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grup municipal d’ERC-AM (4), JxSLLS-JUNTS (2), CUP (2) i els 

vots en contra del grup municipal d’AES (2).

- Ratificació de l’acord emès a la JGL, relatiu a l’adjudicació definitiva 

contracte obres del passatge Indústria i tram final del carrer Sant 

Antoni Maria Claret. Efectuada la corresponent votació, resta 

aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels 

membres del grup municipal d’ERC-AM (4), JxSLLS-JUNTS (2) 

i l’abstenció del grup municipal de la CUP (2) i AES (2).

- Moció en defensa de la unitat de la llengua catalana, presentada 

pel grup municipal de la CUP. Efectuada la corresponent vota-

ció, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favo-

rable dels membres del grup municipal d’ERC-AM (4), JxSLLS-

JUNTS (2), CUP (2) i l’abstenció del grup municipal d’AES (2).

- Moció personal Escola Josep Gras, presentada pel grup municipal 
de la CUP. Efectuada la corresponent votació, resta aprovada 

per UNANIMITAT, amb el vot favorable dels membres del grup 

municipal d’ERC-AM (4), JxSLLS-JUNTS (2), CUP (2) i AES (2).

· Donar compte decrets del 266/2020 al 291/2020.

· Informacions regidories i alcaldia.

· Precs i preguntes.

GRUP PESSEBRISTA LLORENÇÀ
Com tothom ja sap, aquest any, marcat per la Covid-19, moltes enti-
tats s’han hagut de reinventar de la mateixa manera que qualsevol 
activitat cultural que es duu a terme durant l’any. És el que va haver 
de fer el Grup Pessebrista Llorençà. Els pessebres que van muntar 
l’any passat no es podien tornar a fer per qüestions d’espai i per 
condicions. Això no volia dir que suspenguessin del tot l’activitat, no!

Els volem fer arribar l’enhorabona i la felicitació per la iniciativa i 
la idea que van tenir: construir un mural amb col·laboració de les 
llorençanes i llorençans que ho volguessin. El resultat l’hem pogut 
gaudir durant totes les festes de Nadal a Plaça. 

Moltíssimes gràcies!
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L’Ajuntament informa 

Ple de juliol

- Aprovació acta Ple sessió ordinària del 25 de juny de 2020. Vots a 

favor: ERC, JxSLLS i CUP; abstenció: AES.

- Proposta d’aprovació de la determinació dels dies de festa local 
del 2021. Es proposa el 23 d’abril ( fruit de la consulta a la ciuta-
dania) i el 27 d’agost (divendres de la Festa Major). Aprovada per 

unanimitat.

- Resolució de les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 
pública de l’expedient de modificació de la relació de llocs de tre-
ball i plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall 
per l’amortització d’una plaça i un lloc de vigilant municipal (guàr-
dia municipal) i generació d’una plaça i un lloc de treball d’operari 
de brigada. Es desestimen totes les al·legacions presentades, fona-
mentant la desestimació en els raonaments manifestats. Apro-

vada amb els vots a favor d’ERC i JxSLLS, abstenció de la CUP i 

el vot a favor d’AES.

- Moció presentada pels grups municipals d’ERC i JxSLLS. Sufi-
ciència financera dels ens locals. AES sol·licita que es faci públic el 
pacte o acords d’ERC i JxSLLS. Aprovada per majoria absoluta 

amb l’abstenció d’AES.

· Donar compte decrets del 191/2020 al 212/2020.

· Informacions regidories i alcaldia.

· Precs i preguntes.

Ple de setembre

(absència del Sr. Emiliano Osuna, AES)

- Aprovació acta Ple ordinari del dia 30 de juliol. Aprovada per 

majoria absoluta amb l’abstenció d’AES.

- Aprovació xifra d’habitants del Padró municipal d’habitants a data 
1-1-2020. 1.217 homes, 1.200 dones. Aprovat per unanimitat.

- Resolució recurs potestatiu de reposició interposat contra l’apro-
vació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball 
i plantilla de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall per l’amortitza-
ció d’una plaça i un lloc de vigilant municipal (guàrdia municipal) 
i generació d’una plaça i un lloc de treball d’operari de brigada. 
Aprovada per majoria absoluta: ERC (5), JxSLLS (2) i AES (1); 

abstenció CUP (2).

- Resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial 
del projecte bàsic i executiu d’urbanització del passatge Indústria i 
tram final del carrer Sant Antoni Maria Claret. Resta aprovada per 

MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels membres del 

grup municipal d’ERC-AM (5) i JxSLLS-JUNTS (2), l’abstenció 

del grup municipal de la CUP (2) i d’AES (1).

- Resolució de les al·legacions presentades contra l’acord d’impo-
sició de contribucions especials per al finançament de les obres 
d’urbanització del passatge Indústria i tram final del carrer Sant 
Antoni Maria Claret. Efectuada la corresponent votació, resta 

aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels 

membres del grup municipal d’ERC-AM (5) i JxSLLS-JUNTS (2) 

i l’abstenció del grup municipal de la CUP (2) i d’AES (1).

- Declaració de l’oferta econòmicament més avantatjosa de l’expe-
dient per a la contractació de les obres del projecte executiu de 
les obres d’urbanització del passatge de la Indústria i tram final 

del carrer Sant Antoni Maria Claret. Efectuada la corresponent 

votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot 

favorable dels membres del grup municipal d’ERC-AM (5) i 

JxSLLS-JUNTS (2), l’abstenció del grup municipal de la CUP (2) 

i els vots en contra d’AES (1).

- Aprovació modificació de crèdit núm. 06/2020, mitjançant transfe-
rència de crèdit entre partides. Efectuada la corresponent vota-

ció, resta aprovada per UNANIMITAT, amb el vot favorable 

dels membres del grup municipal d’ERC-AM(5), JxSLLS-JUNTS 

(2), CUP-AMunt (2) i d’AES (1).

- URGÈNCIA. Aprovació de l’avanç de pla de la “Modificació Pun-
tual del Pla General d’Ordenació de Sant Llorenç Savall en el sòl no 
urbanitzable”. Efectuada la corresponent votació, resta apro-

vada per UNANIMITAT, amb el vot favorable dels membres del 

grup municipal d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2), CUP-AMunt 

(2) i d’AES (1).

· Donar compte decrets del 213/2020 al 265/2020.

· Donar compte retorn de l’import de 2.684,25 euros rebuts pel grup 
polític municipal de Convergència Democràtica de Catalunya.

· Informacions regidories i alcaldia.

· Precs i preguntes.

Ple d’octubre sessió extraordinària-urgent

- Aprovació de la urgència. Efectuada la corresponent votació, 

resta aprovada per UNANIMITAT, amb el vot favorable dels 

membres del grup municipal d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2), 

CUP-AMunt (2) i AES (2).

- Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del 
president de la Generalitat de Catalunya. Efectuada la correspo-

nent votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el 

vot favorable dels membres del grup municipal d’ERC-AM (5), 

JxSLLS-JUNTS (2), CUP-AMunt (2) i l’abstenció d’AES (2).

Ple d’octubre

(absència del Sr. Juan Luis Serrano, ERC)

- Aprovació acta Ple ordinari del dia 24 de setembre i 1 d’octubre. 
Efectuada la corresponent votació, resta aprovada per MAJO-

RIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels membres del grup 

municipal d’ERC-AM (4), JxSLLS-JUNTS (2) i la CUP (2) i l’abs-

tenció del grup municipal d’AES (2).

- Modificació de les ordenances que han de regir per a l’exercici 2021 
i següents. Efectuada la corresponent votació, resta aprovada 

per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels membres 

del grup municipal d’ERC-AM (4), JxSLLS-JUNTS (2) i els vots 

en contra del grup municipal de la CUP (2) i AES (2).

- Modificació de crèdit número 07/2020 mitjançant transferència de 
crèdit entre partides. Efectuada la corresponent votació, resta 

aprovada per UNANIMITAT, amb el vot favorable dels mem-

bres del grup municipal d’ERC-AM (4), JxSLLS-JUNTS (2), CUP 

(2) i AES (2).

- Ratificació de l’acord emès a la JGL, relatiu a l’adhesió a l’ACM porta 
a porta. Efectuada la corresponent votació, resta aprovada per 

MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels membres del 

PLENS MUNICIPALS
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Cultura

REIS

Aquest any, la Comissió de Reis va rebre 
un encàrrec molt especial per part dels 
Reis Mags d’Orient, un encàrrec amb força 
temps d’antel·lació perquè anessin pensant 
la manera que els infants de Sant Llorenç 
Savall poguessin rebre’ls de la manera més 
segura i amb totes les mesures sanitàries 
per prevenir el contagi del virus, evitar 
aglomeracions,...

Era un encàrrec molt important i ple de res-
ponsabilitat, així doncs van estar valorant 
diferents escenaris i el que van veure més 
clar va ser el recorregut per tots els carrers 
del poble (nucli urbà i urbanitzacions), pels 
quals anessin passant SSMM i les famílies 
els esperessin a casa seva. Així quan els 
sentissin, sortirien al carrer amb el seu 
tiquet i rebrien el regal de mans dels patges 
que acompanyaven a cada rei. I així va ser.

Abans de tot, l’Alcalde va fer l’entrega de 
la clau màgica que obren totes les llars del 
poble. Aquesta vegada l’entrega es va efec-
tuar a la RGG de Sant Llorenç Savall, que es 
va poder seguir en directe a través del canal 
d’Instagram.

Dies abans però, el 26 i 27 de desembre, es 
va col·locar la bústia de l’ambaixador, una 
altra mesura adoptada per la Comissió per 
evitar riscs innecessaris. Moltes van ser les 
cartes que es van rebre i dies després, van 
rebre resposta del Reis Mags d’Orient!!!

Des d’aquestes línies, agrair i molt la feinada 
que va tenir aquest any la Comissió; felici-
tar-la per les mesures adoptades i totes les 
hores i esforços que hi van destinar.

Agrair també a totes les persones que no 
estan dins de la Comissió però que aquell dia 
i dies previs destinen les seves hores per aju-
dar en tot el que calgui perquè tot surti bé. A 
les persones que van cedir desinteressada-
ment el seu vehicle perquè els reis poguessin 
fer el recorregut; agrair a les maquilladores i 
cosidores; agrair als manetes per a tot el que 
calgués; Bombers Voluntaris de Sant Llorenç 
Savall, ADF, guàrdia municipal,... a totes elles, 
moltíssimes gràcies!

I moltes gràcies a les famílies que també ho 
van posar molt fàcil tot i els nervis dels xics 
de casa.
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FIRA DE SANTA LLÚCIA

El 13 de desembre es va celebrar la fira de Santa Llúcia al passeig 
de la Rectoria, amb diverses parades i amb un espectacle de màgia 
a càrrec de Dami Delusion.
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CORRELLENGUA FESTA MAJOR D’HIVERN
S’havien fet diverses reunions per poder 
celebrar una Festa Major d’Hivern marcada, 
això sí, per les mesures de la Covid-19. Però 
tal com va començar la tardor i els dies pos-
teriors, entre la Colla de Gegants de Sant 
Llorenç Savall, juntament amb l’Ajuntament 
i d’altres entitats que aquest any s’hi afegien 
per col·laborar amb la festa, es va decidir 
que el millor era suspendre-la. Esperem que 
l’any que ve es puguin fer, si més no, algu-
nes activitats. Des de la regidoria de Cultura, 
volem agrair a la Colla de Gegants tota la 
tasca que fan any rere any en aquesta festa 
d’hivern, i també a les entitats que hi van col-
laborar assistint a les reunions d’aquesta 
celebració.

Tot i que no es van poder dur a 
terme les activitats previstes pel 
Correllengua, el 14 de novembre 
va començar un concurs d’ende-
vinalles amb el qual es fomentava 
la lectura del català. Unes endevi-
nalles que van ser repartides per 
diferents comerços del poble, on 
s’hi podia trobar una bústia per 
anar deixant les respostes de qui hi 
volgués participar. Hi van participar 
una seixantena de persones (no a 
tots els comerços) i els guanyadors 
van ser tres: la Jana i la Irene Roma 
i en Francesc Sastre. Moltes gràcies 
a totes les persones que hi vau par-
ticipar! L’any que ve, més!

ACTIVITATS PRENADALENQUES

El dia 20 i 23 de desembre vam poder gaudir 
de dues activitats a càrrec de L’Obrador. Diu-
menge 20, grans i xics van poder posar els 
seus desitjos al bosc d’avets.

Dimecres 23, també a Plaça, van organitzar 
una activitat per fer una joguina animada, es 
tractava del Pica Tió.

CONCURS TIÓ

Aquest any 2020 hem iniciat un concurs 
de tió, que va consistir en que els par-
ticipants traguessin el seu tió al balcó, 
finestra, pati o portal de casa seva. 23 
van ser les famílies que hi van voler 
participar. Val a dir que el jurat no ho va 
tenir gens fàcil per determinar qui havia 
de ser el tió guanyador, però com tot en 
aquesta vida, s’havia de prendre una 
decisió, així que aquesta vegada es va 
optar pel tió que va anar a visitar dife-
rents veïns del carrer Llevant! A totes 
les famílies que hi vau participar, volem 
donar-vos les gràcies i engrescar-vos a 
tornar a participar-hi l’any que ve!
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horaris
· AJUNTAMENT L’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament és  

de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00

· 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

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

· 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·

· AGENT CÍVIC De dilluns a divendres de 14:30 a 20:00  
Dissabtes, diumenges i festius de 8:00 a 15:00 i de 17:00 a 20:00
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Ensenyament

Esports

DISPOSITIUS INFORMÀTICS PER 
ADAPTAR-NOS A LA SITUACIÓ ACTUAL

Es cedeixen 10 ordinadors i 10 tauletes a l’Escola Josep Gras, que 
permetran als alumnes treballar i estudiar amb garanties per adap-
tar-se al moment digital actual. A més a més, impulsem unes beques 
de material informàtic per a les famílies empadronades al municipi, 
per a infants des de 1r de Primària fins a 2n d’ESO.

Saül Conde i el BMX Racing

Saül Conde Fernández, nascut a Sabadell el 31 de maig de 1999, viu a Sant Llorenç Savall. 

Amb el Manel Ibars va començar l’aventura del BMX Racing al Bici-

park La Clau a finals del 2005.

Al 2006 va obtenir el seu primer Campionat de Catalunya i la ter-

cera posició d’Espanya amb només 7 anys, i la primera experiència 

en competicions. Amb 8 anys es va proclamar per primera vegada 

campió d’Espanya i amb 9 anys va pujar de categoria a Catalunya 

per obtenir millores.

Palmarès:

-  Campionat de Catalunya: sis primeres posicions i tres en tercera 

posició.

-  Copes d’Espanya: quatre en primera posició.

-  Campionats d’Espanya: cinc en primera posició i cinc en tercera 

posició.

-  Copes d’Europa: una novena posició i una onzena posició.

Després de dos anys gairebé sense córrer i un any com el 2020 
que, degut a la situació, les competicions han estat quasi inexis-
tents, s’ha pogut fer el Campionat de Catalunya a Horta, i se’n va 
proclamar campió (1a posició). I en el d’Espanya, a Almuñécar, va 
pujar al podi amb un 3r en la categoria d’elit, amb Alfredo Moreno i 
el suport de la Federació Catalana de Ciclisme. A Catalunya és elit 
des dels 14 anys.
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El dia 8 de desembre 
va tenir lloc un espec-
tacle solidari a càrrec 
de Leyna Stars, que va 
recaptar 260 euros, 
destinats íntegrament 
a l’Associació MUM 
(Mujeres Unidas con-
tra el Maltrato), que 
ajuda i dona suport a 
dones que pateixen 
violència masclista. 

Moltíssimes gràcies 
per la teva solidaritat, 
Leyna Stars, i a totes 
les llorençanes i llo-
rençans que van venir a gaudir d’una estona divertidíssima i van 
aportar el seu granet de sorra per aquesta gran tasca de MUM.

Igualtat

ATENCIÓ A LA DONA
Et recordem que NO ESTÀS SOLA

SERVEI ATENCIÓ LGTBI
Si vius en situació de discriminació per la teva condició sexual o 
afectiva, o bé necessites acompanyament, suport o informació sobre 
identitat sexual i de gènere, pots contactar amb els serveis comar-
cals especialitzats. 

CERCLE OBERT DE DONES

DONA I DISCAPCITAT
El 3 de desembre, Dia internacional de les persones amb diversi-
tat funcional, vam gaudir d’un taller en format online que reflexio-
nava sobre els rols de les dones amb diversitat funcional dins de la 
 societat actual i la invisibilització dels seus drets i sentiments com 
a dones, més enllà de l’accessibilitat de l’entorn.

CONTACONTES  
“COSES DE PORCS I ALTRES ANIMALADES” 

El diumenge 29 de novembre, commemorant el Dia internacional 
per a l’eliminació de la violència envers les dones, va tenir lloc un 
espectacle infantil de titelles a càrrec de la llorençana Ruth Garcia, 
per fer arribar de manera entenedora i didàctica als més petits el rol 
de la dona dins del nucli familiar i com aquests rols preestablerts es 
poden canviar en benefici de tots.
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Si amb vuit anys ja ets campió 
d’Espanya i de Catalunya, quan fa 
que practiques el trial?
Vaig començar amb cinc anys.

(L’Alicia ens fa uns petits aclari-
ments respecte de les dues dis-
ciplines que practica el Lluc: el 
biketrial i el bici trial UCI, dues 
disciplines amb una normativa 
diferent.)

Quants dies entrenes, quant hi 
dediques?
Dimarts, dijous i dissabte, dues 
hores. I dilluns i dimecres entreno 
a casa.

On entrenes?
A Castellar, a l’Escola de Trial 
Elbixu.

On vas anar a participar aquest 
cap de setmana passat? 
A Múrcia. 

Quants n’hi havia, de la teva 
categoria? 
Vuit. 

Com es diu la teva categoria? 
Promesa.

Per què trial i no futbol?
No ho sé, ho vaig provar i em va 
agradar. M’ho passo molt bé. 
Les bicis es canvien quan es fan 
malbé o et queda petita, a càrrec 
dels pares, és clar!

Què ha suposat la Covid-19, què ha 
canviat?
Quan tu surts de la zona t’has de 
posar la mascareta i a la zona 
te la pots treure. Has de mig fer 
tota la carrera amb mascareta. 
La mare no pot entrar a veure la 
competició, només el “motxiller”, 
el meu pare. No hi ha públic. El 
nombre de participants ha baixat 
per casos positius.

I pots? No t’ofegues? No.

Els campionats són a l’aire lliure?
Sí, sempre. Per això s’ha pogut 
continuar fent.

L’Alicia ens explica que amb el 
confinament no va deixar d’entre-
nar, i el Lluc ens explica: 

“El pare, com que és fuster, m’ha 
fet travesses, bobines... Són hores 
d’entrenar i entrenar, fins i tot a 
les fosques!”

La mare li pregunta: “On vas estar 
l’any passat, que vas quedar selec-
cionat per la Federació Catalana?”

A República Txeca, al Mundial.

Al Lluc li agradaria ser campió del 
món d’elit i des d’aquí podem dir 
que no en dubtem pas! Mireu quin 
currículum que té!

Any 2018 

-  Campió de biketrial de Catalunya 
i Espanya

-  Campió de l’Open de Elbixu de 
biketrial

-  Campió de Campionat Cata-
lunya, de la Copa Barcelona, 
Copa Osona, Copa Tarragona, 
Copa Catalana de Kids Cup en la 
modalitat de bici trial (UCI)

Any 2019
-  3a Posició Catalunya biketrial
-  5a posició del Mundial de la Rep 

Txeca de biketrial
-  Campió de la Copa Barcelona i de 

la Copa Tarragona de bici trial.
-  Sotscampió de la Copa Catalana 

Kids Cup i 3a posició de la Copa 
Espanya de bici trial (UCI)

Any 2020

-  Campió Copa d’Espanya i del 
Campionat de Catalunya de bici 
trial (UCI)

Lluc Roa Olivera

Amb en Lluc ens vam trobar 
un 28 d’octubre de 2020 a 
l’ajuntament, venia acompa-
nyat de la seva mare. En Lluc 
té 8 anys i és llorençà. La seva 
edat és important destacar-la 
pel munt de premis que ja ha 
guanyat! L’entrevista va anar 
així...



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

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

Obres

Servei a les persones

A la carretera de Monistrol (propietat de la Generalitat) s’han dut a terme millores considerables per a la reducció de velocitat com ara els 
passos elevats i esquenes d’ase. A banda, també s’hi han col·locat dues marquesines que ha pagat l’Ajuntament, una situada a la parada 
del pavelló i l’altra a la parada de la residència. A l’avinguda de Catalunya també s’hi ha fet el mateix tipus d’obra amb la mateixa finalitat; 
aquestes, però, subvencionades per la Diputació.

Obres a la carretera de Monistrol i l’avinguda de Catalunya 

TALLER D’ORNAMENTACIÓ FLORAL NADALENCA

Els dies 21 i 22 de desembre vam poder gaudir, un any més, del taller d’ornamentació floral nadalenca, a càrrec del Pep Rosell. Aquest any, 
distribuït en 4 sessions i en grups reduïts de 6 persones, per així garantir i respectar els protocols de prevenció de la Covid.
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ATENCIÓ A LA DONA
Et recordem que NO ESTÀS SOLA
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MANIFEST 25N 2020 
 

Dia internacional per a l�eliminaci� de la violŁncia envers les dones 
 
Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes 

polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir aquesta data 

com a �ia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Des de llavors, 

no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els àmbits per a 

eradicar les violències masclistes. També és cert que ja fa uns anys que diverses iniciatives 

populars anuncien que el temps s’�a esgotat per als agressors masclistes, el ��o�st�s�ola, 

el #Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es tracta de canviar la societat i destruir el 

poder patriarcal. 

 

És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra les 

violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels drets humans 

més fonamentals està guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això, ens cal no perdre 

l’�orit�ó que encara est� per arribar mentre tenim en compte el cam� que �a �em caminat. 

�al en�ortir l’estratègia i el comprom�s com� per erradicar totes les �ormes de violència 

masclista. �es que es produei�en en l’�mbit de la parella i e�parella o en l’�mbit �amiliar, i 

que durant molts an�s s’�an considerat un problema privat, però també aquelles que es 

produei�en en l’�mbit laboral o social i comunitari, i que han estat tradicionalment menys 

visibilit�ades, com ara l’asset�ament se�ual o per raó de se�e, els matrimonis �or�ats o el 

tr��ic de nenes i dones amb �inalitat d’e�plotació se�ual o altres. 

 

�ovint, se’ns pregunta �què puc �er �o per a canviar tot allò que no m’agrada�� i, 

a�ortunadament, les persones que s’�o pregunten �an pres partit per a erradicar les 

violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i 

conscient respecte la violència masclista. I és que, els darrers mesos han estat 

absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de violència com, 

segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia. 
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Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, adaptant-

se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que, qui volia exercir el control 

sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als agressors els ha calgut 

emprar molta men�s �or�a que l’�abitual per a continuar mantenint els seus desitjos i 

privilegis. �’a�llament i l’increment de la violència psicològica �a estat �req�ent en conte�tos 

en que s’�a redu�t la �ar�a social i l’activitat �abitual de les dones per les restriccions de 

moviments, la reducció de la interacció social o l’augment del teletreball. �’�an produ�t 

situacions d’asset�ament se�ual a canvi de recursos econòmics o allot�ament quan les 

dones �an tingut pèrdua d’ingressos i per tant di�icultats econòmiques per a seguir 

endavant. �’�an produ�t agressions se�uals en entorns d’oci in�ormals en els que no �i �a 

persones professionals formades en matèria de violències sexuals. També en el món 

virtual, l’increment de les violències en l�nia est� a�ectant a moltes dones i nenes �ins al punt 

de posar en risc la seva pròpia vida. �es ciberviolències, com ara el control o l’asset�ament 

a través d’aplicacions i �ar�es socials o el se�preading, �an pres rellev�ncia en la situació 

de confinament i han permès als agressors controlar i assetjar les seves víctimes, dones, 

joves i nenes, sense necessitat de conviure amb elles.   

 

�erò, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també �o �an les �ormes de resistir 

de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les víctimes són 

éssers passius i resignats en la seva situació i desconeixem que, constantment, estan 

elaborant i readaptant les maneres en les quals es mantenen en vida. La pandèmia ens ha 

canviat la vida i, durant un temps, també ens �a tret la vida p�blica i moltes d’aquelles coses 

que ens mantenien a les persones felices i segures. Hem comprovat que, per a moltes, ser 

a casa no és sinònim de pau sinó de por i violència.  

 

�otser, aquest és l’an� en el qual �em après més que mai que allò que ens �avien ensen�at 

no era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i les nenes pot 

ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la proximitat, allò que ens 

�avien ensen�at com a re�ugi, pot ser l’espai més perillós per a nosaltres. 
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Les cases podrien �aver actuat com a b�nquer on l’ob�ectiu dels agressors era tenir el 

control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per les múltiples 

campan�es socials i institucionals que s’�an posat en mar�a per  posar �re a les violències.  

 

Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que perdien 

aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències han estat, precisament, 

quan s’�a produ�t el descon�inament.  

 

El nombre de trucades i atencions s’�an vist incrementats en �i�res tristament �istòriques. 

�es del con�unt d’administracions mani�estem el nostre �erm comprom�s en seguir treballant 

per desplegar polítiques públiques per posar fi a totes les violències masclistes i per garantir 

l’atenció, la recuperació i la reparació de les supervivents. 

 

Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que han 

superat allò de� �són coses de parella� i �an despen�at el telè�on, i a totes les associacions, 

entitats i grups �eministes del pa�s que �an posat sobre la taula l’emergència de trobar 

solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més que mai, un compromís unitari 

de la societat i les administracions per a garantir la vida digna de les dones i les nenes.  

 

Vivint amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les persones amb 

qui compartim activitats diverses� esdevenen vigilants in�ormals del benestar. �ompartim 

preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per ai�ò, cuidem. �uan tot ai�ò s’�a vist 

impedit, ha estat més important que mai que tothom fes un pas endavant per a denunciar 

les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes. 

 

Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el moment 

idoni per a explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i el seu veïnat ha 

alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut escapar. Ens dirigim, sobretot, a 

les que, en una època tan incerta com la present, encara romanen a les cases on hi ha el 

seu victimari.  
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Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu que un 

dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu responsables 

i hi intervingueu. Per últim:  als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la 

impunitat. 

 

Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també còmplice 

en la construcció d’aquest món millor. 
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Il·luminació nadalenca
Després de com havia anant l’any 2020, un any trist i fosc, calia posar llum al Nadal.

L’avet de la Plaça

Les Marines

carrer Barcelona

carrer Nou

Comabella

carrer Vic
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JOGUINES 
SOLIDÀRIES

Sota el lema “Cap nen sense 
joguina”, i com ja fa uns quants 
anys, amb la subvenció de La 
Caixa s’han pogut comprar una 
sèrie de joguines (educatives i 
no sexistes).

Via pública i residus

EL NOU SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I EL NOU MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS

En el darrer plenari del mes de desembre 
es va aprovar la licitació del nou contracte 
de neteja viària, de recollida de residus i 
de gestió de la deixalleria municipal. Amb 
el nou contracte, que està previst que entri 
en vigor la propera primavera, tant el servei 
de neteja viària com el de recollida de resi-
dus de Sant Llorenç faran un salt qualitatiu 
molt important. El servei de neteja viària 
duplicarà el personal i gaudirà d’un vehicle 
elèctric de suport a les tasques d’escom-
brat manual i d’una escombradora nova 
amb més capacitat d’aspiració i emmagat-
zematge, un sistema de neteja amb aigua 
a pressió i més autonomia per tal de poder 
arribar més ràpidament a les zones més 
allunyades. Aquests nous equipaments ens 
han de permetre augmentar les freqüèn-
cies dels recorreguts de neteja, així com la 
qualitat i eficiència del servei, tant al casc 
urbà com a les urbanitzacions i als polí-
gons industrials del municipi. D’altra banda, 
el servei de recollida de residus municipal 
experimentarà un canvi radical, ja que es 
passarà del sistema de recollida de residus 
amb contenidors a un sistema de recollida 
de residus porta a porta. Aquest nou model 
de recollida domiciliària ja fa gairebé dos 
anys que s’aplica en la recollida dels resi-
dus comercials i ha estat un èxit.

Per què és necessari un canvi de model en 
la recollida de residus?

Seguir amb l’actual sistema de recollida 
de contenidors oberts al carrer, amb l’ac-
tual marc normatiu, és inviable en termes 
econòmics i mediambientals. És un model 
que només ens permet reciclar al voltant 

d’un 40% dels residus domèstics que gene-
rem a Sant Llorenç. Les actuals directives 
europees en obliguen a incrementar de 
manera molt significativa aquests percen-
tatges durant els propers anys i ens obli-
guen a arribar al 70% de recollida selectiva 
al 2030. En cas d’incompliment, les sanci-
ons per als municipis que no ho compleixin 
es preveuen molt importants. En aquest 
context, s’ha optat per la implantació d’un 
model de recollida porta a porta, que ha de 
permetre assolir el 80% de recollida selec-
tiva de manera gairebé immediata. El sis-
tema porta a porta és un sistema implantat 
i provat amb èxit a més de 150 municipis a 
Catalunya i creiem que és l’idoni per a un 
municipi de les nostres característiques, 
tant de densitat de població i tipologia d’im-
mobles com de configuració de l’estruc-
tura urbana. Amb aquest sistema podrem 
assolir els objectius ambientals que ens 
exigeix la Unió Europea, millorar el nostre 
medi ambient i evitar les importants san-
cions econòmiques previstes per part de la 
Generalitat.

Quins seran els principals canvis per als 
veïns i veïnes?

El canvi de model suposarà la desaparició 
de totes les illes de contenidors que tenim 
en l’actualitat a la via pública. Això vol dir 
que des del moment en què entri en fun-
cionament el nou model, la recollida de 
residus es durà a terme casa per casa en 
uns dies determinats, depenent de cada 
fracció. Per facilitar la recollida i el seu con-
trol, l’Ajuntament distribuirà un conjunt de 
bujols i bosses a cada llar que possibilita-

ran la recollida d’una manera organitzada, 
i que permetrà identificar cada usuari del 
servei. Es preveu realitzar la recollida domi-
ciliària 5 dies a la setmana. La distribució 
setmanal i la tipologia de residus a recollir 
cada dia s’acabaran de definir els propers 
mesos d’acord amb el nou adjudicatari. De 
la mateixa manera, properament es rea-
litzarà una important campanya informa-
tiva on s’explicarà, de manera detallada, el 
funcionament del nou model de recollida, i 
s’habilitaran els espais necessaris per tal 
de poder aclarir qualsevol dubte que pugui 
sorgir sobre el funcionament. Cal destacar 
també que durant tota la vigència del nou 
contracte, l’Ajuntament posarà a disposi-
ció de tots els veïns i veïnes del servei d’un 
informador/a ambiental que vetllarà pel bon 
funcionament del nou model i  que ajudarà a 
esvair els dubtes que puguin sorgir sobre el 
funcionament dels diferents serveis. Per la 
seva banda, la deixa lleria municipal també  
serà objecte d’una sèrie de millores en l’ 
organització i l’adequació dels espais dispo-
nibles per oferir un servei millor. Entre les 
millores proposades, s’habilitarà un espai 
per poder dipositar residus domèstics en 
cas d’urgència, fora dels períodes establerts 
de recollida. Si bé és cert que la implantació 
d’aquest nou contracte suposarà un incre-
ment important de la despesa que actual-
ment s’està realitzant en aquests àmbits, 
no és menys cert que a partir de mitjans 
de l’any vinent, els llorençans i llorençanes 
disposaran d’uns serveis municipals de més 
qualitat i molt més respectuosos amb el 
medi ambient, tal com es mereix un poble 
com el nostre en ple segle XXI.

ADREÇA ELECTRÒNICA A 
SERVEIS SOCIALS

L’Ajuntament, per tal de millorar la comuni-
cació amb el Departament de Serveis Soci-
als municipal i que el contacte pugui ser més 
directe, ha posat en marxa una adreça elec-
trònica específica per a aquest departament.

savall.ssocials@diba.cat
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LACERA
LA «NOVA» FONT DEL LLOR

Entitats

Com de ben segur recordareu, la passada 
primavera fou especialment generosa en 
pluges. Tan elevada fou la precipitació 
que fins i tot la font del Miquerillo «res-
suscità» després de vint-i-quatre anys 
de sequera. Però aquesta no fou l’única 
entremaliadura que ens regalà l’abun-
dor d’aigua. A la font del Llor, tal vegada 
la surgència més popular del nostre 
municipi, també hi deixà la seva petjada. 
Aquells i aquelles que us heu apropat a 
la vall d’Horta i us heu enfilat a la font 
sabeu de què parlo: l’antiga cavitat per 
on sortia l’aigua gairebé s’ha assecat, 
mentre que un nou raig brolla d’un orifici 
obert uns cinc metres a l’esquerra. Han 
passat mesos des de l’aparició de la nova 
surgència i no fa cara que les coses vul-
guin tornar on eren abans. Un amic geò-
leg, bon coneixedor del parc, ens explicà 
que probablement les pluges torrencials, 
en arrossegar gran quantitat de sedi-
ments, van obturar la sortida de la font 
original, obligant l’aigua a cercar un nou 
camí a l’exterior. Llarga vida, doncs, a la 
«nova» font del Llor.

Sigui com sigui, aquest és un bon 
moment per recordar quatre coses de la 
font amb més història de Sant Llorenç 
Savall. I és que la primera notícia que en 
fa referència data de l’any 1068, que no 
és pas fa quatre dies. En aquest docu-

ment s’esmenta com a límit de propietat el 
torrent que discorre de la font de «Loreda». 
El topònim, que  prové del llatí «laurea», fa 
referència a l’arbre del llorer (Laurus nobi-
lis). En aquest sentit, tradicionalment s’ha 
considerat que la font va rebre aquest nom 
perquè hi creixia un arbre d’aquesta espè-
cie a la vora. De fet, avui dia hi trobareu un 
parell de joves exemplars que s’han plantat 
en homenatge al seu suposat predecessor. 
Però la realitat és que, molt probablement, 
mai va existir cap llorer a la font, sinó que 
va adquirir el nom de la masia que hi havia 
prop (el mas del Llor, desaparegut al segle 
XV) i on sí que és possible que hi hagués 
algun arbre d’aquesta mena. Les fonts solen 
rebre el nom de la casa que tenen a la vora, 
i no pas a l’inrevés (penseu en el cas de la 
font de la Serra, la font de la Muntada, la font 
del Galí, la font de cal Llogari i tantes altres).

En el decurs d’aquests gairebé mil anys, la 
nostra font n’ha vistes de tots colors. Fins 
i tot les seves aigües foren embotellades 
per una petita indústria a principis del segle 
passat. Encara podem observar, al costat del 
pont del Marquet, una petita edificació que 
era utilitzada amb aquesta finalitat. Sem-
bla ser que en aquella època l’aigua Llor 
era molt preuada a les cases i restaurants 
de Sabadell, on se la considerava «distinta 
a todas y única en su clase», com molt bé 
especificava la propaganda.

Propaganda de l’aigua de la font del Llor publicada el 
1923 a la revista Sabadell

Juganera, l’aigua s’ha entestat en canviar la 
fesomia de la vella font. La bassa i l’abeura-
dor que fa pocs anys va construir la Diputa-
ció, amb un gust discutible, avui dia no tenen 
gota d’aigua. El doll que els alimentava gai-
rebé s’ha estroncat. Un bon grapat de diners 
que han caigut en sac foradat, encara que 
aquest cop la responsabilitat no recaigui en 
cap persona. Però què voleu que us digui, a 
mi m’alegra que la infraestructura se n’hagi 
anat en orris. L’aigua no admet amo, canal 
ni llera. Tard o d’hora s’obre camí pels llocs 
més inesperats. Perquè la natura és lliure i 
es resisteix a ser domesticada.

Albert Vicens

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LES MARINES
Por fin… por fin podemos decir adiós al 
2020, un año para olvidar por culpa de 
esa maldita pandemia. Desde Les Mari-
nes queremos que este 2020 no sea solo 
un año para olvidar, sino también un 
año para recordar, pues por fin tenemos 
una placa en la carretera donde pone 
“Urbanització Les Marines”. Después de 
muchos años pidiendo que se pusiera, lo 
conseguimos.

También se ha conseguido que el auto-
bús de línea entre a la urbanización 
y deje a los pasajeros y no tengan que 
cruzar esta peligrosa carretera, pero 
queremos seguir luchando y queremos 
que suba como hace el autocar esco-
lar, que por fin se ha aplicado la lógica y 
para en Les Marines antes de ir al pueblo 

y Comabella: sube hasta la font del Roure y 
deja a los pasajeros y continúa su ruta como 
se debe hacer. Se ha conseguido concienciar 
a los propietarios de lo importante que es 
mantener las parcelas limpias. Este año se 
han limpiado muchas parcelas y queremos 
que esto sea siempre así. Se han instalado 
porterías de fútbol y canastas de baloncesto 
nuevas en la pista deportiva, tenemos los 
lavabos operativos para todo vecino que lo 
desee: cada socio que ha querido se le ha 
hecho entrega de una llave. Con la colabo-
ración del ADF tenemos nuestros equipos 
operativos y nos dieron unas directrices a 
seguir en caso de incendio; gracias, ADF.

Se está trabajando mucho y paso a paso 
se van haciendo las cosas que realmente 
necesitamos.

Queremos agradecer al Ajuntament de Sant 
Llorenç su dedicación hacia Les Marines y 
animarlo a seguir en esa dirección. Tene-
mos proyectos pendientes. Uno muy impor-
tante es mejorar la visibilidad al salir de 
Les Marines: si cuesta salir con un vehículo 
normal, imaginad en autocar.

Y esperemos este 2021 poder invitar a todo 
el pueblo a compartir tales logros, que son 
del pueblo, en una celebración de fiesta 
mayor, que este año no pudo ser.

 

AAVV LES MARINES

FELIZ 2021

Número 153 · febrer de 2021

Entrevista

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

UNA ESTONA AMB EL PEP ROSELL A LA SEVA BOTIGA,  
UN TOC DE VERD

Avui ens hem apropat a la botiga del Pep 
Rosell amb la intenció de conèixer de més 
a prop què hi ha al darrere d’aquest artesà 
llorençà expert en ornamentació floral. La 
seva botiga és tot un univers de colors i 
formes fet amb flors i plantes naturals que 
t’atrapa amb la seva bellesa senzilla.

Abans que li formulem cap pregunta 
comença a explicar que fa 16 anys que va 
obrir el negoci. Va estudiar disseny i deco-
ració perquè sempre li ha agradat la ves-
sant artística, i muntar aquest negoci li va 
permetre també cuidar el seu pare. Ja tenia 
la botiga quan va ampliar els seus coneixe-
ments en l’elaboració de rams i el tracta-
ment de les flors fent diversos cursos a Bar-
celona. En un d’aquests cursos va conèixer 
la Flora Miserachs, que va ser pionera en la 
seva època, ja que va ser una de les prime-
res dones que va estudiar la carrera de jar-
dineria a l’estat espanyol.

En Pep ens recomana, si tenim l’oportu-
nitat, poder visitar, a Sarrià, l’exposició de 
roses de Sant Jordi de Flora Miserachs, que 
és un referent cultural. Ara fa uns 15 anys 
que hi col·laboren i junts han fet projectes 
importants com la decoració de les oficines 
centrals de l’empresa Mango, casaments a 
les Caves Codorniu, al castell de Sant Mar-
çal (Cerdanyola del Vallès), a la Casa Batlló 
(Barcelona), al Palauet Albéniz a Montjuïc... 
Des de fa un parell d’anys s’ocupen de la 
decoració de la cadena d’Hotels Mandarin 
de passeig de Gràcia de Barcelona, i fa uns 
cinc anys també elaboren tota la decoració 

dels sopars d’empresa que es fan al Mobile 
World Congress; sopars com per exemple 
dels germans Roca o del president de Face-
book, Mark Zuckenberg. 

En Pep desborda una energia increïble i no 
perd ni un segon. Mentre fem l’entrevista a la 
botiga hi apareixen diferents persones inte-
ressades a comprar rams, plantes i objectes 
de decoració per guarnir la casa de cara al 
Nadal. Les atén amablement sense descui-
dar ni un moment el que estava explicant. 
Aprofitem per felicitar-lo pel seu gran èxit 
als tallers d’ornamentació floral, que cada 
any tenen més participants a Sant Llorenç 

Savall en aquestes festes de Nadal; aquest 
any estan totes les places exhaurides. Però 
la seva tasca no acaba aquí, a més de tot 
això, des dels 14 anys treballa a l’empresa 
Escoda de Sabadell, especialitzada en l’ela-
boració de pinzells artesanals per a la deco-
ració i les belles arts, on exporten la marca 
a tot el món. En resposta a la pregunta de 
com ho fa per seguir el ritme de tot, la seva 
resposta és que tot el que fa ho fa perquè li 
agrada. I és ben cert, perquè es percep amb 
la seva manera de fer, durant l’entrevista no 
ha parat de treballar fent encàrrecs d’orna-
mentació per les festes de Nadal.

Com el podeu trobar? Podeu trucar 
o enviar un WhatsApp al 678 370 
781 i fer els vostres encàrrecs amb 
2 dies mínim d’antelació, o també 
podeu anar a la botiga.

Horari:

Dimecres, dijous i divendres de 
16.00 a 19.00 
Divendres matí d’11.00 a 13.30 
Dissabtes de 9.30 a 13.30

Facebook: Pep Rosell 
Instagram: @untocdeverd
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I TU DE QUIN 

EQUIP ETS?
DELS QUE RECICLA!

www.residusvalles.cat

#ExcusesoSepares
@residusvalles

Organitza: Amb el suport de:

Número 153 · febrer de 2021

CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
Una gran salutació als socis i les sòcies del 
Casal, els que ho sereu i a tots els lloren-
çans en general. Quan arribi a les vostres 
mans aquest Savall ja hauran passat les 
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, i ja esta-
rem instal·lats a l’any 2021. Desitgem de 
tot cor que aquest any nou ens porti la pau 
d’esperit que tant necessitem tots plegats. 
Uf!, quin 2020... és per esborrar-lo però 
no oblidar-lo. Tenim poques novetats per 
explicar-vos, ja que les últimes celebra-
cions del calendari del Casal no s’ha pogut 
celebrar: la Castanyada, la xerrada del Dr. 
Carmona, la festa de La Marató... Ni tam-
poc el sopar de Cap d’Any. La novetat que 
tenim ens fa molt de goig i és molt entra-
nyable: de forma individual, els membres 
de la Junta del Casal, i seguint la tradició de 

tants anys, han fet entrega de les plaques 
commemoratives a les parelles del Casal 
que han tingut el privilegi de celebrar les 
Noces d’Or personalment. Des d’aquestes 
línies, reiterem les nostres felicitacions, 
amb el desig de molta salut i una llarga 
vida. Han estat set parelles:

Antonio Alfonso Alfonso - Maria Solano Méndez
Martí Carrera Selles - Montserrat Daví Homet
Àngel Coll Cirera - Pilar Castillo Callen
Francisco Gómez Méndez - Asunción Cano Angordans
Francisco Oliveras Valls - Josefina Cascales Cutillas
Pere Padrés Alá - Francesca Rovira Oliver
Joan Solà Vall - Nuria Herms Frago

Que tinguem un bon any!
La Junta

GEGANTS
En l’article d’aquesta edició 
del Savall ens hauria encan-
tat poder parlar de la gran 
Festa Major d’Hivern - Sant 
Climent que haguéssim pas-
sat; les hores de feina inver-
tides, el fred, la gentada que 
hauria vingut, els gegants 
i els seus balls, però no ha 
pogut ser. Estem segurs que 
aquest descans ens anirà 
genial i podrem encarar amb 
més ganes les dates en què 
puguem fer cercaviles i sorti-
des a altres indrets! Tot i això, 
sempre tenim coses a fer i 
aquest cop vam participar a 
la Fira de Santa Llúcia jun-
tament amb altres artesans/
es i botiguers/es. El temps i 
tots els llorençans i lloren-
çanes van acompanyar-nos 

molt! Tot i les restriccions, ens 
vam poder sentir com fa un any 
enrere, va ser un dia fantàs-
tic! També, volíem aprofitar per 
donar les gràcies a tots i totes 
els que col·laboreu any rere any 
amb la nostra entitat; sense vos-
altres i la vostra ajuda no hau-
ríem pogut fer moltes coses! A la 
primera onada de la pandèmia, i 
veient les dificultats socials, vam 
decidir posar el nostre granet de 
sorra i no fer efectiu el cobra-
ment de quotes ni el dels anuncis 
del remolc dels gegants als nos-
tres col·laboradors/eres (comer-
ços, restauradors, empreses...). 
Malauradament, i veient que la 
situació de la Covid ens acompa-
nya encara, considerem oportú 
allargar aquesta decisió també 
per al 2021.

Per acabar, voldríem desitjar 
a tothom un feliç i molt millor 
2021! Esperem que aviat puguem 
tornar a reprendre totes les acti-

vitats que tant ens agradaven i 
puguem gaudir de les sorpre-
ses que tenim preparades per a 
aquest gran any que ve!
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Com sempre, seguint 
treballant pel nostre 
poble

Sempre hem dit que el nostre ob-
jectiu era tornar a obrir la Masia i 
reformar-la, però que necessitàvem 
aconseguir subvencions per po-
der-ho fer. Aquest estiu vam estar 
treballant per presentar-nos a una 
convocatòria de subvenció de la Ge-
neralitat de Catalunya que acabava 
el termini a principis de setembre.

Fa pocs dies vam rebre una noti-
ficació de la Generalitat en la qual 
se’ns notificava que ens donen gai-
rebé 90.000 € per reformar la Masia! 
A part, l’equip de govern ha decidit 
afegir-hi 100.000€ més que sortiran 
del romanent per poder aproxi-
mar-nos als 200.000 € i poder-hi fer 
una gran inversió amb l’objectiu de 
poder tornar-la a obrir amb servei 
de restaurant (de moment) i dispo-
sar d’un espai polivalent que el pu-
gui gaudir l’associació de veïns i les 
entitats del municipi, aquelles que 
ho vulguin.

No ha estat un projecte fàcil, ens 
han acusat que la nostra voluntat 
era deixar caure la Masia, que no hi 
volíem fer res, que no ens preocu-
pava... tot el contrari: el que hem fet  
és treballar per buscar subvencions  
i un cop l’hem aconseguit ho tira-
rem endavant. Aquesta és la nostra 
forma de governar: treballar, treba-
llar i treballar per buscar subven-
cions per poder executar les obres 
amb el mínim de diners aportats 
per l’Ajuntament.

Així ho hem fet últimament amb 
les últimes obres que estem execu-
tant o que executarem en els prò-
xims anys, com són les obres de la 
plaça Major, que han estat subven-
cionades pràcticament al 100%; a 
les obres del passatge Indústria, 
que seran subvencionades al 70%; 
la remodelació del pont i tram final 
de la vorera del passeig dels Arbres, 
que serà subvencionat al 95%; i al 
projecte de remodelació integral del 
carrer Vic, que com a mínim estarà 
subvencionat amb més d’un 70%.

Seguim!

Grup Municipal d’Esquerra

 
2n confinament 

Tampoc sabem quanta gent gran 
ha mort a la residència durant aquest 
segon confinament degut al virus. 
Sí que sabem que hi ha hagut molts 
més casos positius al poble i que ha 
calgut confinar més persones. L’es-
querda s’està fent gran. S’amplia la 
distància entre els qui pateixen l’atu-
rada de l’activitat i la disminució d’in-
gressos o els qui han perdut algun 
ésser estimat en condicions difícils 
d’acom panyament, i els que hem po-
gut seguir fent una certa vida normal 
treballant des de casa i sense malalts 
greus a prop.

Aleshores, què podem fer com a po-
ble? Quines iniciatives es podrien dur 
a terme des del Comitè de Crisi Llo-
rençà (si n’hi hagués)? Està bé infor-
mar de les mesures i els ajuts propo-
sats pels governs estatal i català. Està 
molt bé obrir línies de petits però 
bons ajuts econòmics des del propi 
Ajuntament. Està bé ampliar el banc 
d’aliments i el suport a les persones 
que no poden sortir de casa. Esta bé 
seguir gestionant els serveis munici-
pals i seguir fent les obres amb totes 
les precaucions possibles.

El possible Comitè de Crisi Llo-
rençà, format pel govern, oposició, 
personal municipal, autoritats sani-
tàries i educatives, representants del 
comerç, dels autònoms i les quatre 
indústries, i de les cinc entitats ac-
tives, podríem estar organitzant el 
suport econòmic a través dels nos-
tres estalvis. Podríem comprometre 
feines de manteniment de les nostres 
cases i equipaments municipals als 
industrials del poble, comprometre la 
nostra assistència als restaurants del 
poble, comprometre recursos per a 
les actuacions dels artistes del poble, 
organitzar mercats de segona mà per 
aprofitar eines i materials que tenim 
aturats a les cases. I aquestes només 
són quatre idees generals que estic 
segur que a la segona trobada del Co-
mitè de Crisi s’arribarien a concretar i 
a posar en marxa.

Com diu el poeta, aquí més que mai: 
“No et limitis a contemplar aquestes 
hores que ara venen, baixa al carrer i 
participa. No podran res davant d’un 
poble unit, alegre i combatiu.

CUP

Junts per Catalunya, 
un partit jove, 
democràtic i valent

Al juliol es va donar el tret de sortir 
de la nova formació política JUNTS 
PER CATALUNYA amb l’inici del con-
grés constituent. Aquest congrés va fi-
nalitzar al mes d’octubre amb l’aprova-
ció per àmplia majoria de la ponència 
organitzativa i de la ponència política.

El procés de construcció de JUNTS 
PER CATALUNYA va continuar i el cap 
de setmana del 7 i 8 de novembre es 
van escollir els càrrecs territorials. En 
aquest sentit, volem felicitar els nostres 
regidors, en Pere Canadell i en Pere Rifà 
que varen ser escollits com a membres 
de l’Executiu Comarcal del Vallès Occi-
dental - Sabadell, concretament com a 
coordinador comarcal i vocal adjunt de 
política municipal respectivament.

Els dies 27, 28 i 29 de novembre, 
JUNTS PER CATALUNYA va iniciar el 
procés de primàries per determinar la 
formació de la candidatura mitjançant 
la qual JUNTS PER CATALUNYA con-
correrà a les futures eleccions al Par-
lament de Catalunya previstes per al 
2021. Aquest procés de primàries s’ha 
dut a terme en dues votacions.

La primera votació es va dur a terme 
els dies 27, 28 i 29 de novembre, on els 
afiliats i afiliades de JUNTS PER CATA-
LUNYA havien d’escollir el candidat o 
candidata a la presidència de la Gene-
ralitat de Catalunya. D’aquesta votació 
en va sortir escollida la Laura Borràs i 
Castanyer com a candidata de JUNTS 
PER CATALUNYA a la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.

La segona votació es va dur a terme 
els dies 11,12 i 13 de desembre, on els 
afiliats i afiliades de JUNTS PER CATA-
LUNYA havien d’escollir les persones 
que ocuparan els 3 primers llocs per a 
la circumscripció de Lleida i Tarragona 
i les primeres 4 posicions de Girona. En 
el cas de Barcelona s’havien d’escollir 
8 persones per ocupar les posicions 
posteriors a la de la candidata de Junts 
per Catalunya a presidir la Generalitat. 
Les 8 persones escollides per a la cir-
cumscripció de Barcelona han estat 
per aquest ordre: Joan Canadell, Jau-
me Alonso-Cuevillas, Elsa Artadi, Jordi 
Puigneró, Meritxell Budó, Lluís Puig, 
Damià Calvet i Josep Rius, tot i que 
l’Executiva Nacional pot modificar l’or-
dre per garantir la paritat i, si s’escau, 
l’ordenació en cremallera.

En el proper Savall esperem po-
der-vos comunicar les persones que 
formaran part de l’Executiu Local de 
Junts per Catalunya a Sant Llorenç 
 Savall.

Des de JUNTS PER SANT LLORENÇ 
SAVALL us desitgem un feliç 2021.
JxSLLS

 
 

Amb l’inici del nou any, ens sentim 
esperançats que es pugui contro-
lar aviat aquesta terrible pandèmia 
mundial que ens està provocant 
tanta incertesa i un índex elevat de 
mortalitat i afectats, tant a nivell fí-
sic com psíquic.

Deixem enrere un dels pitjors anys 
de les nostres vides. Possiblement 
els nostres avis i àvies, que són els 
més afectats per aquest maleït vi-
rus, han recordat temps ja llunyans. 
Hem de ser responsables per tal de 
eduir la transmissió d’aquesta ma-
laltia i difondre i recordar, tot i que 
soni repetitiu, les precaucions per 
evitar la propagació de la Covid-19. 
Posar-nos mascaretes, evitar aglo-
meracions i tenir les mans netes.

Amb tot el que ha passat, amb les 
persones que s’han vist afectades 
en la seva rutina diària, aquelles 
persones que han vist com s’han 
quedat sense el seu lloc de treball, 
que han estat i continuen estant en 
EROs, que s’han quedat sense res i 
que han de fer mans i mànigues per 
poder arribar a final de mes, el nos-
tre equip de govern ens ha fet una 
pujada d’impostos que sens dubte 
es podria haver evitat. Tenim un 
Ajuntament que dona molt poca 
cobertura als veïns/es per l’impost 
tan elevat d’IBI que ens fan pagar. 
Volem recordar que en els últims sis 
anys han apujat l’IBI un 20,5%.

El nostre grup seguirà treballant 
com ho ha fet fins ara però segura-
ment, quan arribi a les vostres mans 
aquest exemplar del Savall, haurem 
arribat a un acord amb un gabinet 
jurídic per resoldre els dubtes que 
tenim del funcionament envers al 
nostre consistori.

Hi ha una qüestió de gran impor-
tància que segurament s’aprovi i no 
tindrà el suport de tots els grups de 
l’Ajuntament, ja que hipotecarà du-
rant anys al nostre municipi. Ens re-
ferim a la recollida d’escombraries, 
el “porta a porta”. Creiem que, per la 
importància d’aquesta més que pos-
sible implantació d’aquest projecte, 
s’hauria d’haver informat la pobla-
ció abans de ni tan sols valorar-la. 
La gestió i la implicació tan directa 
i diària que comportaria de cadas-
cú/una de nosaltres, bé justifica una 
consulta popular per tal de poder 
tantejar els interessos de tots/es.
Una altra forma de governar és 
possible. És clar que sí!
AES
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telèfons d’interès
•	 AJUNTAMENT DE ST. LLORENÇ SAVALL 

93 714 00 18

•	 AGENT CÍVIC 

667 863 473

•	 CAP 

93 714 02 38

•	 CASA DE CULTURA 1 D’OCTUBRE 

93 714 12 23

•	 CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT 

93 714 05 31

•	 ESCOLA JOSEP GRAS 

93 714 02 34

•	 ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DE SABADELL 

93 727 92 92

•	 INS 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

•	 GUÀRDIA MUNICIPAL 

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


