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L’Ajuntament informa 

Ple novembre 2020

 Regidors absents que han excusat la seva assistència: Cristina 
Martínez Navarrete (ERC-AM).

- Aprovació acta ple municipal ordinari telemàtic del dia 29 
d’octubre de 2020. Exp. 2020/000970. Efectuada la corresponent 
votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favo-
rable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (4), JxSLLS-
JUNTS (2), CUP (2) i l’abstenció del grup municipal d’AES (2).

- Aprovació del pressupost per a l’exercici 2021, les seves bases 
d’execució i plantilla orgànica. Exp. 2020/001013. Efectuada la 
corresponent votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, 
amb el vot favorable dels membres del grups municipals d’ERC-AM 
(4), JxSLLS-JUNTS (2) i els vots en contra de la CUP (2) i AES (2). 

INGRESSOS Pressupost 
2021

 A) OPERACIONS CORRENTS 2.737.142,00   
1 IMPOSTOS DIRECTES 1.233.588,00   

2 IMPOSTOS INDIRECTES 36.084,00   

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 835.887,00   

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 627.549,00   

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 4.034,00   

 B) OPERACIONS DE CAPITAL 195.093,89   
6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS -   

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 20.093,89   

8 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS -   

9 ACTIUS FINANCERS 175.000,00   

Total PRESSUPOST D’INGRESSOS  2.932.235,89   

DESPESES Pressupost 
2021

 A) OPERACIONS DE CORRENT 2.633.062,06   
1 DESPESES DE PERSONAL 871.893,98   

2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS 1.521.015,53   

3 DESPESES FINANCERES 450,00   

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 239.702,55   

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 
IMPREVISTOS -   

 B) OPERACIONS DE CAPITAL 299.173,83   
6 INVERSIONS REALS 200.740,56   

7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL -   

9 PASSIUS FINANCERS 98.433,27   

Total PRESSUPOST DE DESPESES 2.932.235,89   

- Aprovació del text i adhesió al conveni de coordinació inter-
municipal entre diferents ajuntaments per a la prestació 
conjunta del servei de taxi. Exp. 2020/001037. Efectuada la 
corresponent votació, resta aprovada per UNANIMITAT, amb el 
vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (4), 
JxSLLS-JUNTS (2), CUP (2) i AES (2).

- Moció amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional 
contra la violència envers les dones, presentada pels grups 
municipals d’ERC i JxSLLS. Exp. 2020/001034. Efectuada la 
corresponent votació, resta aprovada per UNANIMITAT, amb el 
vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (4), 
JxSLLS-JUNTS (2), CUP (2) i AES (2).

- Moció per mostrar el rebuig a la invasió de competències que 
suposa la llei espanyola de bombers, presentada pels grups 
municipals d’ERC i JxSLLS. Exp. 2020/001019. Efectuada la 
corresponent votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, 
amb el vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-
AM (4), JxSLLS-JUNTS (2), CUP (2) i l’abstenció del grup municipal 
d’AES (2).

- Donar compte de la relació de decrets del número 292/2020 al 
318/2020.

· Informacions regidories i alcaldia.

· Precs i preguntes.

· S’aixeca la sessió a les 20.22 hores.

Ple desembre 2020

- Aprovació acta del Ple municipal ordinari telemàtic del dia 26 
de novembre de 2020. Exp. 2020/001051. Efectuada la correspo-
nent votació, resta aprovada per UNANIMITAT, amb el vot favo-
rable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), JxSLLS-
JUNTS (2), CUP (1) i AES (2).

- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars 
del plec de prescripcions tècniques i de l’obertura del proce-
diment de licitació del contracte del servei de recollida d’es-
combraries en la modalitat porta a porta, neteja viària, gestió 
de la deixalleria municipal i educador ambiental del municipi 
de Sant Llorenç Savall. Exp. 2020/000587. Efectuada la corres-
ponent votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el 
vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), 
JxSLLS-JUNTS (2), CUP (2) i els vots en contra d’AES (2).

- Resolució del recurs potestatiu de reposició presentat contra 
l’acord plenari de desestimació parcial del seu recurs interpo-
sat pel Sr. P.V.C. contra l’aprovació del projecte bàsic i execu-
tiu d’urbanització del passatge de la Indústria i tram final del 
carrer Sant Antoni Maria Claret, de Sant Llorenç Savall. Exp. 
2017/000935. Efectuada la corresponent votació, resta aprovada 
per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels membres dels 
grups municipals d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2) i l’abstenció de 
la CUP (2) i AES (2).

- Resolució del recurs potestatiu de reposició presentat contra 
l’acord plenari de desestimació parcial del seu recurs interpo-
sat pel Sr. P.V.C. contra l’acord plenari d’imposició de contri-
bucions especials per al finançament de les obres d’urbanit-
zació del passatge de la Indústria i tram final del carrer Sant 
Antoni Maria Claret, de Sant Llorenç Savall. Exp. 2020/000530. 
Efectuada la corresponent votació, resta aprovada per MAJORIA 
ABSOLUTA, amb el vot favorable dels membres dels grups muni-
cipals d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2) i l’abstenció de la CUP (2) i 
AES (2).

PLENS MUNICIPALS - Aprovació informe favorable a les tarifes urbanes del servei 
de taxi per a l’any 2020 proposades per l’Associació del Taxi 
Intermunicipal de Catalunya. Exp. 2020/001037. Efectuada la 
corresponent votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, 
amb el vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-
AM (5), JxSLLS-JUNTS (2), AES (2) i l’abstenció de la CUP (2).

- Adequació retributiva auxiliar administratiu, administratiu 
de comptabilitat, administratiu de contractació i mestra de la 
llar d’infants de la corporació de la plantilla de personal de la 
corporació. Exp. 2020/001092. Efectuada la corresponent vota-
ció, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable 
dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS 
(2), CUP (2) i els vots en contra d’AES (2).

- Aprovació complements de disponibilitat del personal de bri-
gada municipal, Guàrdia Municipal i complement de direcció 
de la Llar d’infants. Exp. 2020/001095. 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 (2) i els vots en contra d’AES (2).

- Donar compte de la relació de decrets del número 319/2020 al 
337/2020.

· Informacions regidories i alcaldia.

· Precs i preguntes.

· S’aixeca la sessió a les 20:40.

Ple gener 2021

- Aprovació acta del Ple municipal ordinari celebrat el dia 17 
de desembre de 2020. Exp. 2020/001144. Efectuada la corres-
ponent votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el 
vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), 
JxSLLS-JUNTS (2), CUP (2) i l’abstenció d’AES (2).

- Increment de les retribucions dels empleats públics de l’Ajunta-
ment de Sant Llorenç Savall per a l’any 2021. Exp. 2021/000093. 
Efectuada la corresponent votació, resta aprovada per UNANI-
MITAT, amb el vot favorable dels membres dels grups municipals 
d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2), CUP-AMunt (2) i AES (2).

- Moció en suport al conseller Bernat Solé, acusat de desobe-
diència greu per l’1 d’octubre, presentada pels grups muni-
cipals d’ERC i JxSLLS. Exp. 2021/000103. Efectuada la corres-
ponent votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el 
vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), 
JxSLLS-JUNTS (2), CUP-AMunt (2) i l’abstenció d’AES (2).

- Moció relativa a les fonts públiques, presentada pel grup 
municipal d’AES. Exp. 2021/000113. Efectuada la corresponent 
votació, la moció queda desestimada en obtenir el següent quò-
rum: vots en contra dels membres del grup municipal d’ERC-AM 
(5), JxSLLS-JUNTS (2), abstenció del grup municipal de la CUP-
AMunt (2) i vots a favor del grup municipal d’AES (2)

- Moció relativa al remolc expenedor de sal, presentada pel 
grup municipal d’AES. Exp. 2021/000114. Efectuada la corres-
ponent votació, la moció queda desestimada en obtenir el següent 
quòrum: vots en contra dels membres del grup municipal d’ERC-

AM (5), JxSLLS-JUNTS (2), abstenció del grup municipal de la CUP-
AMunt (2) i vots a favor del grup municipal d’AES (2)

- Donar compte de la relació de decrets del número 338/2020 al 
396/2020 i de l’1/2021 al 14/2021.

· Informacions regidories i alcaldia.

· Precs i preguntes.

· S’aixeca la sessió a les 20:20.

Ple febrer 2021

- Aprovació acta del Ple municipal ordinari del dia 28 de gener 
de 2021. Exp. 2021/000128. Efectuada la corresponent votació, 
resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable 
dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS 
(2), CUP (2) i l’abstenció d’AES (2).

- Aprovació de la modificació del plec de clàusules administra-
tives de la licitació del servei d’escombraries i obertura de nou 
termini per presentar ofertes. Exp. 2020/000587. Efectuada la 
corresponent votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, 
amb el vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM 
(5), JxSLLS-JUNTS (2), CUP (2) i els vots en contra d’AES (2).

- Aprovació de l’encàrrec de la gestió del programa treball 
talent i tecnologia de la Diputació de Barcelona, el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental i conveni regulador. Exp. 
2020/001082. Efectuada la corresponent votació, resta aprovada 
per UNANIMITAT, amb el vot favorable dels membres dels grups 
municipals d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2), CUP (2) i d’AES (2).

- Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost Munici-
pal exercici 2021. Exp. 2020/001013. Efectuada la corresponent 
votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favo-
rable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), JxSLLS-
JUNTS (2), l’abstenció de la CUP (2) i els vots en conta d’AES (2).

- Modificació del dia de celebració de les sessions ordinàries de 
la Junta de Govern Local. Exp. 2019/000582. Efectuada la cor-
responent votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb 
el vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM 
(5), JxSLLS-JUNTS (2) i l’abstenció de la CUP (2) i d’AES (2).

- Moció en suport a l’amnistia, presentada pels grups munici-
pals d’ERC, JxSLLS, CUP. Exp. 2021/000218. Efectuada la corres-
ponent votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el 
vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), 
JxSLLS-JUNTS (2), CUP (2) i l’abstenció d’AES (2).

- Moció en defensa de Pablo Hásel, presentada pels grups muni-
cipals de JxSLLS i ERC. Exp. 2021/000221. Efectuada la corres-
ponent votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el 
vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), 
JxSLLS-JUNTS (2), CUP (2) i l’abstenció d’AES (2).

- Donar compte de la relació de decrets del número 15/2021 al 
28/2021.

· Informacions regidories i alcaldia.

· Precs i preguntes.

· S’aixeca la sessió a les 20.39.
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Aquest any dos mil vint-i-ú
la colla del Pi de Maig
hem decidit plantar el pi
malgrat no hi vingui ningú.

Volem fardar i fer el merda
lluint la camisa verda
i tal com està manat
fotre entrar el pi al forat.

No us lliurareu del pregó
dit amb aires de sermó
i fet amb mandra i badalls
pel vostre amic Jaume Valls. 

Vaja bitxu malparit
es aquest de la Covid
que el cony de coronavirus
no el fotem fóra ni a tiros.

Ens esta amargant les festes
altera les tradicions
confinats a la comarca
i avorrits fins els collons.

Ens fan portar mascareta
com si fos per Carnaval
i ens xeringuen amb vacunes
per prevenir-nos del mal.

Ens fan guardar distància,
ni abraçades ni petons
sense barrejar bombolles
ni passar per gilipolles.

Davant d’aquest panorama
gris, tristoi, desolador
els pinaires, sense drama,
tractarem de fer el millor.

Una festa clandestina
tallant el pi en un recó
i amagant-lo al Cementiri
Per tal que el poble no el miri.

L’endemà mig d’amagat
el traginarà un camió
per plantar-lo al mig de plaça
gairebé sense remor

No hi haurà  la cercavila, 
ni trineu, ball, ni  tractor,
ni el carro per la canalla
ni escombrarem Cal Ramon

Però això sí, farem barrila, 
beurem amb bota i porró
i sorprendrem a la vila
plantant un pi encisador. 

El poble tot admirant-lo
sentirà gran emoció
puix malgrat la normativa
no perdem la tradició

I l’any vinent, esperem
poder completar el ritual
amb músics, canalla i carro
farem un gran festival

Tonaran els bons grimpaires
a pujar pel tronc lliscant
i ballaran a la plaça
la geganta i el gegant.

Mentrestant feu-me bondat
feu cas a l’autoritat
paciència que hi tornarem
i a la Covid vencerem!

Sant Llorenç Savall. Abril 2021

EL PI DE MAIG
Aquest any no ens podíem quedar una altra vegada sense el pi a 
Plaça! I encara que fos una cosa simbòlica, s’havia de fer alguna cosa.

Ens consta que la Comissió de la Festa del Pi, a les seves reunions, 
s’havien d’anar posant el fre de mà. “I si fem allò? No, Covid. I si fem 
allò altre? No, Covid. Fem allò! No, Covid. Covid i més Covid!”

Doncs pla B: buscar un pi no massa alt, no massa gros, més o menys 
recte i que tingui una bona capçada. I tants pins que tenim a Sant 
Llorenç Savall i que difícil fer-ne la tria... Per cert, volem donar les 
gràcies a la propietària del terreny que ens va deixar accedir al seu 
tros i tallar el pi.

El 30 d’abril a la tarda, amb destrals, motoserres, cordes, berenar 
del Jaume Grau i mistela del Quelot per agafar forces, es va anar a 
tallar el pi. Tot respectant les mesures sanitàries i de seguretat, com 
no podia ser d’una altra manera. En aquell moment en Jaume Valls 
ens va llegir els versos del pi.

L’endemà al matí, ben d’hora, ben d’hora, es va portar el pi fins a 
Plaça. Per evitar riscos innecessaris i seguint totes les mesures 
sanitàries, es va haver de plantar el pi amb un camió ploma. Va ser 
trist trencar amb la tradició, però la salut de les persones va per 
davant de qualsevol festa.

Volem donar les gràcies a totes les persones que formen part de 
la Comissió de la Festa del Pi i que han treballat per fer possible 
que el pi s’hagi portat fins a plaça: Maite Montfort, Núria Ferrando, 
Pau Argemí, Adrià Fàbrega, Biel Valls, Brisa Ronda, Francesc Ber-
ges, Jaume Grau, Jep Marminyà, Joan Llobet, Oriol Berch, Pere Rifà, 
Joan Miquel Martínez (Quelot), Josep M. Calvet, Èdgar Forner, Roc 
Camps, Joan Maldonado, Jaume Valls, Jaume Fàbrega, Dani Arjona, 
Núria Mata, Josep M. Noguer, Valentí Solà, Jordi Meda i Brass the 
Gitano Band.

El pregó del Jaume Valls

Fotos de Josep M. Noguer Foto de Josep M. Calvet
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PAM (Pla d’Actuació Municipal)

La Junta de Govern Local, celebrada el 22 de 
març de 2021, va aprovar el Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) per al 2021-2023. Aquest 
document ha estat elaborat conjuntament 
entre els membres de l’equip de govern i el 
personal tècnic municipal, amb l’objectiu de 
recollir en un document els objectius princi-
pals de l’acció de govern d’aquest mandat.

Inclou 78 accions repartides en 4 objectius 
estratègics i 13 d’específics, determina les 
accions a seguir des de l’Ajuntament durant 
un mandat. Aquest document és el full de 
ruta que ha traçat l’equip de govern per defi-
nir el Sant Llorenç del present i del futur amb 
un objectiu molt clar: esdevenir un municipi 
obert a tothom, sostenible i de futur. És una 
eina que pretén planificar i prioritzar aquelles 
accions que han de permetre garantir i millo-
rar la qualitat de vida dels llorençans i lloren-
çanes. Aquestes accions van acompanyades 
dels seus corresponents indicadors i es con-
creten amb l’any que es preveu executar-les. 
Es tracta, doncs, d’una eina que permetrà 
controlar detalladament l’acció de govern.

Més informació a www.savall.cat.

PLA D'ACTUACIÓ DE MANDAT
2021-2023

SISTEMA DE SEGUIMENT I LA RENDICIÓ DE COMPTES

El Pla de Mandat esdevé el full de ruta que ha d'orientar l'acció de govern
del nostre Ajuntament pels propers 3 anys. Per tant, no és una mera
declaració d'intencions sinó que en ell s'hi recullen les principals prioritats i
actuacions que es duran a terme. 

Per fer d’aquest document de planificació estratègica un element viu i
transformador, el seu seguiment i la consegüent rendició de comptes
esdevenen centrals. 

És per això que s'ha previst disposar d’una plataforma virtual on poder
consultar la informació bàsica sobre el Pla de Mandat i la seva execució, de
tal manera que se n'asseguri la transparència envers la ciutadania.

Aquesta informació serà actualitzada per part del personal tècnic de
l'organització i es contrastarà internament, com a mínim amb la celebració
d'una reunió semestral, per tal de valorar les possibles desviacions.

Autor de les fotos: Josep M. Noguer

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Fomentar un model de municipi amb serveis de qualitat
per millorar la qualitat de vida dels ciutadans

Millorar la sostenibilitat mediambiental, accessibilitat,
mobilitat i estètica del nostre poble 

 Atraure majors oportunitats de desenvolupament
econòmic, d’ocupació i turisme

Garantir una administració moderna, oberta, transparent i
participativa 

1

2

3

4

Missió
La missió de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall és treballar per satisfer
necessitats i oferir una millora de la qualitat de vida dels vilatans. Ho fem a
través d’una governança responsable, transparent i participativa i d’una
gestió acurada i justa.

Visió
Transformar Sant Llorenç Savall en un poble accessible, dinàmic, participatiu i generador
d’oportunitats. Refent del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac,
atraient els visitants per impulsar els esdeveniments culturals, el turisme i la prosperitat
econòmica del nostre poble.

Valors
1. 
2.
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

PLA D'ACTUACIÓ DE MANDAT 2021-2023

Transparència
Integritat
Proximitat
Justícia Social
Participació
Qualitat
Col·laboració
Sostenibilitat

http://www.savall.cat/
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Sanitat
COVID I VACUNES
Pel que fa a la Covid, fa una bona temporada 
que estem amb unes dades prou bones pel 
que fa al nombre de casos de Covid. En data 
de 15 d’abril de 2021 hi ha 4 casos positius, 
totalment controlats pel metge del poble, i 
que ja estan acabant la fase d’aïllament.

Pel que fa referència a les vacunacions, en 
data de 15 d’abril de 2021, els majors de 80 
anys estan tots vacunats menys dues perso-
nes, que no estava indicat en aquell moment, 
i el 100% de persones grans dependents i 
d’atenció domiciliària. Les persones de 70 a 
79 anys esten rebent una trucada per si volen 
anar a Castellar del Vallès a vacunar-se i tot-

hom està responent afirmativament. Preci-
sament, en el moment de redacció d’aquest 
Savall ens informen que la propera data en 
què tornaran a pujar a Sant Llorenç per la 
segona dosi serà el 29 d’abril, i també la 
primera per a aquelles persones que no es 
puguin desplaçar fins a Castellar i estiguin 
entre la franja dels 70 i 79 anys.

Volem agrair la tasca de tots els professio-
nals que ho han fet possible. Des de la Regi-
doria de Sanitat de l’Ajuntament, seguim 
insistint a seguir complint les mesures 
sanitàries establertes per les autoritats i el 
Procicat.

DONACIÓ DE SANG

El passat diumenge 21 de març, al pave-
lló municipal del nostre municipi es va dur 
a terme una nova campanya de donació de 
sang. 39 persones es van apropar a la cam-
panya, de les quals 36 van poder fer la dona-
ció i 2 més va ser la seva primera vegada 
que van donar sang; 1 persona no va poder 
fer la seva donació. Amb aquestes dades, 
102 pacients es podran beneficiar de les 
donacions de sang fetes al nostre municipi.

Des de la Regidoria de Sanitat d’aquest Ajun-
tament volem donar les gràcies a tots els llo-
rençans i llorençanes per la seva solidaritat.

Cultura

Dimarts 13 d’abril es va reunir el jurat per a l’obertura de sobres 
de la segona edició del Premi Literari. Aquest any hi participen 38 
obres! El veredicte serà el dia 8 de juny, però no es farà públic fins al 
dia de l’acte d’entrega de premis, el 18 de setembre de 2021. Espe-
rem que l’any que ve ja es pugui dur a terme per Sant Jordi.

PREMI LITERARI MARQUETDE LES ROQUES

El Pau i la Laia van a pescar. 
O sigui, estimades, aquest és el títol i lacosa que passa.

Tot seguit us apunto els protagonistes: Pau i Laia Albiol, un peix 
sensenom, una sargantana, la granota passota, un bitxo que 
sembla una fulla peròque és un bitxo com us he dit i un riu –és 
clar–. També hi ha actorssecundaris però molt importants. Són: 
una canya de pescar, una barca i unsmacarrons bons.
Tot això passa en un paisatge molt bonic: El Montcau, la cova 
del Drac, el castell del Montgrí, que és lluny d’aquí però que jo hi 
penso molt, el castell de Pera, el Trenet –li diem així a una mun-
tanya de la Vall d’Horta–, el cim d’Àligues i els Emprius.
Hi ha un bassal molt gran al mig d’unes terres vermelles. El Pau 
cau dins el bassal. S’ha mullat tot i té molt fred. Li han quedat els 
pantalons vermells. D’aquí una estona s’entrebancarà amb una 
pedra i es farà una rascada petita però com que ell és molt valent 
seguirà caminant i trobarà una sargantana i s’espantarà molt. En 
Pau a la butxaca porta un metro per mesurar peixos, un moca-
dor blanc i diners. No gaires diners. Diners antics. Pessetes. La 
Laia porta una canya. És una canya! La Laia és una canya que 
porta una canya.
–La Mola, la Mola!!! –diu la Laia.–La Mola, mola –diu en Pau.
–Pugem-hi  –diu la Laia.
–Jo passo –diu una granota que ningú entén.
–... –diu un bitxo en forma de fulla
–Glup –diu un peix que s’amaga darrere un còdol de riu. (El meu 
pare m’ha explicat què és un còdol de riu).
I la pesca?, us preguntareu. En Pau ha pescat un constipat.
I la Laia? Un amic, ha pescat. És clar.
Però que no eren germans? No. Tenien el mateix cognom i prou.
Coincidències de la vida.
I el peix no l’han pescat!
I la granota passa de tot, fins i tot del bitxo en forma de fulla que 
ningú no veu. Ni en Pau, ni la Laia, ni el peix.
I la barca?
Xxxxxttt! És un secret que potser us explicaran quan s’hagin aca-
bat els macarrons bons que ara mateix s’estan menjant.

Nàdia 
16 març de 2020 

Sant Llorenç Savall 
(Adriana)

Donat que el 23 d’abril va ser festa local, el Centre Excursionista va pre-
parar una sortida matinal a la cova del Drac, on es va fer lectura de 
la llegenda del drac de Sant Llorenç. Mentrestant, a Plaça hi havia sis 
parades amb productes relacionats amb la tradició de Sant Jordi.

ACTIVITATS SANT JORDI

A la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament es va poder veure el docu-
mental sobre la Colla de Sabadell: Estem voltats de pocavergonyes.

Dissabte al matí, a la sala d’exposicions del Marquet de l’Era vam 
poder gaudir de les lectures d’en Josep Carner a càrrec d’en Jaume 
Aulet: “Tot llegint Carner. La delícia de la poesia”. A la tarda, els més 
petits van poder gaudir del Llibre-Joc, a càrrec de l’Obrador.

	

	 1	

De	la	finestra	estant							et	veig	córrer,		saltant,		à	

																																																																																											G	

																																																																																												i	

																																																																																												L	

																								Fent					-						me															companyia	
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																																																																																																																																													solitud.	

	

	

Som	TU	i	jo,														soles,																							que	encara	

	

que	masculí,	femenina	

d’aigua	ets,	riuada	viua.	

	

	

	

	

Vull	que	se	me’n	portis																																JA	

a	veure	món,	aigua	avall.		

	

	

								I	

	

em	???????	si	son	noves	

A continuació, i com ja vam fer en el passat Savall, us presentem 
les dues obres guanyadores de la primera edició, de les germanes 
Xuriguera Margenat, l’Adriana i la Miquela.
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Esports

Ensenyament
NOUS LLIBRES PER L’ESCOLA I LA LLAR D’INFANTS
Gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona per valor de 961,26 euros, l’Ajuntament va fer la compra de llibres de lectura, àlbums il-
lustrats i llibres de consulta en català, i que aniran destinats als i les alumnes de la Llar d’infants “El Patinet” i l’Escola Josep Gras.

SANT JORDI I EL DRAC
Aprofitem per felicitar la Meritxell Martí (escriptora) i en Xavier 
Salomó (il·lustrador), perquè el seu llibre, Sant Jordi i el Drac, va ser 
el segon més venut en la categoria infantil-juvenil el mateix dia de 
Sant Jordi. Moltes felicitats!

REPRESA DE COMPETICIONS ESPORTIVES
Des del dia 10 d’abril que s’han reprès les competicions esportives.

PISCINA MUNICIPAL
La brigada municipal ha començat les tasques de manteniment perquè 
tot estigui a punt per obrir la piscina de Comabella, desbrossant, pintant 
i d’altres tasques perquè puguem gaudir-la aquest estiu.

 

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

de dilluns a divendres de 8:00 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

· 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

Hisenda
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IBI                                                                                                                 
(Tipus gravamen béns immobles naturalesa URBANA) 
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TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 
(Preu per habitatge)
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IVTM 
(De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals)

INVERTIR EN LA XARXA DE CLAVEGUERAM ÉS INVERTIR EN EL FUTUR
Des de ja fa uns anys, amb l’ajuda d’altres administracions, des de 
l’Ajuntament s’ha realitzat un important esforç d’inversió en el man-
teniment i millora de la xarxa de sanejament de les aigües residuals 
del municipi. En el darrer lustre s’han executat dues obres cabdals 
en aquest sentit, com han estat la renovació total del col·lector gene-
ral d’aigües residuals que circula a tocar del Ripoll, des del pont de 
Plaça fins a la depuradora municipal, i l’ampliació i millora de les 
prestacions de la depuradora urbana, a càrrec de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, i la de les Marines a càrrec de l’Ajuntament.

Més recentment, s’ha realitzat una important inversió en la renovació 
de tot el clavegueram de l’entorn de la Plaça Major i en l’arranjament 
de diversos punts, on el mal estat de la xarxa provocaven vessa-
ments de fecals, tant a la via pública com als diversos cursos fluvials 
que creuen el casc urbà, amb el conseqüent impacte sobre l’entorn. 
Així mateix, periòdicament és realitzen treballs de manteniment 
preventiu i neteja dels embornals del municipi per tal de garantir-ne 

el bon funcionament, tant al casc urbà com a les urbanitzacions.

Per tal de poder continuar amb aquest esforç inversor i poder garan-
tir un manteniment correcte de la xarxa de sanejament, en les orde-
nances fiscals d’enguany es va aprovar la creació d’una nova taxa 
de clavegueram vinculada al consum d’aigua. Aquesta nova taxa, de 
caràcter finalista, anirà destinada íntegrament al finançament del 
manteniment de la xarxa de clavegueram i es liquidarà conjunta-
ment amb el rebut de l’aigua.

Gràcies aquest esforç col·lectiu, durant els propers anys podrem 
continuar millorant la xarxa de sanejament del municipi i afron-
tar reptes de futur com pot ser l’ús d’aigües regenerades per rec 
o determinats usos industrials. L’ús d’aigües regenerades té com 
objectiu final la reducció del consum d’aigua potable, que és un dels 
reptes que tenim com a municipi per fer front al canvi climàtic.

En definitiva, invertir en una bona gestió de les aigües residuals és 
invertir en el futur.

COMPARATIVA D’IMPOSTOS MUNICIPALS
Us presentem diferents gràfics comparatius amb d’altres municipis del Vallès Occidental o municipis veïns de diferents impostos municipals 
(escombraries, IBI, impost de circulació).

Any de referència: Ordenances fiscals vigents als diferents municipis per a l’any 2021.

Comparatiu Increment Impostos 2014-2021

2014 2021
% Increment mig 

Anual darrers 8 anys

IVTM de 12 
a 15,99 cv 
fiscals

130,21 138,12 0,8%

Taxa 
escombraries

97,56 117,81 2,6%

Rebut IBI pis 
centre

321,69 332,78 0,4%
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Medi AmbientIgualtat

ACTES ENTORN DEL 8M, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Un any més hem tingut un mes de març ple d’actes i activitats que 
han donat veu a la dona, espais comuns on trobar-nos i reivindi-
car el nostre paper a la societat. Però també espais de consciencia-
ció sobre la violència masclista o la pobresa menstrual.

TALLER “EL CICLE MENSTRUAL I LA SEVA RELACIÓ AMB LES 
EMOCIONS”

Activitat que forma part de tot un cicle de tallers d’autocura, a càr-
rec de la Gemma Morató (comunicadora i coach) i la Nieves Garcia 
(psicòloga especialista en gènere), on es van donar petites eines i 
pistes per conèixer  i respectar els moments òptims durant l’etapa 
cíclica i també la menopausa.

TEATRE FÒRUM ESCOLTA’M

Teatre fòrum, de la companyia IMPACTA’T, a l’aire lliure, sobre la coe-
ducació dels nostres fills i on vam reflexionar si educàvem en i des 
de la igualtat.

DEIXEM QUE CREIXIN COM VULgUIN

Iniciativa d’un grup de joves del nostre poble, per fer partícips els més 
petits. Van crear un mural amb els seus desitjos per un futur on créi-
xer lliures, que va lluir uns quants dies a la tanca de l’Escola Josep Gras.

CONCURS DE FOTOgRAFIA 8M

Concurs de fotografia a través de les xarxes socials amb la temàtica 
de paper de la dona durant la pandèmia i sobre els rols de gènere. Les 
3 fotografies amb més likes van aconseguir un premi de 80 euros per 
gastar en qualsevol comerç o establiment del municipi.

1a RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE PRODUCTES D’HIgIENE íNTIMA

Es va fer una recollida de productes d’higiene íntima per visibilit-
zar  la pobresa menstrual i donar suport a dones en situació vul-
nerable.  Es va fer amb  col·laboració  amb el  col·lectiu  feminista 
de  Sentmenat  i gràcies a la  participació  d’establiments del nos-
tre  municipi  i la solidaritat de totes les llorençanes i llorençans. 
Gràcies!  Els lots  es reparteixen al nostre banc d’Aaliments i a 
diferents  associacions  que donen suport a dones en  situació  de 
vulnerabilitat.

TERRATTERÀPIA

Teatre a l’aire lliure a càrrec de la companyia sabadellenca Petit Món, 
que ens va portar una iniciativa teatral realitzada per dones, adreçada 
a tots els públics, i que parlava de les dones, però amb un to histri-
ònic i emocional, i que va demostrar que juntes som capaces de tot!

ARRANJAMENT DE CAMINS DEL PLA DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 2020
Gràcies a l’ajut econòmic de 21.359 euros per part de l’Oficina Tècnica 
Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, l’any pas-
sat es van arranjar els següents camins de la xarxa de prevenció d’in-
cendis forestals del municipi de Sant Llorenç Savall:

P Concepte Codi Amidament

1 Repàs i neteja de vores del camí de la Busqueta fins 
a la Serra de la Codina.

18 2,70 km

2 Repàs i obertura secció de servei del camí de la 
Serra fins a enllaçar amb el camí que va des de la 
Busqueta fins a la Serra de la Codina.

19 0,90 km

3 Repàs i secció de servei del camí de Serracurta 
(enllaç entre els camins de Salallessera i el 
Vinardell).

11 1,20 km

4 Repàs i secció de servei del camí de Salallassera. 9 4,20 km

5 Repàs i secció de servei del camí del solell de Cal 
Mesquita, El Vilet, Casalot de Vallcarca, Can Salvi, 
Can Blanc fins al Coll del Pi d’en Guardia.

7 5,20 km

6 Repàs i secció de servei del camí de les basses de 
l’Ermengol.

6 3,00 km

7 Repàs i secció de servei del camí des de la ctra. de 
Gallifa (pla de les Forques) fins al camí 10.

12 3,10 km

8 Repàs i secció de servei del camí carener del Casalot 
de Vallcarca.

8 0,6 km

ARRANJAMENT DE CAMINS DEL PLA DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 2021-2022.
L’any 2021 està previst arranjar els següent camins de la xarxa de pre-
venció municipal d’incendis forestals, per un import de 20.630 euros, 
corresponent a un total de 16,9 km de camins del terme gràcies a l’ajut 
econòmic de 21.359 euros per part de l’Oficina Tècnica Municipal d’In-
cendis Forestals de la Diputació de Barcelona.

Concepte Codi Amidament

1 Repàs i secció de servei del camí del Torrent del Galí, 
Hostal del Llop fins al Roc del Cornut.

3 3,5 km

2 Repàs i secció de servei del camí de Sant Llorenç a 
Granera (des de la font de l'Ermengol fins al límit de 
terme).

5.V 2,0 km

3 Repàs i secció de servei del camí de les Oliveres fins 
al camí numero 33.

32 0,9 km

4 Repàs del camí d´enllaç de La Muntada amb el camí 
del Genescà.

34 1,8 km

5 Repàs i secció de servei del camí de Les Marines al 
coll de Palomeres i fins al camí 27 (obres de mante-
niment entre 1 d’agost i el 28 de febrer).

25 1,2 km

6 Repàs i secció de servei del camí del coll de Palome-
res a Puig Rodó.

26 0,7 km

7 Repàs i secció de servei del camí per mitja vessant 
del Marquet de les Roques a El Romeu.

30 2,2 km

8 Repàs i secció de servei del camí dels Horts de Coll 
Monner fins al camí de St. Sebastià de Montmajor.

13 2,7 km

9 Repàs i secció de servei del camí del Ranxero a la 
Creu Vermella

24 1,9 km

Per a l’any 2022, la Diputació de Barcelona ha atorgat l’import de 
21.330 euros per poder arranjar els camins de la xarxa de prevenció 
d’incendis forestals de l’any vinent, que correspondrà aproximada-
ment a un total de 19,5 km de camins.
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Obres

Aquí hi podeu veure algunes fotos de com evolucionen les obres que s’estan fent als baixos de l’antic Ajuntament, on hi havia el cau i on 
seguirà desenvolupant les seves activitats.

Obres a l’antic Ajuntament

Actuacions de millora del Camí Ral de Sant Llorenç Savall.  
Tram: del Pla de les Forques al Parany del Boter.
Des de l’any 2018 l’Ajuntament ha anat 
realitzant diverses fases d’actuacions 
de millora del Camí Ral de Sant Llorenç 
Savall, al tram que va des del Pla de les 
Forques fins al Parany del Boter. Totes 
elles 100% subvencionades, ja sigui per 
programes de la Diputació de Barcelona o 
de la Generalitat.

A finals de l’any 2020 i principis del 2021 
s’ha realitzat la quarta fase d’actuacions de 
millora del Camí Ral de Sant Llorenç Savall: 
tram inicial des del Pla de les Forques en 
direcció al Parany del Boter, en el qual s’hi 

han destinat 44.187,78 euros gràcies a l’ajut 
de la Diputació de Barcelona en el marc del 
“Programa sectorial per la millora de camins 
municipals”.

El conjunt d’aquestes obres de millora han 
permès assolir el canvi de secció trans-
versal del camí ral, amb la construcció de 
les obres de drenatge transversal i longi-
tudinal, aportació d’àrids, així com realit-
zar el tractament superficial del ferm amb 
DTS o TTS per millorar l’assentament del 
canvi de secció. Amb aquestes obres s’ha 
permès reduir el cost de manteniment del 

camí que, amb l’anterior secció amb el 
sistema de trenques d’aigua transversals, 
comportava nombrosos esforços de man-
teniment derivats dels danys ocasionats 
per les pluges. A més, s’ha aconseguit una 
major amplada a tot el camí garantint el 
pas dels vehicles d’emergències i d’extin-
ció d’incendis. S’ha complementat també 
la regulació de la circulació motoritzada 
del camí per millorar-ne la informació als 
usuaris relativa a les limitacions de veloci-
tat i ús de la via mitjançant la incorporació 
de tres senyals verticals.

COM ES REVERTEIX EN EL TERRITORI PART DE LA RECAPTACIÓ AMB L’IBI DE RÚSTICA?
L’any 2020 es van destinar uns 1.700 euros 
del pressupost municipal a realitzar actuaci-
ons de millores del sòl rústic. Concretament, 
es van poder realitzar les obres de reposi-
ció d’un tub de drenatge trencat al camí del 
Vilet (camí amb el numero 7 de la xarxa del 
PPI municipal) per un import de 1.452 euros. 

També l’adequació del pujador en un pas de 
torrent al camí de la Serra cap a la Busqueta 
(camí amb número 19 de la xarxa del PPI 
municipal), per un import de 1.700 euros.

Destinar el pressupost de la part de l’IBI de 
rústica a realitzar actuacions encaminades a 
la millora del sòl rústic és un dels temes que 

es treballen en les reunions de la Taula de 
Gestió Forestal Municipal. I, concretament en 
la reunió del passat 9 de juliol de 2020, es va 
aprovar la proposta de l’Ajuntament de desti-
nar aquesta partida a arranjar algun punt crític 
consistent en una millora de drenatge en algun 
dels camins de la xarxa de camins del PPI.

D I G U E S  L A  T E V A !

Ja fa uns mesos que hi ha un parell de marquesines noves a les 
parades de La Vallesana. Vull donar les gràcies a l’Ajuntament 
com a usuària habitual del servei de transport. Després de molt 
insistir durant força temps i agafar signatures per demanar que 

es col·loqués una marquesina a la parada del pavelló, finalment 
s’ha dut a terme.

Moltes gràcies,

Antònia Camprubí.
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Turisme

Sant Llorenç Savall, municipi de turisme familiar

Aquestes darreres setmanes, a causa del confinament comarcal, 
hem vist que en el nostre municipi hi ha hagut un increment de visi-
tants d’autocaravanes. Aquestes autocaravanes han estat aparca-
des, entre d’altres indrets, a l’aparcament de la Font de l’Aixeta i a 
la zona d’aparcament del costat de la masia de Comabella. Des de 
la Regidoria de Turisme, s’ha visitat tots els autocaravanistes per 
donar-los la benvinguda i entregar-los informació de les botigues i 
restaurants del nostre municipi. Aquesta visita i entrega d’informa-
ció ha estat molt ben rebuda pels autocaravanistes i esperem que 
segueixin visitant-nos en un futur.

Amb l’increment d’aquest tipus de visitants, que ens agradaria que 
tingués continuïtat tot l’any, estem valorant i estudiant la possibilitat 
d’habilitar un espai d’estada d’autocaravanes proper al casc urbà 
per tal que els comerços i restauradors de la vila se’n puguin bene-
ficiar durant tot l’any.

Salut Pública

L’AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL ESTÀ REALITZANT UNA CAMPANYA  
DE TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS PORTA A PORTA A TOT EL MUNICIPI.

AQUESTA CAMPANYA HA DE SERVIR PER ACTUALITZAR EL CENS D’ANIMALS I PER CONSCIENCIAR ELS PROPIETARIS DELS 
ANIMALS DE LES OBLIgACIONS I RESPONSABILITATS QUE SE’N DERIVEN.

El passat 17 d’octubre de 2020 va entrar en 
vigor la nova Ordenança reguladora de la 
tinença d’animals de Sant Llorenç Savall, 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament i publicada 
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona del dia 1 d’octubre de 2020.

L’Ordenança va dirigida fonamentalment, 
malgrat que no de manera exclusiva, a fomen-
tar la tinença responsable dels animals i pro-
moure el respecte pels seus drets. En aquest 
sentit, la mera tinença responsable dels ani-
mals comporta obligacions del seu propietari 
o posseïdor. El coneixement de les quals es 
converteix en el primer element, perquè els 
qui ho pretenguin, valorin i valorin la decisió 
que comporta fer-se càrrec d’un animal.

La nova ordenança s’ha adaptat a la norma-
tiva vigent i estableix el règim sancionador 
que pot aplicar-se als propietaris dels ani-
mals per aquelles accions i omissions que 
contravinguin les obligacions, els deures, les 
càrregues i prohibicions establertes a l’Or-
denança, i que poden ser sancionades amb 
multes fins als 3.000 euros.

És per aquest motiu que l’Ajuntament el pas-
sat 9 de febrer de 2021 va engegar una cam-
panya de tinença responsable d’animals 
adreçada a tota la població. L’objectiu de la 
campanya és conscienciar els propietaris 
dels animals de les obligacions i responsa-
bilitats que tenen respecte dels seus ani-
mals, així com per fomentar hàbits i valors 
que afavoreixin conductes de respecte que 
millorin la convivència veïnal.

Gràcies al programa Treball i Formació 
finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, 
s’ha pogut contractar un agent cívic a través 
del Consell Comarcal que va passant casa 
per casa per actualitzar el cens dels animals 
del municipi i així informar els propietaris 
dels animals de les obligacions i responsa-
bilitats que tenen com a propietaris d’ani-
mals. En aquestes visites s’està actualitzant 
el cens dels animals presents al domicili, i es 
reparteix a tots els propietaris d’animals un 
tríptic informatiu, un dispensador de bosses 
per a la recollida de les caques dels gossos, 
i també una ampolla per omplir-la d’aigua i 
esbandir els pipis dels gossos quan orinin a 
les vies públiques, façanes o mobiliari urbà.

Amb aquesta campanya s’espera que aug-
menti el nivell de consciència de la pobla-
ció envers la tinença responsable d’ani-
mals, reduir el nombre de gossos i gats que 
van sols pels carrers, i reduir el nombre de 
caques i pipis als espais públics. En el cas de 
que l’agent cívic no us trobi a casa us deixarà 
un paper a la bústia perquè sapigueu que ha 
passat i no us hi ha trobat per tal que, si teniu 
animals domèstics, pugueu contactar per 
telèfon i concertar dia i hora per a la visita.

SI TENIU ALgUN ANIMAL DOMÈSTIC O 
DE COMPANYIA:

•	Si encara no l’has censat al registre muni-
cipal d’animals de companyia, posa’t en 
contacte amb l’Ajuntament o amb l’agent 
cívic per tal de donar-lo d’alta. És un tràmit 
OBLIGATORI i totalment gratuït. Remar-
quem la importància de fer-ho perquè, en 

cas que l’animal s’escapi, es pugui identifi-
car i ser retornat al propietari.

•	Quan surtis a passejar el teu animal no 
t’oblidis de la corretja, les bosses per 
recollir-ne les defecacions i l’ampolla amb 
aigua per esbandir-ne els pipis.

•	Recorda que la persona posseïdora d’un 
animal, sense perjudici de la responsabi-
litat subsidiària de la persona propietària, 
és responsable dels danys, els perjudicis 
i les molèsties que ocasioni l’animal a les 
persones, a altres animals, als objectes, a 
les vies i als espais públics i al medi natu-
ral en general, d’acord amb el que esta-
bleix la legislació civil aplicable.

•	La nova Ordenança reguladora de la 
tinença d’animals de Sant Llorenç Savall, 
aprovada pel Ple municipal el passat 25 
de juny de 2020, estableix entre altres les 
següents infraccions i sancions:

Art. 3 ORD. No evitar la fugida dels animals 
pot constituir una infracció lleu de la orde-
nança (art. 57.16), sancionable amb multes 
de fins a 300,00 euros (art. 56).

Art. 5 ORD. No tenir el gos inscrit al Cens 
Municipal d’Animals de Companyia, d’acord 
amb allò establert a l’article 5 d’aquesta 
Ordenança, pot constituir una infracció lleu 
de la ordenança (art. 57.1), sancionable amb 
multes de fins a 300,00 euros (art. 56).

Art. 15 ORD. Portar els animals deslligats a 
les vies públiques, llocs i espais públics en 
general pot constituir una infracció lleu de 
l’Ordenança (art. 57.30), sancionable amb 
multes de fins a 300,00 euros (art. 56).

Art. 16 ORD. No retirar les defecacions dels ani-
mals de la via pública o dels llocs amb aquest 
objectiu, deixar que els animals orinin als 
parcs infantils, zones d’esbarjo, mobiliari urbà 
i façanes d’edificis pot constituir una infracció 
lleu de l’Ordenança (art. 57.29), sancionable 
amb multes de fins a 300,00 euros (art. 56).

La convivència al nostre municipi entre les 
persones i els animals comença per respon-
sabilitzar-nos de les conseqüències que tenen 
les nostres conductes incíviques o la tinença 
irresponsable d’animals de companyia.

Sense la col·laboració de tothom no serà 
mai possible!

ELS FOgONS DE L’ÀVIA
La M. Teresa Piñol ha volgut compartir amb totes les llorençanes i llorençans aquesta recepta que li va entregar la Dolors Rius, E.P.D., fa vint 
anys, i és una manera de retre-li un homenatge.

Moltes gràcies, M. Teresa per voler participar en aquesta nova secció del Savall. Esperem les vostres!



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

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

No es podria afirmar amb rotunditat que la 
pandèmia que ens està condicionant la vida 
des de fa més d’un any en sigui la causa 
principal, però de ben segur que hi ha pogut 
tenir molt a veure que certs moviments i ini-
ciatives hagin posat el focus en elements del 
patrimoni domèstic arquitectònic i cultural 
que, fins ara, hi havíem prestat una atenció 
més aviat tèbia.

Estem parlant de fenòmens a les xarxes 
socials com ara la “Caçadora de Masies” 
(Marta Lloret), tècnica de patrimoni bolcada 
a la tasca de divulgar i donar a conèixer el ric 
patrimoni cultural i arquitectònic rural a tra-
vés dels seus comptes d’Instagram (https://
www.instagram.com/lloret.m.b/) i Twitter 
(@martamasies), o de Jaume Cardona, fotò-
graf responsable de la web “La Makineta del 
Temps” (https://www.lamakinetadeltemps.
org/bloc), que amb el seu art fotogràfic 
dona a conèixer i busca la sensibilització 
cap a patrimoni arquitectònic i industrial 
que s’està perdent per culpa de l’abando-
nament. També el podeu trobar a Instagram 
i Twitter. En una altre ordre d’intervenció, 
també podríem parlar de iniciatives com 
Repoblem, que des de la seva plataforma a 
Twitter (@repoblem) busquen frenar el des-
poblament de les zones rurals i periurbanes 
de Catalunya, per tornar a l’activitat a llocs 
preservant amb això arquitectura, cultura i 
mitjans de vida. Serien només tres exem-
ples propers representatius d’una tendència 
ben significativa, amb fort arrelament local, 
cosa que provoca que en altres geografies 
trobem altres exemples equivalents amb la 
mateixa o més tirada.

Tot això ara viu un boom d’atenció i aquests 
impulsors compten amb milers els segui-
dors a les xarxes. Com dèiem, és causa de 
variats motius, però no és descabellat pensar 
que els reiterats períodes de confinament 
territorial ens hagin predisposat a prestar 
una mica més d’interès en aquell patrimoni 
que tenim més a l’abast, que no per “més 
vist” és menys important. Altres fenòmens 
globals com el canvi climàtic, cada vegada 
més presents en els efectes, com també i en 
especial, al discurs dels mitjans del dia a dia, 
ens predisposen a tornar la mirada cap a un 
estil de vida més lligat a “la terra”, al consum 
de proximitat i a certa autosuficiència, no 
només alimentària, també cultural.

Afortunadament, també sembla que anem 
prenent consciència que, sortosament, el 
patrimoni català va molt més enllà del romà-

nic, el modernisme i les fires medievals. I és en 
aquest punt on tota aquesta reflexió portada al 
terreny llorençà que aquí ens ocupa i des de la 
perspectiva de l’entitat Lacera, ens hauria d’ajudar 
a obrir a una major valoració del patrimoni que 
tenim. De tot ell, material i immaterial, però aquí 
i avui posarem l’accent només en aquest primer.

De romànic en tenim unes quantes mostres (entre 
ermites i castells), i de modernisme també en tro-
baríem algun element destacat, però a Sant Llo-
renç també hi tenim molt altre patrimoni valuós 
(en la línia dels exemples d’iniciatives presentats) 
que anem perdent de manera inexorable. Aquest 
el trobem present en cases del poble, masies, 
fàbriques i altres elements del paisatge humà. 
Fruit de l’abandonament, les desencertades reha-
bilitacions o, directament, les demolicions pel fet 
de no estar degudament catalogat, ens empobrei-
xen de mica en mica, fent-nos perdre identitat, 
singularitat, interès i valor paisatgístic.

Un exemple entre tants d’això que diem el 
podem trobar al Molí de l’Agell. Edifici singular, 
documentat des del segle XVI i datat directa-
ment el 1775 a la llinda de l’entrada principal, 
segurament fruit d’alguna remodelació poste-
rior important. Ubicat en un entorn especial-
ment bonic del municipi, un meandre amb l’ai-
guabarreig del Ripoll amb la riera del Mascarell 
i conservant l’estructura sencera de la bassa i 
bona part de la mecanització de l’aigua. Per tot 
això, creiem que es tracta d’un element amb un 
interès evident des del punt de vista històric i 
historiogràfic de divulgació cultural del que hem 
estat i quina ha esdevingut la nostra relació amb 
l’entorn proper. Lamentablement avui el seu 
estat és de ruïna molt avançada.

Aquestes situacions no són culpa de ningú i, a 
la vegada, responsabilitat de tots. És veritat, 
els recursos sempre són limitats i donen pel 
que donen. I també ho és que els propietaris en 
cada cas són els primers que han de preocu-
par-se per allò que tenen. I si bé no és voluntat 
de “ficar-nos a casa de ningú”, creiem que el risc 
de perdre referents històrics de tota mena ha 
de ser, si més no, una preocupació compartida 

i amb això no apuntem només a administraci-
ons (que haurien de poder-hi dedicar molts més 
d’aquests recursos públics), sinó que també a 
entitats diverses i als mateixos ciutadans.

Tot aprofitant aquestes inèrcies a les que fèiem 
referència a l’inici de l’article, i a aquesta “nova” 
sensibilitat pel que ens és proper, des de Lacera 
ens obrim i ens posem a disposició de tothom 
sensibilitzat amb mantenir el patrimoni històric, 
natural i cultural del poble, com a catalitzadors per 
donar veu a totes aquestes inquietuds. Volem ser 
memòria i coneixement compartit. I en bona part 
per aquest propòsit, enguany hem estrenat pàgina 
web, des d’on difonem la nostra revista periòdica 
(butlletí) i des d’on pretenem obrir una finestra de 
divulgació de tota aquesta riquesa local:

https://lacerasavall.cat/

Feu-ne ús!   

Josep M. Noguer 
Membre de Lacera

Entitats
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Ca l’Emília 

Comerços amb ce trencada

Aquesta vegada, i un cop s’han acabat les entrevistes als comerços 
que formen part de la marca “Productes llorençans fets amb el cor”, 
hem volgut apropar-nos fins a la botiga de Ca l’Emília i saber una 

mica més dels orígens (d’aquí res farà 100 anys de la seva obertura), 
del present i del futur. Per això hem quedat per parlar-ne amb l’Emí-
lia i la seva jove, la Raquel.

Des de quan està oberta la botiga?
Emília: Des de 1926, van obrir els meus avis, els pares del meu pare.

Quan vas entrar a treballar a la botiga, Emília?
Emília: Quan tenia 18 anys, ho compaginava amb la feina de la zona 
industrial. Treballava com a cosidora tèxtil.

Què es venia al principi de tot?
Emília: Espardenyes de set betes, espardenyes de quadres, panta-
lons de vellut, roba a metres, pantalons de treball, jerseis, roba de 
laborable de camp d’aquella època.

La clientela, al llarg del temps ha anat canviant els seus gustos?
Emília: Molt, molt. La clientela no és mai la mateixa. El que no ha 
canviat massa ha estat el tipus de producte.

En època de les gitanes, de l’inici escolar ...has de portar material... 
no massa... ara no massa? 
Emília: No, i abans tampoc no massa. No és que la gent vingui a com-
prar-me aquest producte. La Raquel: També cal dir que ara hi ha 
més gent que treballa fora del poble i a fora hi ha més competència... 
és més normal que aprofitin per comprar a fora del poble, Castellar, 
Sabadell...

Per què aquest canvi, aquesta reestructuració, per cert, tan encertada?
Raquel: Jo penso que la Covid ens va “ajudar”. L’Emília va comprar 
tot el calçat d’un magatzem que tancava i liquidava. Llavors ella va 
pensar que pels anys que li quedaven comprava tot el material i ja 
està. Jo porto des dels setze anys treballant en botigues, vaig veure 
que la papereria havia tancat i a mi m’agrada molt aquest tema; i 
li vaig proposar de muntar-ne una aquí al poble. Vam arribar a un 
acord de muntar-ho tot en aquest mateix local. I amb el tema de la 
Covid em quedava sense feina i no ens ho vam pensar gaire, ho vam 
decidir, ho vam fer...

Emília: I ho vam encertar molt!

Raquel: Ens vam llençar a la piscina.

Què hi podem trobar a Ca l’Emília?
Totes dues: De tot! Del bàsic, tot; si hi ha alguna cosa especial que 
ens en demanen, la portem sense cap problema.

I de papereria?
Totes dues: També el bàsic. Però estem molt contentes de la papere-
ria perquè el bàsic funciona.

Raquel: Jo potser tinc una ment més moderna i he treballat a d’al-
tres botigues, li vaig dient a l’Emília de provar algun material o 
coses més modernetes i, per tant, més favorable de cara al client. 
I de papereria també anem i anirem portant el que ens demanin... 
Per exemple, pintadors d’adhesius, aquarel·les... productes que no 
teníem i que ens en van demanar i els vam portar.

On podem trobar Ca l’Emília?
Raquel: A Google i a Instagram.

Emília: I al carrer Nou, 4!

Quins serveis més ofereix Ca l’Emília?
Punt de recollida per a la gent que compra per internet, arranjament 
de roba, cremalleres, vores...

Estem molt contentes i veiem que la gent ho agraeix molt.

Emília: Ens ajustem molt amb el preu i aquí a casa és benvingut tant 
qui compra una agulla de cosir com el que es gasta cent euros en 
roba. A la clientela la respectem moltíssim, abans i ara.

Des d’aquestes línies els volem donar l’enhorabona per aquest 
canvi, pel bon rotllo que transmeten i tots els nostres millors 
desitjos!

LACERA
PATRIMONI LOCAL

Molí de l’Agell, llinda de l’entrada principal.

Molí de l’Agell, plantes superiors de l’habitatge ja  
gairebé enrunades.

Molí de l’Agell, vista des de la continuació del Ripoll.

https://www.lamakinetadeltemps.org/bloc
https://www.lamakinetadeltemps.org/bloc
https://lacerasavall.cat/
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CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
Una forta abraçada a tots els socis i sòcies 
del Casal, els que ho sereu i en general a 
tots els llorençans. Tenim poques novetats 
per explicar perquè el Casal segueix tan-
cat i no hi podem fer cap mena d’activitat. 
De totes maneres, la junta cada mes fa la 
reunió habitual i us farem cinc cèntims de 
l’última, que va tenir lloc el 25 de març.

Aquest 2021 s’ha decidit per unanimitat 
que no es cobraran les quotes de soci, la 
raó és que la pandèmia ens impedeix (de 
moment) fer cap mena d’acte. També es va 
demanar a l’Ajuntament, mitjançant instàn-
cia, si el ball en línia, que es feia al Casal, 
es podia fer al pavelló, i també l’ús de la 
megafonia. Varen donar resposta afirma-

tiva i el ball és els dilluns a les 18 h de la tarda; 
es donen les gràcies a l’Anna Sànchez,que es 
va preocupar de moure els fils.

No s’ha decidit encara la celebració de l’as-
semblea anual, esperarem l’evolució dels 
esdeveniments; el que és pràcticament segur 
és que la diada de Sant Jordi i les revetlles de 
Sant Joan i Sant Jaume no es podran celebrar.

Ens han trucat els de Rema Salou (agència que 
feia excursions d’un dia amb xerrada sobre 
llits i matalassos), que hi ha gent  que es fan 
passar per representants seus i s’ofereixen a 
fer un manteniment per allargar la vida dels 
seus productes: és una enganyifa, no els dei-
xeu entrar a casa.

Com a resum, les úniques activitats que fa el 
Casal són el ball en línia al pavelló els dilluns a 
les 18h de la tarda, la petanca al pati del Casal 
els matins i la gimnàstica al passeig de la Rec-
toria els dimecres al matí a càrrec de la Creu 
Roja. Adjuntem fotografies.

El que sí que pensem fer és l’entrega de pla-
ques a tots els socis i sòcies que tenen el pri-
vilegi de celebrar aquest 2021 les noces d’or. 
Agrairíem que ens ho féssiu saber, ja que no 
ens en volem deixar cap.

Sense res més a dir, ens retrobem al proper 
Savall i desitgem salut per a tothom.

La Junta 
Sant Llorenç Savall, 14 d’abril de 2021

GEGANTS
Els mesos d’hivern sempre han sigut 
bastant tranquils per una entitat com 
la nostra (tret de l’organització de la 
festa major d’hivern i de la nostra tro-
bada). L’activitat frenètica (i que ens 
agrada molt) és a partir del maig: ens 
encanta sortir i gaudir del nostre poble 
i dels pobles que ens conviden! Així 
doncs, aprofitem els mesos de menys 
moviment per posar a punt els nos-
tres gegants i tot el que comporten. 
Com que estem vivint una època que ens 

està semblant un hivern permanent, els nos-
tres gegants s’estan posant a punt perquè la 
tornada als carrers sigui espectacular! La 
Genoveva i el Capablanca 2.0, les rèpliques, 
fa uns mesos que són a Solsona i creiem 
que s’ho estan passant molt bé, tant que ens 
sembla que vindran una mica canviats. Ells 
no són els únics que no són al poble... El Tin-
tinet, la nena del Set i uns quants capgros-
sos són a Navata, al taller Ventura i  Hosta. 
Tenim moltes ganes que els nostres portadors 
els puguin fer ballar i que els pugueu veure! 

Com moltes persones durant aquesta pan-
dèmia, el  Tintinet  es va sentir molt sol i 
creia que li faltava alguna cosa. Aleshores, 
li vam anar a buscar companyia, i qui millor 
que un gosset blanc? Sí, sí, ho heu llegit bé! 
Tenim un Milú perquè els nens i nenes més 
valents el puguin fer ballar! Esperem que 
quan puguem tornar a sortir, vingueu tots i 
totes a rebre’l com es mereix, quines ganes! 
Aquests dies hem reprès els assajos i alguna 
cosa ens diu que, si tot va bé, d’aquí poquet 
ens tornarem a veure ballar!

BALLADA PER SANT JORDI 2021

CAU

Igual que moltes entitats del poble, el 
cau també s’ha vist afectat per la pan-
dèmia i les restriccions. Durant aquests 
últims cinc mesos, l’activitat del cau ha 
estat totalment virtual, una tasca força 
difícil, però que hem superat amb èxit.

En primer lloc, volem remarcar que 
l’educació en el lleure és necessària i 
segura per a tots i totes, i que tot i els 
impediments i restriccions que ens 
posin seguirem fent cau per a tots els 
infants i joves. És per això que durant 
aquests mesos no hem parat la nostra 
activitat. Mentre no vam poder fer cau 
presencial, totes les branques vam fer 

activitats molt diverses, des de fer disfres-
ses fins a escape rooms o gimcanes. Els 
Llops i Daines van ser els primers en recu-
perar la presencialitat, la qual van aprofitar 
per fer jocs pels voltants de Sant Llorenç. 
Després d’unes setmanes, tant els Ràngers 
i Noies guia com els Pioners i les Caravel-
les van poder fer cau de forma presencial, 
el qual van utilitzar per tornar a fer activi-
tats a l’aire lliure després de tots aquests 
mesos.

Malauradament, durant la Setmana Santa 
no se’ns va permetre la pernoctació als 
diversos llocs que teníem pensat fer els 
campaments. És per això que vam decidir 

posposar-los de cara a principis d’estiu per 
així tenir més oportunitats de fer-los. Així 
doncs, vam substituir els campaments per 
tres excursions diferents, una per cada 
branca. Els Llops i Daines van anar a Can 
Cadafalch; els Ràngers i Noies guia junta-
ment amb els Trucs, en forma de reforç, van 
anar a Pedra d’Àliga i a la Màquina de Tren; 
mentre que els Pioners i Caravel·les van 
anar a Sant Sebastià de Montmajor.

Des del Cau esperem poder seguint fent les 
activitats i jocs que preparem amb moltes 
ganes de manera presencial perquè els 
infants i joves en puguin gaudir de la millor 
manera.

SAVALL AEIg SET

Ràngers i Noies guia Pioners i Caravel·les Llops i Daines
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els grups municipals opinen

Volem un Sant Llorenç 
Savall embellit

Si bé és cert que en les últimes legislatu-
res hem aconseguit dotar el nostre munici-
pi d’instal·lacions necessàries, com un pa-
velló municipal, un camp de futbol de ges-
pa, un ajuntament nou i una llar d’infants, 
ara creiem que és molt necessari procedir 
a l’embelliment del nostre poble.

 Una de les obres més importants, sens 
dubte, ha estat la Plaça. L’eliminació de bar-
reres arquitectòniques, donar un caire més 
modern i a la vegada senzill. Tot i que, com 
la majoria d’obres, han sorgit imprevists i 
s’ha allargat molt més en el temps (ja falta 
molt poc per donar-les per finalitzades).

Seguint en aquesta línia, arreglarem el 
carrer Vic, un carrer del centre del poble que 
va a parar a la Plaça i que en anys no s’hi ha 
fet cap mena d’inversió, i en aquesta legisla-
tura començaran les obres. La nostra idea 
és anar restaurant els carrers del casc antic i 
que aquests siguin més accessibles.

També aquest any farem una passarel·la 
al pont de Ponsferrer, consolidarem el pont 
i farem nou l’últim tram de la  vorera  del 
passeig dels Arbres fins  a la carretera de 
Monistrol.

Estem fent el projecte de remodelar to-
tes les voreres de la carretera de Monistrol, 
que esperem tenir en els propers mesos i 
llavors calendaritzar l’execució.

 Una altra manera d’embellir els carrers 
ha estat la neteja de les plaques que ha 
anat realitzant la brigada i que s’hauran 
d’anar substituint les que estiguin en mal 
estat.

 La mà de pintura que en breu també es 
realitzarà als bancs de la via pública, pas-
samans, baranes, plantar flors a diferents 
jardineres del poble, més les més de trenta 
que es col·locaran al llarg de l’avinguda Ca-
talunya (tram de plaça). El manteniment 
que actualment es fa mensualment al ce-
mentiri i jardins municipals seran i són 
maneres de fer més agradable passejar pel 
nostre poble.

En breu  adjudicarem el nou contracte 
de neteja viària, que a part de canviar l’es-
combradora per una de més eficient  i de 
més capacitat, incrementem el doble el 
personal dedicat a neteja viària.

 Un altre dels aspectes a valorar són les 
obres que s’estan realitzant al passeig de 
Les Marines, amb la donació que va fer 
l’anterior junta de veïns i diners que hi ha 
destinat l’Ajuntament, amb la feina incan-
sable de la nova junta.

 I les obres que ja us vam comentar en el 
passat Savall i que també ajudaran a acon-
seguir l’objectiu d’embelliment, són les de 
la primera fase de la masia de Comabella.

 En definitiva, el nostre objectiu és fer un 
Sant Llorenç Savall més bell i molt més ac-
cessible.

Seguim!

Grup Municipal d’Esquerra

 

Era una plaça senzilla però amb 
encant, un encant de poble antic. Les 
rajoles vermelles recordaven l’argila 
que aflora més amunt de la Serra, un 
vermell ferro que evocava el fang, el 
bosc, la natura. Aquelles rajoles s’ha-
vien fet amb argila local i cuit a l’an-
tic forn de la masia de la Roca. Les 
jardineres eren fetes de maons de la 
mateixa argila. Allà ens havíem ama-
gat dels gegants, havíem fet cuinetes 
amb les flors que hi havia plantades 
(no ho digueu a ningú), ens hi havíem 
assegut hores i hores mirant com res 
no passava i menjant pipes de forma 
compulsiva unes dècades enrere. Ha-
vien servit per guaitar com ballaven 
els grans per festa major i més tard 
per observar aquells nois que ens fe-
ien gràcia i amb qui mai haguéssim 
parlat. Els bancs, sempre eren plens 
d’avis que passaven la tarda a pla-
ça per veure passar la gent; crec que 
fins i tot cadascú tenia assignat el 
seu propi banc, podria jugar a orde-
nar-los mentalment i m’equivocaria 
de poc! Mai havia estat un poble de 
postal, però tenia un encant especial, 
la terra roja.

El dia que les màquines van arra-
bassar jardineres, rajoles i plantes 
vaig passar per Plaça i no m’hi vaig 
voler aturar. Vaig respirar fons, tot 
mantenint l’esperança que la plaça 
acabaria quedant mínimament bo-
nica. Un any després, però, el resultat 
és nefast: un espai diàfan, en deuen 
dir els arquitectes; a mi em sembla 
una pista d’aterratge, un solar. Els 
bars n’ocupen bona part, pocs bancs 
acullen ara els avis. Però el pitjor és 
el ciment, tota aquella esplanada 
encimentada i avorrida que recorda 
el pitjor de la ciutat. Això sí, aquest 
ciment brusc que ara substitueix les 
rajoles antigues és pintat amb una 
lleugera tonalitat vermella, com vo-
lent evocar el roig terra, l’argila que 
ara ja només podrem veure anant 
més amunt de la Serra. Fins i tot els 
arbres sembla que s’hagin adonat del 
desastre, de la falta d’encant i de vida, 
i alguns han mort. Una reforma mal 
pensada i amb la qual costa conviure.

CUP

 
JUNTS INFORMA

Des de Junts per Sant Llorenç volem 
informar-vos que des del passat dia 31 de 
març ja disposem de nova executiva mu-
nicipal, encapçalada per Josep Toro Calvet 
(coordinador municipal). Animem tothom 
a contactar amb ell per interessar-vos pel 
nostre projecte al municipi i a afiliar-vos-hi.

El 7 de febrer de 2021, ens va visitar la con-
sellera de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, Meritxell Budó, en el marc dels 
actes de les eleccions al Parlament. Va poder 
conversar amb vilatans/nes, interessant-se 
per l’afectació de la Covid-19 i també amb 
empresaris que van apropar-se a la carpa. 
Durant la visita, la consellera Budó, acompa-
nyada pels regidors Pere Canadell i Pere Rifà, 
membres de la llista i afiliats/des, vam visitar 
la masia de l’Agell, on Pere Rifà va explicar a 
la consellera que l’Agell es un dels punts forts 
del nostre programa electoral. On creiem 
que s’ha de desenvolupar el municipi amb 
equipaments nous i necessaris com el nou 
CAP, el centre de dia i una sala polivalent. 
És un projecte gran que s’haurà d’executar 
en diferents fases i que s’està treballant per 
tenir-lo redactat. D’aquí la importància de 
demanar suport econòmic a les principals 
institucions del país per fer-ho realitat.

A destacar de les regidories que portem 
des de Junts:

Turisme: les darreres setmanes, a causa de 
les restriccions de mobilitat aplicades per la 
Covid-19, ha augmentat el nombre de per-
sones que decideixen pernoctar a diferents 
indrets del municipi amb autocaravanes o 
campers. Des de JUNTS, creiem i defensem 
aquests tipus de turisme, ja que és una bona 
forma per donar a conèixer el municipi, els 
comerços i el meravellós entorn natural que 
tenim. Apostem i treballem per adaptar un 
indret perquè hi puguin pernoctar amb les 
condicions necessàries i amb seguretat, i així 
conservar i promoure de forma controlada 
aquest tipus de turisme que està en creixe-
ment i que molts usuaris/es han triat Sant 
Llorenç per conèixer-lo i gaudir-lo.

Medi ambient: s’han fet actuacions de 
millora del Camí Ral de Sant Llorenç a Cas-
tellar, fent diverses obres de drenatge i can-
viant la secció del camí, posant rec asfàltic i 
fent les cunetes en el tram que faltava a l’en-
trada del Pla de les Forques. També s’han 
arranjat una sèrie de camins prioritaris, els 
més malmesos el 2020, que formen part del 
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. Totes 
les actuacions han estat 100% subvenciona-
des per la Diputació de Barcelona i la Gene-
ralitat de Catalunya.

En els propers Savall i també per les xar-
xes socials de Junts per Sant Llorenç us con-
tinuarem informant.

Facebook: @JuntsxSantllorens     
Twitter: @juntsxslls    
Instagram: @juntsxsantllorenc
Correu electrònic: santllorencsavall@

junts.cat

JxSLLS

 

Des d’AES encara estem sorpresos que 
se’ns assenyali com a grup que no apostem 
pel reciclatge. Al contrari, perquè ens hem 
posat en contacte amb més de 10 ajunta-
ments que ja tenen instaurat el porta a porta 
d’escombraries per informar-nos d’aquest 
model que ens imposaran d’aquí a pocs me-
sos. Aquestes són algunes de les opinions 
basades en la seva experiència:

“Un sistema que en fem una bona va-
loració, però que també té algun punt fe-
ble...”, “...enguany estem repartint cubells/
baguls amb xip a totes les llars i comerços, 
botigues... d’aquesta manera es farà un segui-
ment més exhaustiu de qui fa correctament 
el reciclatge...”.

És una obligació imposada que ens afec-
tarà a tots i a totes de manera molt directa 
i constant. Demanem que se’ns ofereixi una 
consulta popular amb diferents opcions i 
així poder donar veu al poble, que tanta im-
plicació “esperen” de tots i totes nosaltres.

Com a grup, tenim la sort que un dels mem-
bres està molt familiaritzat amb el tema i l’ava-
len més de 10 anys d’experiència. Part del que 
ens transmet com a professional és el següent:

PROJECTE DE RECOLLIDA DE SÒLIDS 
URBANS EN URBANITZACIONS

“Un dels serveis de recollida més utilitzats 
en aquests casos són els contenidors intel-
ligents, facilita a l’usuari el servei i redueix el 
cost del servei a l’Ajuntament amb diferència 
respecte al porta a porta. Hi ha diversos tipus 
de contenidors intel·ligents i tots amb el ma-
teix propòsit: apostar al màxim pel reciclatge. 
Donada la ubicació geogràfica en la qual es 
troben les nostres urbanitzacions, volem que  
tècnics o responsables de l’Ajuntament estu-
diïn la possible instal·lació d’aquests conteni-
dors intel·ligents a les urbanitzacions, ja que 
instal·lar el servei porta a porta tindria més 
desavantatges que avantatges. La recollida 
porta a porta hauria de ser d’un conductor 
més dos peons diaris. De fer-se el recorregut 
per les urbanitzacions, comportaria uns ris-
cos per al personal: carrers glaçats a l’hivern, 
carrers tallats i/o inclinats amb difícil accés...

Hem de recordar que estem en un parc 
natural i, a part de gats i gossos, ens trobem 
amb el problema dels porcs senglars, gui-
neus, cabirols... que destruirien i desenterra-
rien les escombraries i s’hauria d’augmentar 
la freqüència de neteja viària.

No sabem si serà així però la neteja i desin-
fecció dels cubilets hauria de ser realitzada 
per l’empresa de recollida i NO pels veïns/es.”

Per últim, volem informar els nostres ve-
ïns i veïnes que en l’últim Ple en Joan Solà va 
afirmar que el nou sistema que s’aplicarà en 
breu inclús ens afavoriria econòmicament 
en estalviar-nos uns 8.000 euros respecte a 
l’any passat.  A la última pàgina que podem 
trobar en el PLEC RECOLLIDA PORTA A 
PORTA, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA A 
SANT LLORENÇ SAVALL, es recull un ba-
lanç econòmic i la diferència de l’any 2019 
respecte a l’any 2021 és de 93.647,52 euros de 
més en l’any en què ens trobem.

Una altra dada que trobem interessant 
compartir és l’horari de recollida de les es-
combraries amb el nou sistema:

Comerços i carrers estrets: de 4.30 a 7.00.
Domicilis i comerços camió: de 7.00 a 

11.30.
Una altra forma de governar és possible, és 

clar que sí!

AES

L’educació nutricional s’hauria de plantejar 
com a disciplina, d’una banda, emmarcada 
en l’anomenada educació per la salut, i de 
l’altra, basada en el seguiment d’un model 
bio-psico-social de salut on convergeixen 
multitud d’estudis, des de l’epidemiologia 
o la psicologia de l’aprenentatge fins a la 
psicologia social, la sociologia i l’antropolo-
gia... dibuixant un panorama interdisciplinari 
que s’ocupi del desenvolupament i la inte-
gració de les ciències de la salut, socials i 
conductuals.

Així mateix, la nutrició comunitària es defi-
neix com el conjunt d’activitats vinculades a 
la salut pública dins del marc de la nutrició 
aplicada i la promoció de la salut. El natu-
ròpata nutricionista hauria de ser una figura 
clau en l’equip de nutrició comunitària, on 
interactuaria juntament amb altres profes-
sionals com metges, infermers, terapeutes, 
treballadors socials, docents de les diferents 
etapes de l’ensenyament, sociòlegs, antro-
pòlegs i psicòlegs, entre d’altres.

La tasca del naturòpata nutricionista a l’edu-
cació nutricional hauria de ser essencial per 
identificar i avaluar problemes nutricionals, 
així com per intervenir en polítiques generals 
de salut i programes de formació en nutrició.

L’EDUCACIÓ NUTRICIONAL EN ELS DIFE-
RENTS ÀMBITS: LA FAMíLIA I LES INSTI-
TUCIONS EDUCATIVES.

Els comportaments i els estils de vida no 
són assumptes exclusivament individuals i 
íntims, els estils de vida no es redueixen a 
decisions individuals, sinó que depenen dels 
límits imposats per l’entorn físic, sociocultu-
ral i influenciat directament pels seus mit-
jans econòmics.

Sota aquest supòsit, tindrem en compte que 
l’educació nutricional hauria d’intervenir en 
els diferents contextos en què interactuen 
infants i joves, sobretot en el si de la família 
i en l’escola o instituts.

Les recents publicacions al voltant de la 
incidència de sobrepès i obesitat en aquests 
grups de població han provocat la posada 
en marxa de nombrosos estudis i projectes 
nutricionals on l’educació nutricional repre-

senta un element clau, i, en aquest aspecte, 
no podem pensar que la informació trans-
mesa als diferents col·lectius comporta de 
manera lineal un canvi de comportament.

El comportament alimentari discorre per 
factors més enllà dels nutricionals. L’indi-
vidu es troba influenciat per condiciona-
ments que van des dels purament biològics 
fins als ecològics, econòmics, polítics i ide-
ològics, i és per això que el plantejament 
de qualsevol campanya d’educació nutrici-
onal suposa tenirlos en compte. D’aquesta 
manera, la informació nutricional transmesa 
ha d’anar acompanyada d’una sèrie de tècni-
ques i mètodes que facilitin el canvi d’actitud 
tant en nens com en joves, tenint en compte 
els condicionants que intervenen en les elec-
cions alimentàries.

L’abordatge de l’educació nutricional en 
aquest col·lectiu implica la contribució tant 
de l’educador com de la família, i en el cas 
de joves, la col·laboració dels seus iguals. 
Els diferents tallers nutricionals a plantejar 
en l’actualitat han de suposar la contribu-
ció d’elements tant materns com paterns, 
d’acord amb els canvis alimentaris que, cada 
vegada més, mostren la intervenció del pare 
en les tasques de la llar, tant en l’elaboració 
de menjars com en la compra.

En aquest sentit, la informació nutricional 
que el nen o el jove portaria a casa hauria 
de ser coneguda pel pare i la mare, que uti-
litzarien el temps lliure per escoltar-los i 
fer diversos exercicis que els permetrien 
conèixer el que han après a l’escola durant 
les campanyes programades. La cuina s’ha 
de plantejar com l’espai ideal per realitzar 
aquestes tasques, sobretot durant l’elabora-
ció culinària, on l’encarregat de fer-la apro-
fitaria per reforçar determinats conceptes.

També seria interessant la contribució de 
tots els membres en l’elaboració de la cis-
tella de la compra, tant en la realització del 
llistat a casa com en l’establiment habitual 
de compra.

De la mateixa manera, les famílies del segle 
XXI s’enfronten a la impossibilitat de poder 
menjar amb els seus fills a causa de la 

incompatibilitat d’horaris i, d’aquesta forma, 
les campanyes nutricionals haurien de con-
templar l’avaluació nutricional dels menús 
en els menjadors escolars. En aquest sentit, 
seria essencial que els familiars tinguessin 
constància en tot moment dels menús, per 
poder complementar en berenars i sopars 
la nutrició del nen. Per a això, pares i mares 
rebrien xerrades. Se n’aconsella una al tri-
mestre, que serien acordades amb l’associ-
ació de mares i pares de l’escola. Els temes 
haurien de plantejar-se en tres blocs: ali-
mentació equilibrada, hàbits saludables i 
trastorns del comportament alimentari. És 
important el reforç del tema sobre l’exercici 
físic en els primers blocs.

No cal dir que els aliments servits als men-
jadors escolars haurien de ser ecològics, 
com ja passa en altres països de la nostra 
comunitat amb una escala de valors envers 
la salut molt més desenvolupada.

Ja en les institucions educatives, la forma-
ció del professorat és imprescindible. Per a 
això seria bo, d’una banda, la incorporació 
de cursos de formació nutricional, i, de l’al-
tra, la realització d’activitats als nens i joves 
d’acord amb cadascuna de les edats. Aques-
tes activitats serien programades al principi 
de curs, repartint-se a manera de quadern-
agenda que el nen faria part a l’aula i part 
a casa. Al final de curs l’equip d’educació 
nutricional valoraria la tasca tant del profes-
sor com de la família.

La complexitat dels canvis d’actituds i 
comportaments motiven la reflexió sobre 
aquesta disciplina per contribuir al seu per-
feccionament, fan necessària la intervenció 
de tots i cada un dels agents que integren 
el fet alimentari i s’eleven a factors econò-
mics i polítics, que, d’altra banda, són els 
més difícils de modificar a causa dels inte-
ressos en joc. Un exemple d’això el tenim en 
la publicitat alimentària o en els interessos 
de la indústria alimentària que cada vegada 
més promocionen productes que provoquen 
la confusió. Tot això ens ha de fer reflexio-
nar sobre l’educació nutricional i la seva 
importància.
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telèfons d’interès
•	 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL 93 714 00 18

•	 AGENT CÍVIC 678 031 930

•	 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

A Instagram:

@ajsavall


