC DE COMABELLA
El Parc de Comabella requerix un seguit de treballs de manteniment per 

tal de millorar el seu estat estat general de conservació, sobretot en treballs 

que requereixen moviments de terra, neteja de la llera del torrent i enderroc 

de construccions preexistents obsoletes i en desús.

És per aquest motiu que, l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, es veu en 

la necessitat de contractar una empresa especialitzada en la realització 

d’aquest tipus de treballs.

El contracte comprendrà necessàriament el desenvolupament durant la 

seva vigència les tasques següents:

• Dragat del llit del torrent i retirada de la vegetació existent al tram fi nal

• Remodelació de l’espai de les pistes de petanca

• Enderroc de les antigues barbacoes

• Retirada de soques d’arbres morts

S’adjudica mitjançant contracte menor, per tal de poder realitzar els 

treballs de manteniment del Parc de Comabella, a l’empresa Excavacions 

Rovira per l’import de 984,00€ (sense IVA).

NOVA ADREÇA ELECTRÒNICA A SERVEIS SOCIALS

L ‘Ajuntament per tal de millorar la comunicació amb el Departament de Serveis Socials municipal i 

que el contacte pugui ser més directe, ha posat en marxa una adreça electrònica específi ca per aquest 

departament:

Savall.ssocials@diba.cat

ATENCIÓ A COL·LECTIUS VULNERABLES DURANT EL 
CONFINAMENT

Des de Serveis Socials s’engega diferents fór-

mules per poder fer un seguiment dels col·lectiu 

més vulnerables i que es veuen més afectats 

durant el confi nament.

Es crea una borsa de voluntaris, coordinada 

des de la Regidoria de Benestar, que en un pri-

mer moment realitza un “porta a porta” que 

ajuda a detectar tots els casos de persones que 

es trobaven en situació de soledat i de detecció 

d’algunes necessitats, i a acabar fent tasques de 

compra d’aliments, medicaments, acompanya-

ment a visites mèdiques, repartiment de masca-

retes, cura d’animals domèstics, etc…

La borsa de voluntaris ha sigut un èxit total, 

tant de col·laboració com d’acollida, amb més de 

40 voluntaris que han tingut cura de les persones 

que més ho han necessitat.

Es duu a terme un seguiment telefònic setma-

nal per part de Creu Roja, Teleassistència i CCVOC, 

que  coor dinats amb Serveis Socials, ens ajuda en 

el procés de detecció de necessitats i fa funcions 

d’acompanyament.

AGRAÏMENT A LA 
BORSA DE VOLUNTARIS

GRÀCIES per ajudar 

als nostres grans 

a que no surtin de casa; 

GRÀCIES per fer la compra 

o anar a la farmàcia per als col·lectius 

més vulnerables; 

GRÀCIES per estar pendents 

de la salut i l’estat d`ànim 

dels vostres veïns.

Un MILIÓ DE GRÀCIES 

per la feina que feu com a voluntaris.

 I per fer-la sempre amb alegria 

i sense queixes!

Sense tots vosaltres, 

aquesta crisi sanitària hagués estat 

molt més difícil.

UN XIC D’HISTÒRIA
La foto de la portada és el mural que van realitzar Majara Studio i en Lluís 

Cadafalch. Una visió de la història del nostre poble, la importància que va 

tenir el tèxtil. Part de la nostra història dibuixada i pintada amb plena dedi-

cació i amb tota l’estima cap a aquest art.

Moltíssimes gràcies, gràcies per dibuixar-nos un record que esperem per-

duri durant molt de temps.
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Entitats i Societat
AEIG 7

Primer de tot, què són els campaments?

Els campaments són un espai de convivèn-

cia entre els infants i joves del cau. Durant els 

cinc dies que marxem de campaments el nos-

tre objectiu és que puguem aprendre uns dels 

altres i, alhora, de nosaltres mateixos. Aquest 

aprenentatge es fa a partir de diversos jocs i 

dinàmiques que els caps i quel·les del cau pre-

parem amb molta il·lusió.

Quan vau saber que no podíeu anar de 

campaments?

Ho vam saber el 19 de març.

Us ho esperàveu?

En un inici, encara teníem l’esperança de 

poder-hi anar. De fet, molt al principi del confi -

nament havíem quedat per acabar de preparar 

el material. A mesura que van anar avançant 

els esdeveniments, però, ja vam veure que 

els campaments perillaven. Tot i així, ens vam 

esperar fi ns l’últim moment abans de decidir 

cancel·lar-los defi nitivament.

Com us vau sentir quan us ho van dir?

Per una banda vam sentir frustració, perquè 

els campaments estaven gairebé enllestits, 

pensa que hi portàvem treballant des de fi nals 

de desembre. Per altra banda també vam sentir 

tristesa perquè tant per a nosaltres com per als 

infants de l’agrupament (i també per a les famí-

lies), els campaments són l’activitat més espe-

rada de l’any. Ara, no vam permetre que la situació 

ens enfonsés. Havíem de ser optimistes. És per 

això que vam decidir que si nosaltres no podíem 

anar de campaments, els campaments vindrien a 

nosaltres.

Com vau preparar els campaments confi nats?

Ràpid i corrent, la veritat. A última hora i sense 

saber com anirien, ja que mai ens havíem trobat 

amb una situació com aquesta. Com que no podíem 

sortir de casa, les reunions les vam fer telemàti-

ques, això que ara s’ha posat tant de moda.

Quin va ser el funcionament dels campaments?

Inicialment, vam dividir els infants i joves en qua-

tre grups. Un cop vam tenir les activitats prepara-

des, vam fer un petit dossier amb les activitats i els 

materials necessaris i els vam enviar per correu. A 

més, vam crear un grup de WhatsApp per enviar tot 

allò que anéssim rebent i, d’aquesta manera, tot-

hom podia saber què feien els altres grups.

Quines activitats vau fer?

Cada dia havien de fer un bon dia, una activitat 

principal i un bona nit.

Espera un moment, què és això del bon dia i el 

bona nit?

Tant el bon dia com el bona nit són activitats cur-

tes. El primer serveix per despertar-nos, per acti-

var-nos des de ben d’hora al matí i començar el dia 

amb energia. El segon és tot el contrari. Són acti-

vitats tranquil·les, que serveixen per relaxar-nos 

abans d’anar-nos-en a dormir.

Carai! I les activitats principals, quines van ser?

El primer dia ens van fer un menú degustació. La 

veritat és que és una llàstima que estiguéssim con-

fi nats i no poguéssim tastar els plats que van fer, 

perquè tots feien molt bona pinta. Això sí, sabem 

que aquí les famílies hi van tenir un paper molt 

important. Pensa que ens enviaven vídeos i n’hi 

havia alguns que se sentien les famílies xivant els 

ingredients i el procediment d’elaboració dels plats 

als infants.

El segon dia ens van haver de demostrar les 

seves habilitats artístiques. Cada grup havia de 

triar una sèrie o pel·lícula i fer fotos recreant per-

sonatges de fi cció.

El tercer dia, per no perdre la tradició dels cam-

paments, vam anar d’excursió. Els grups van poder 

escollir si pujar al Pedraforca, anar a la Mola o 

fer una petita ruta pel Penedès, que és el lloc on 

havíem d’anar de campaments si no ens hagués-

sim hagut de quedar a casa.

I com es fa, això d’anar d’excursió sense moure’s 

de casa?

Primer de tot s’ha d’escollir la ruta que es vol 

fer. Un cop triada, s’ha de mirar quants quilòme-

tres té i quants metres de desnivell. Pel que fa als 

quilòmetres, a partir d’una fórmula, es redueixen 

a X metres, que són els que els infants havien de 

fer a peu pla. Es podien fer al pati, al jardí o enmig 

del menjador. Pel que fa al desnivell, amb una altra 

fórmula, es calculaven els cops que havies de pujar 

i baixar d’una cadira. Els infants podien escollir 

si primer caminar i després pujar a la cadira, si 

pujar a la cadira i després caminar o bé anar-ho 

combinant.

CAMPAMENTS CONFINATS

Avui ens trobem amb els caps i quel·les del cau de Sant Llorenç Savall. Els estem fent una entrevista virtual, evidentment, per saber què han 

fet durant aquest confi nament. Ens ha arribat que per Setmana Santa havien de marxar de campaments i, com que no ho van poder fer, per 

raons òbvies, van organitzar uns campaments confi nats. Així doncs, avui els tenim aquí per parlar-ne.
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Curiós, qui ho diria que es pot pujar al Pedra-

forca o anar a la Mola des del menjador de 

casa! I van haver de fer alguna altra cosa?

I tant! També van haver de crear una 

cançó sobre els campaments confi nats. 

Aquesta va ser l’activitat més difícil, perquè 

sembla que no, però fer una cançó i gravar 

totes les veus i els instruments per separat i 

després haver-los d’ajuntar, és una feinada. 

Ara, tot i les difi cultats que es van trobar, 

les van saber solucionar prou bé. I la veritat 

és que totes les cançons que van crear són 

una passada. N’hi va haver alguna que ens 

va fer emocionar i tot. A més, pensa que 

van fer uns videoclips realment xulos.

Ostres, ara m’han vingut ganes d’escoltar 

aquestes cançons.

Doncs mira, aquí les tens. (Em posen les 

cançons i, tal i com ja m’havien advertit, són 

excel·lents).

Si ara els nostres lectors i lectores les vol-

guessin escoltar com ho haurien de fer?

Doncs molt fàcil. Poden entrar a l’Insta-

gram del cau (@aeigset) i veuran que les hi 

tenim totes penjades.

Perfecte, doncs queda dit. Per anar acabant, quina va ser la rebuda dels 

campaments?

En general molt bona. Tot i que a l’inici vam tenir alguns problemes 

perquè hi va haver gent que en veure que els campaments no eren com 

s’esperaven es van fer enrere, tot va acabar funcionant prou bé. Tots els 

infants que hi van participar, i fi ns i tot les famílies, ens van enviar missatges 

d’agraïment i ens van dir que s’ho havien passat genial.

Fantàstic. Voleu afegir alguna cosa més?

Sí. Ens agradaria agrair a les famílies, infants i joves la implicació que van 

tenir durant els campaments i tot el temps que hi van dedicar. Per acabar, 

volem dir-los que esperem poder-nos veure aviat i que SEMPRE A PUNT!
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LACERA

La primera imatge, corresponent a principi de segle XX, mostra un 

paisatge urbà gairebé irreconeixible degut a les importants transforma-

cions urbanístiques que ha patit: el racó de la Rectoria.

El mateix indret, amb cent anys de diferència

Al mateix indret on actualment, en dia de mercat, s’hi instal·la el venedor 

de pollastres, cent anys enrere s’hi agombolaven una pila de cases. La de 

més a l’esquerra correspon a l’antiga rectoria, devastada amb l’aiguat i 

posterior nevada de 1962. La casa d’enfront que llueix una fornícula on 

devia haver-hi alguna imatge, era Cal Jan (del Jaume Valls el bonic). La 

que fa cantonada correspon a cal Ferreret, avui dia pràcticament enrunada 

i que s’utilitza de magatzem. La casa amb balcó de més a la dreta és cal 

Quirze, l’única que encara es manté dempeus i que ha estat encertadament 

renovellada pel nostre company Jordi Guillemot.

La segona imatge correspon a una instantània realitzada al capdamunt 

del Puig Cornador, damunt de l’actual urbanització de Comabella. En ella 

s’hi veuen dos homes, ben guarnits i amb sengles barrets, al costat d’un 

carretó misteriós protegit per un parapet de troncs i branques. Per molt 

que ens hem escarrassat en descabdellar la utilitat d’aquest muntatge, 

no ens n’hem sortit. És per això que us demanem el vostre ajut: agrai-

ríem qualsevol col·laboració que ens aclarís per a què servia el carretó i 

la barraca. Aprofi tem l’ocasió per demanar que ens feu arribar fotografi es 

o documents antics sobre la història de la nostra vila. D’aquesta manera, 

mica en mica, entre tots anem fent un arxiu prou important. Podeu enviar 

les vostres col·laboracions al correu avicens@xtec.cat.

Gràcies!

Agraïments: al Jordi Guillemot i a la família de cal Marfà per haver-nos ajudat a 

descabdellar els noms de les antigues cases del racó de la Rectoria.

A totes les persones que ens han fet arribar fotografi es antigues durant aquests 

dies.

DESENTERRANT FOTOS ANTIGUES

Una de les poques coses positives que ha comportat la crisi sanitària que hem travessat ha estat el temps lliure. Amb poques possibilitats de sortir 

de casa, aquests mesos han estat una bona oportunitat per fer endreça i posar al dia aquelles tasques que teníem pendents des de feia temps, com ara 

ordenar fotografi es antigues. Regirant el nostre arxiu, hem recuperat algunes imatges sorprenents. Us n’oferim, tot seguit, un parell.

CASAL DE LA 2a JOVENTUT
En primer lloc el nostre condol a totes les 

persones que han tingut algun familiar, amic 
o conegut que no ha pogut superar el virus del 
Covid-19.

Des de l’últim Savall poques activitats hem 
pogut fer, però encara vàrem poder celebrar 
la festa de Carnestoltes, que per cert, va estar 
molt animada. Les disfresses eren molt origi-
nals i ben treballades, un bon berenar-sopar 
amb pa amb tomàquet i uns molt bons embo-
tits, regat tot amb una copeta de cava i postres 
pels 81 socis assistents.

Però va arribar el dia 12 de març i degut al 
COVID-19 es tanca el Casal i encara segueix 
tancat. Tot el que teníem previst queda anul·lat, 
3 dies de ball, la festa de St. Jordi, festa de Sant 
Ponç, el dinar del Soci, el concert del Grup Ins-
trumental de Barcelona, la revetlla de St. Joan 
i segurament també la de St. Jaume. I tampoc 
poden anar a passar la tarda els que habitual-
ment juguen al parxís, a cartes, al dòmino, al 

rummikub o senzillament a passar una estona i fer 
petar la xerrada. Tampoc podien anar a jugar a la 
petanca, però a partir del 22 de juny ja està permès, 
seguint les normes de desinfectar les mans i por-
tar mascareta. Aquest confi nament ha estat llarg i 
feixuc, moltes persones grans, especialment les que 
viuen soles, ens han dit que estan molt agraïdes pel 
tracte que han rebut per part de l’ajuntament i tot el 
voluntariat.

Trametem un escrit d’agraïment que ens ha enviat 
una sòcia del Casal i membre de la junta la Elisa 
Sanromà.

Aprofi tant la possibilitat que m’ofereix la revista 
Savall, vull manifestar el més profund agraïment, en 
els moments tant inversemblants i angoixants que 
ens ha tocat viure durant el confi nament, (el vaig pas-
sar aquí a Sant Llorenç) als voluntaris, que amb tota 
la generositat, van cuidar de les nostres necessitats.

La coordinació la va dur la regidora Cristina Mar-
tínez, sempre amable i efi cient, intentant tranquil-
litzar-nos en tot moment. A mi em va ser adjudicada 

la Laura Jordàn Umbert, no tinc prou paraules per 
agrair-l’hi el que ha fet per mi. També en Biel Valls i 
la Gemma, la seva dona, i en Pere Rifà que ens van 
fer de lligam “alimentari”, a en Pere Hernández de 
l’Armengol, també ell fa palès el seu sincer agraïment. 
Així mateix, faig menció a en Joan Solà Herms, l’al-
calde, que ens donava informació sobre problemes 
que es varen presentar (falta de senyal als mòbils, 
falta de subministrament d’aigua i de llum), això ens 
va tranquil·litzar molt en aquells moments. Parlant 
ahir amb els meus companys de junta, vaig constatar 
que aquest sentiment és totalment unànime.

Cal afegir també la tasca feta pel voluntaris de la 
Creu Roja i els de teleassistència que en tot moment 
es posaven en contacte amb la gent gran per saber si 
necessitaven alguna cosa. Moltes gràcies de tot cor.

Per acabar, dir que els treballadors de l’ajunta-
ment estan pintant el Casal, han arreglat la teulada 
que hi havia alguna teula trencada i també han posat 
la canal que faltava.

Fins el proper Savall. Una abraçada a tots.
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SOCIETAT OCELLAIRE 
LLORENÇANA

CBC 
Sant Llorenç la Mola

El dia 13 de juny ens vàrem 

reunir un grup d’ocellaires de 

Sant Llorenç Savall per cons-

tituir la Societat Ocellaire Llo-

rençana. S’aproven els estatuts 

pels quals s’ha de regir. S’ele-

geix la junta directiva amb la 

composició següent:

President: 

Fco. Javier del Canto Valero

Vicepresident: 

Pere Grima Sabaté

Secretari: 

Francesc Agell Marfà

Tresorer: 

Marc Solà Macaya

Primer Vocal: 

Josep Agell Marfà

Segon vocal: 

Josep Mª Mirapeix Francistorra

Volem agrair al Joan Patau i a 

l’ajuntament per col·laborar en 

assolir el local de la Societat.

Agrair a SM Savall per col·laborar 

amb la so cietat amb una subvenció 

per poder assolir tot el que cal per a 

la societat.

Al Jaume del Royal per deixar el 

local de sobre el bar.

A l’Albert per fer el logo de la 

 Societat .

I a en Ramon Donadeu President 

de la federació catalana d’ocells 

fringíl·lids en assolir la so cie tat 

donant-la d’alta a justícia.

La societat té com a fi nalitat la 

cria d’ocells en captivitat per fer un 

concurs i triar el millor exemplar 

per després criar. Als menors de 

18 anys no se’ls cobrarà la quota 

de soci per incentivar el jovent a 

aquesta afi ció. Els concursos es 

faran dissabte a les 9 del matí. 

Només podran concursar socis 

excepte 1 dia a l’any que el concurs 

anirà a càrrec de la federació cata-

lana d’ocells fringíl·lids.

FE D’ERRATES

Degut a un error, aquest article de l’enti-

tat CBC Sant Llorenç la Mola, no va poder 

sortir en el passat Savall del mes de març:

Des del nostre benvolgut camp de joc, 

volem desitjar-vos un venturós any 2020 i 

que podem veure complerts tants somnis com siguin possibles, tant 

a nivell personal com nacional.

Nosaltres encara que som poquets, seguim portant el nom de 

Sant Llorenç Savall arreu de Catalunya, i sempre esperant fer 

caure el resultat a favor nostre, a vegades ho fem i a vegades no, 

però sempre, si anem som benvinguts i si vénen a casa nostra 

fem tot el que podem per tal que tothom marxi amb un bon regust 

de boca.

El nostre desig per enguany, i sempre, és poder fer créixer la colla, 

poder ampliar equips, tant en edats com en categories; som cons-

cients que el nostre poble és petit i no sempre hi ha gent per a tot, 

però no volem defallir i seguir amb una tradició ben catalana que val 

la pena enfortir i promocionar.

SI VENIU A JUGAR, 
DE BEN SEGUR QUE HO PASSAREU BE. 

ADF
Estem vivint un moment d’excepcional anormalitat que ens ha con-

demnat a deixar de fer, almenys per uns dies, allò que signifi cava la 

nostra quotidianitat i que ens ha obligat a fer, almenys per uns dies, 

coses que mai hauríem imaginat haver de fer.

Des de la nostra posició com a voluntaris, sense cap altre objectiu 

més enllà d’ajudar, l’ADF “El Pinyó” de Sant Llorenç Savall volem mani-

festar en primer lloc, i així ho fem, el nostre més sentit condol a totes 

aquelles persones que han vist com la vida els prenia un ésser estimat.

Tanmateix i aprofi tant l’avinentesa, volem donar les gràcies a l’Ajun-

tament de Sant Llorenç Savall per haver dipositat la seva confi ança 

en nosaltres. Per proporcionar-nos tot el suport necessari per a dur 

a terme les tasques de desinfecció, informació, comunicació i suport 

logístic que encara a dia d’avui, tot i que en menor intensitat que la 

requerida durant les primeres setmanes, seguim realitzant en bé 

dels/es nostres/as veïns/es i el nostre municipi.

Agraïm també a totes aquelles empreses que han dotat als nostres 

voluntaris de les eines, materials i mitjans necessaris per dur a terme 

la nostra tasca amb les màximes garanties de seguretat i amb un alt 

nivell d’efectivitat.

Gràcies també a totes aquelles entitats, agrupacions, voluntaris i particu-

lars que ens han fet arribar tota mena de material per facilitar-nos aquest 

dia a dia tan excepcional. Des de l’ADF “El Pinyó” de Sant Llorenç Savall ens 

hem encarregat de fer arribar a totes les llars del nostre municipi, des de 

material per entretenir als més xics fi ns als centenars de mascaretes per 

tal de garantir la seguretat de tothom.

Finalment, volem donar les gràcies a tots i totes els nostres veïns i veïnes, 

a tots aquells que han fet un sobreesforç perquè no ens falti de res, als qui 

treballen de forma extraordinària per tenir cura d’aquells que estan sols o 

dels que no es poden valdre per si mateixos des del personal de la nostra 

residència de la gent gran fi ns als voluntaris que han visitat o portat la com-

pra als qui no podien sortir de casa. Però sobretot, gràcies a tot un poble 

que és capaç d’afrontar amb maduresa i gran responsabilitat unes normes 

de confi nament difícils d’acceptar però que confi em que ens hagin enfortit 

com a societat.

L’ADF “El Pinyó” de Sant Llorenç Savall segueix i seguirà treballant pel seu 

principal propòsit, que no és altre que tenir cura del nostre entorn i ajudar i 

col·laborar amb els nostres veïns i veïnes sempre que sigui possible.



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

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

GEGANTS
Hem passat uns mesos durs tancats a casa, sense poder visitar als nos-

tres familiars, als nostres amics i molts sense poder treballar ni gaudir 

de moltes de les petites coses que ens semblaven normals i que, ara, ens 

hem adonat que són extraordinàries. Així doncs, tampoc hem pogut gaudir 

de la nostra passió: fer ballar els nostres gegants al ritme dels tambors i 

les gralles.

Geganters/es, músics i tots/es 

els/les que sempre ens acompa-

nyen ens hem hagut d’adaptar i 

reunir-nos de forma telemàtica. 

Ha sigut tota una injecció d’ener-

gia positiva, quines ganes tenim 

de tornar-nos a trobar!

Aquest estiu no podrem fer 

cercaviles, ni ballar a les festes 

majors d’altres poblacions com 

ens agrada tant fer. Però no tot 

són males notícies, ja que ben 

aviat podrem començar a assa-

jar i fer alguna petita  actuació 

musical (sempre complint amb 

les mesures de seguretat i sanitàries 

establertes).

Així doncs, no ens ho hem pres tan 

malament i hem acumulat molta ener-

gia i força per poder preparar un Sant 

Climent 2020 (si es pot realitzar) amb 

més ganes que mai. Ja que enguany 

el nostre gegant més gran, en Capa-

blanca, farà trenta anys!!! Per tant 

hem de fer una celebració a l’alçada. 

Esperem, com cada any, que ens aju-

deu a fer una festa major d’hivern per 

a tots i totes, amb idees i propostes de 

tots els àmbits.

 

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

dilluns a divendres de 8:00 a 14:00

 Juliol i Agost de 9:00 a 13:00

· PUNT D’INFORMACIÓ 
Ubicat a l’Ajuntament.

Tots els dissabtes, diumenges i festius, de 10:00 a 14:00

· JUTJAT DE PAU Ubicat a l’actual Ajuntament. 

Tots els DIMECRES d’11:00 a 13:00

· CAP L’horari del Centre d’Atenció Primària és 

de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00

I de 15:00 a 17:30 els dimecres

· DEIXALLERIA 
De dilluns a divendres de 15:00 a 17:30 

i els dissabtes de 9:00 a 13:30

· CEMENTIRI 
Dissabtes i diumenges de 9:30 a 13:30

 

Del 27 al 30  d’agost  Festa Major 
 Organitza: Comissió de Festes

6 de setembre: Xino Xano
 Organitza: CEL 

(11 de setembre)  Diada de Catalunya:
 data i activitat a determinar 
 Organitza: Ajuntament i taula d’entitats

25 de setembre:  Documental sobre la Colla de Sabadell “Estem envoltats de pocavergonyes!”
  19:30h a la Sala d’actes de l’ajuntament

26 de setembre: Acte 1r Premi Literari Marquet de les Roques
 La Comissió anirà informant

25 d’octubre:  XXVI edició PMMC

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

agendasavall
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Gràcies!

Com ja heu pogut llegir en aquest Savall, el dia 12 de 

març es van prendre unes decisions que paralitzarien, 

com a tot arreu de Catalunya, la vida social, cultural i 

econòmica del municipi.

Els grups municipals de JxSLLS i ERC-AM hem de-

cidit destinar l’espai que tenim reservat en el Savall 

per fer arribar el nostre més sincer agraïment a: tot el 

personal de la RGG de Sant Llorenç Savall, de tots els 

departaments.

A la guàrdia municipal, brigada de l’ajuntament, 

personal tècnic i administratiu de l’ajuntament, ad-

ministratives que han estat a l’atenció presencial al 

públic.

El servei de neteja que han hagut de fer desinfecció 

de tots els edifi cis municipals i ajudar en la desinfec-

ció de la residència.

Treballadors del servei de recollida de neteja de via 

pública i del servei de recollida d’escombraries, dels 

serveis essencials més importants i de primera línia.

Agrair també a l’ADF el Pinyó que voluntàriament 

va estar desinfectant exteriors de la residència, car-

rers i zones de pas; repartint mascaretes i passant 

amb la megafonia amb diversos consells sobre con-

fi nament.

Agrair als Bombers Voluntaris de Sant Llorenç Sa-

vall que van estar ajudant a muntar l’hospital de cam-

panya de Sabadell i en la desinfecció de la residència.

Sant Llorenç és un poble que compta amb gran 

nombre de persones voluntàries. Es va demostrar ja 

en els incendis de l’agost de 2003 i ara s’ha tornat a de-

mostrar! En dos dies es va muntar una borsa de volun-

taris amb 40 persones que han estat fent tasques de 

tot tipus: anar a comprar aliments, a la farmàcia, anar 

a buscar receptes, treure a passejar algun animal,...a 

totes elles, moltíssimes gràcies! A l’igual que al grup 

de voluntàries que van estar cosint de manera incan-

sable, mascaretes per a tota la població.

Agrair els comerços que han estat oberts des del 

primer moment, un servei també essencial: Cal Quico, 

La Cope, Cal Blau, Els 3 peixets, l’Estanc, Cal Domè-

nec, La Cassoleta, la Farmàcia Pagans i el Pica-pica.

I també un record especial per a aquells establi-

ments, negocis, que han hagut d’estar tancats.

Però a qui realment volem agrair a través d’aquest 

Savall, entre d’altres, als INFANTS!!! La veritat és que 

és un orgull com s’han portat de bé!!! Des d’aquí, un 

aplaudiment a tots ells!!!

També volem tenir un record molt especial per a 

totes les víctimes d’aquesta pandèmia i fer arribar tot 

l’escalf a les seves famílies.

Ha estat una situació difícil en molts aspectes, com-

plicada,... però segur que ens hem endut un aprenen-

tatge de tot plegat.

Des d’aquí, una abraçada i ens seguim veient pels 

carrers del nostre poble!

JxSLLS i ERC-AM

Mai més

Tot anava prou bé a Sant Llorenç Savall durant 

el confi nament per la COVID-19 fi ns que l’alcalde 

va aparèixer a les notícies de la televisió pública 

catalana dient que havien mort 29 persones a la 

residència.

La gran majoria del veïnat érem ben tancats a 

casa, els dos supermercats s’esforçaven a submi-

nistrar l’aliment, la regidora de serveis socials or-

ganitzava el voluntariat, el metge del poble deia 

que tot estava controlat, les entitats feien un vídeo 

d’ànim, la web municipal ens repetia les consignes 

de la Conselleria de Salut.

No ho sabíem, però al poble s’estava produint 

la pitjor tragèdia que es recorda. Bé, la majoria no 

ho sabíem, però el personal de la residència sí que 

ho estava patint i el govern municipal també. Fi-

nalment han estat gairebé 40 residents els que han 

mort durant el període àlgid de la pandèmia.

Al Ple especial que es va fer per videoconferèn-

cia, el consistori s’esforçava a explicar les actuaci-

ons que havien pogut dur a terme (desinfeccions, 

suport a la neteja, cerca de personal, etc.) però del 

fet més important, de la pitjor desgràcia viscuda en 

dècades, de la mort en soledat de tantes persones, 

només unes poques paraules. Com que ha sigut el 

mal de tot Catalunya, com que totes les residències 

de gent gran han patit les conseqüències (totes no, 

n’hi ha hagut alguna que ha actuat de forma que ha 

reduït els contagis), com que no és responsabilitat 

directa dels ajuntaments...

És clara la responsabilitat de la Generalitat en la 

manca de previsió, d’organització i de proveïment 

de recursos a la residència. I el poble, no en tenim, 

de responsabilitat? Des de l’assemblea de la CUP 

vam proposar dues coses: la primera era comen-

çar per donar visibilitat a les víctimes, fer com es fa 

amb moltes de les persones que moren al poble: to-

car les campanes durant molta estona. Encara ara 

és la forma que tenim el veïnat de compartir l’inici 

del dol. Si la logística parroquial no ho podia fer, es 

podria haver pensat en alguna altra acció.

La segona cosa que vam proposar va ser la creació 

d’un comitè de crisi que anés més enllà de l’equip de 

govern i les seves bones gestions. Quan hi ha una tra-

gèdia d’aquesta magnitud cal activar totes les forces 

del poble: el govern, l’oposició, els serveis de mante-

niment i prevenció, els serveis sanitaris i educatius, 

els referents de les principals empreses, comerços i 

entitats del poble i actuar coordinadament.

Hem tingut un focus perillosíssim d’infecció al 

poble. La residència és un gran servei públic assis-

tencial i el principal recurs econòmic de Sant Llo-

renç. Si volem seguir oferint un servei de qualitat a 

la gent gran que arriba a la residència caldrà que la 

Generalitat hi dediqui esforços i caldrà que el po-

ble sencer ens hi aboquem per tal que una tragèdia 

com aquesta no es torni a repetir mai més.

CUP

5 anys després…

Sí, després de cinc anys de l’arribada del 

nostre grup a l’Ajuntament, tornem per uns 

instants la mirada cap enrere. Analitzant 

l’evolució del nostre grup, ens hem de sen-

tir molt orgullosos del transcórrer d’aquests 

anys. Tot un grup sense cap mitjà econòmic, 

sense cap paraigua que ens protegeixi i que 

ens indiqui el camí i obert a totes les perso-

nes que vulguin formar part d’ell, amb mol-

ta il·lusió, això sí!! Però sobretot amb una 

convicció de gestió cívica que ens ha fet ser 

capaços d’entrar al nostre Ajuntament.

Durant cinc anys hem realitzat el nostre 

article en el Savall, a excepció d’una sola ve-

gada que va entrar tard a redacció, no es va 

poder enviar a l’impremta i no es va publi-

car. De totes maneres, us el vam fer arribar 

dins del nostre butlletí informatiu, que tri-

mestralment trobeu a les vostres cases.

El nostre butlletí informatiu del que es-

tem immensament orgullosos, haurà arri-

bat amb el núm. 25 a les vostres mans abans 

que llegiu aquest article. L’hem anat trans-

formant a poc a poc durant el transcurs dels 

anys. Ja són sis anys en els que el nostre grup 

us fa arribar les nostres inquietuds mitjan-

çant aquest butlletí i esperem que tingui en-

cara molt recorregut.

Com sempre es diu, els anys passen volant 

i ho podem refl ectir en aquests cinc anys del 

nostre grup a l’Ajuntament. Ho podríem ha-

ver fet, segurament, millor però hem treba-

llat i ho continuarem fent amb totes les nos-

tres ganes pel bé del nostre municipi. Dels 

errors s’aprèn, tot i que algun s’hagi comès 

pensant en el benestar dels i les veïnes.

Dues Legislatures són les que portem for-

mant part d’aquest Ajuntament, gràcies a les 

persones que van confi ar en nosaltres. Tot i 

que vam ser els últims a les passades Elec-

cions, vam ser els únics que vam guanyar 

un Regidor i hem passat d’un a dos repre-

sentants d’AES a la taula de Plens amb tot el 

que això comporta. Així que seguint aquesta 

proporció, en les properes serem quatre Re-

gidors i en les següents tindrem la majoria 

amb vuit Regidors. No estaria gens mala-

ment, però us confessarem una cosa... ens 

serà molt difícil aconseguir-ho, doncs per 

nosaltres és prioritari la TRANSPARÈNCIA.

Som un grup totalment lliure, consolidat, 

ben avingut i amb uns fonaments sòlids. I 

això es demostra en la tasca que realitzem 

en el nostre consistori.

Joan Solà Herms, Dimiteix!

Una altra forma de governar és 
possible.  És clar que sí!
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els grups municipals opinen
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També pots trobar-nos

A Facebook:
Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall

www.savall.cat

A Twitter:

@AjSavall

A Telegram:
Ajuntament 
Sant Llorenç Savall

@Doneu-vos d’alta al 

butlletí digital setmanal 

de la web de l’Ajuntament 

per conèixer les 

activitats de l’Agenda.

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

• CAP 93 714 02 38

• CASA DE CULTURA 93 714 12 23

• CASAL 2a JOVENTUT 93 714 05 31

• ESCOLA JOSEP GRAS 93 714 02 34

• ESTACIÓ D’AUTOBÚS DE SABADELL 93 727 92 92

• IES de CASTELLAR DEL VALLÈS 93 714 43 44

• IES PUIG DE LA CREU 93 747 33 22

• INSTITUT ESCOLA SANT ESTEVE 93 714 40 75

• 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

• TANATORI CASTELLAR DEL VALLÈS 93 747 12 03

• WhatsApp ATENCIÓ CIUTADANA St Llorenç 609 682 308




