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PLENS MUNICIPALS
Ple març 2021

Ple abril 2021

- Aprovació acta ordinària Ple municipal del dia 25 de febrer
de 2021. Exp. 2021/000235. Efectuada la corresponent votació,
resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable
dels membres del grup municipal d’ERC-AM (5), CUP-AMunt (1) i
l’abstenció d’AES (2).

- Aprovació acta Ple municipal ordinària del dia 25 de març
de 2021. Exp. 2021/000346. Efectuada la corresponent 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).

- Aprovació Compte general 2019. Exp. 2021/000156. Efectuada
la corresponent votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA,
amb el vot favorable dels membres del Grup Municipal d’ERC-AM
(5), i l’abstenció del grup municipal de la CUP-AMunt (1) i AES (2).

- Modificació de crèdit número 02/2021. Exp. 2021/000443.
Efectuada la corresponent votació, resta aprovada per MAJORIA
ABSOLUTA, amb el vot favorable dels membres del grup municipal d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2), l’abstenció del grup municipal
CUP-AMunt (2) i els vots en contra del grup municipal d’AES (2).

- Designa membre JxSLLS-JUNTS Comissió Especial de Comptes. Exp. 2021/000306. Designar membre integrant de la Comissió Especial de Comptes pel grup municipal JXSLL-JUNTS el Sr.
Pere Rifà Sánchez. Designar membre suplent de la Comissió Especial de Comptes pel grup municipal JXSLL-JUNTS el Sr. Pere Canadell Suñé. Efectuada la corresponent votació, resta aprovada per
MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels membres del
Grup Municipal d’ERC-AM (5), i l’abstenció del grup municipal de
la CUP-AMunt (1) i AES (2).
- Designa representant suplent Consorci Residus Vallès Occidental. Exp. 2019/000587. Nomenar representant d’aquest Ajuntament de Sant Llorenç Savall al Consorci per la Gestió de Residus
del Vallès Occidental el Sr. Joan Solà Herms. Efectuada la corresponent votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el
vot favorable dels membres del Grup Municipal d’ERC-AM (5), i
l’abstenció del grup municipal de la CUP-AMunt (1) i AES (2).
- Moció declarant Felip VI persona non grata al municipi,
presentada pels grups municipals de JxSLLS i ERC. Exp.
2021/000315.Efectuada la corresponent votació, resta aprovada
per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels membres del
grup municipal d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (1), CUP-AMunt (1) i
l’abstenció del grup municipal d’AES (2).
- Moció presentada pel grup municipal d’ERC i JxSLLS per a
la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Exp.
2021/000318. Efectuada la corresponent votació, resta aprovada
per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels membres del
grup municipal d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (1), CUP-AMunt (1) i
l’abstenció del grup municipal d’AES (2).
- Moció presentada pel grup municipal d’AES, relativa al porta
a porta. Exp. 2021/000322. Efectuada la corresponent votació,
la moció queda DESESTIMADA en obtenir el següent quòrum:
vots en contra dels membres del grup municipal d’ERC-AM (5),
JXSLLS-JUNTS (1) i la CUP-AMunt (1) i vots a favor del grup municipal d’AES (2).

- Modificació de l’ordenança fiscal número 10. Preu públic per
la prestació del servei d’atenció domiciliària-Servei Teleassistència. Exp. 2021/000441. Efectuada la corresponent votació,
resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable
dels membres del grup municipal d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS
(2), AES(2) i l’abstenció del grup municipal de la CUP-AMunt (2).
- Donar conformitat actualització conveni ASGEL - Diputació
de Barcelona. Exp. 2021/000432. Efectuada la corresponent
votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal d’ERC-AM (5), JxSLLSJUNTS (2), AES(2) i l’abstenció del grup municipal de la CUPAMunt (2).
- Donar compte liquidació del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2020. Exp. 2021/000421.
- Moció presentada pel grup municipal d’AES, relativa al porta
a porta. Exp. 2021/000455. Efectuada la corresponent votació, la
moció queda DESESTIMADA en obtenir el següent quòrum, vots
en contra dels membres del grup municipal d’ERC-AM (5), JxSLLSJUNTS (2), la CUP-AMunt (2) i vots a favor del grup municipal
d’AES (2).
- Moció presentada pel grup municipal d’AES, relativa a la igualtat horària de tots els treballadors de l’Ajuntament de Sant
Llorenç Savall. Exp. 2021/000453. Mitjançant instància entrada
en data de 28 d’abril de 2021 amb número de registre 1370/2021,
AES ha retirat aquesta moció.
- Moció presentada pel grup municipal d’AES, relativa a la difusió dels llocs de treball. Exp. 2021/000454. Efectuada la corresponent votació, resta aprovada per UNANIMITAT, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal d’ERC-AM (5), JxSLLSJUNTS (2), CUP-AMunt (2) i AES (2).
* En aquest moment, a les 20.39 hores, la regidora Èlia Maria Rovira
Calero, del grup municipal AES, s’absenta del Ple per atendre
assumptes laborals.

- Donar compte de la relació de decrets del número 29/2021 al
45/2021.

- Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia del número
46/2021 al 72/2021.

- Informacions regidories i alcaldia.

- Informacions regidories i alcaldia.

- Precs i preguntes.

- Precs i preguntes.

Sense més assumptes a tractar, a les 20.18 hores, el Sr. alcalde
aixeca la sessió.

Sense més assumptes a tractar, a les 21.18 hores, el Sr. alcalde
aixeca la sessió.
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Ple maig 2021

- Informacions regidories i alcaldia.

Regidors absents que han excusat la seva assistència: Cristina
Martínez Navarrete (ERC-AM).
- Aprovació acta Ple municipal del dia 29 d’abril de 2021. Exp.
2021/000474. 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), CUP-AMunt (2) i
l’abstenció d’AES (2).

- Precs i preguntes.
Sense més assumptes a tractar, a les 20.22 hores, el Sr. alcalde
aixeca la sessió.

Ple juny 2021
Regidors absents que han excusat la seva assistència: Cristina Carrasco Valero (ERC-AM), Pere Rifà Sánchez (JUNTSxSLLS-JUNTS).

- Donar compte canvi portaveu grup municipal Agrupació
Electors Savall. Exp. 2019/000528. Donar compte canvi portaveu grup municipal Agrupació Electors Savall. Es dona compte als
Srs. Regidors que, mitjançant instància presentada en data 17 de
maig de 2021, RE 2021001584, el grup municipal Agrupació Electors Savall ha sol·licitat el canvi de portaveu del grup, essent el
nou portaveu el Sr. Emiliano Osuna Pizarro. El senyors regidors es
donen per assabentats.

- Sessió extraordinària a la qual fa referència l’article 78.1 del
RD 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

- Declaració de l’oferta econòmicament més avantatjosa de
l’expedient per a la contractació dels serveis de recollida
d’escombraries en la modalitat porta a porta, neteja viària,
gestió de la deixalleria municipal i educador ambiental. Exp.
2020/000587. 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), els vots en contra de la CUP-AMunt (2) i l’abstenció d’AES (2).

- Modificació de l’ordenança fiscal número 17. Taxa per la prestació del servei Llar d’infants “El Patinet” per al curs 20212022 i següents. Exp. 2021/000664. Efectuada la corresponent
votació, resta aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal d’ERC-AM (4), JxSLLSJUNTS (1), CUP-AMunt (2) i l’abstenció d’AES (2).

- Modificació de crèdit 03/2021. Exp. 2021/000533. 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), els vots en contra d’AES (2) i l’abstenció de la
CUP-AMunt (2).
- Proposta de bonificació de l’ordenança fiscal número 15.
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 2020/000906. Efectuada la corresponent votació, resta aprovada per UNANIMITAT, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal d’ERC-AM (4), JxSLLSJUNTS (2), CUP-AMunt (2) i d’AES (2).

- Aprovació acta Ple municipal ordinari del dia 27 de maig de
2021. Exp. 2021/000574. Efectuada la corresponent votació, resta
aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels
membres del grup municipal d’ERC-AM (4), JxSLLS-JUNTS (1),
CUP-AMunt (2) i l’abstenció d’AES (2).

- Moció presentada pel grup municipal d’AES sol·licitant estudi
de la circulació de vehicles per Comabella i Les Marines. Exp.
2021/000680. Efectuada la corresponent votació, la moció queda
DESESTIMADA en obtenir el següent quòrum: vots en contra dels
membres del grup municipal d’ERC-AM (4), JxSLLS-JUNTS (1),
vots a favor del grup municipal d’AES (2) i la CUP-AMunt (2).
- Donar compte de la relació de decrets del número 97/2021 al
127/2021.
- Informacions regidories i alcaldia.
- Precs i preguntes.
Sense més assumptes a tractar, a les 19.52 hores, el Sr. alcalde
aixeca la sessió.

- Donar compte de la relació de decrets del número 73/2021 al
96/2021.

També pots trobar-nos
www.savall.cat
A Facebook:
Ajuntament de
Sant Llorenç Savall
A Instagram:
@ajsavall

A Twitter:
@AjSavall

A Telegram:
Ajuntament
Sant Llorenç Savall

@

Doneu-vos d’alta al
butlletí digital
setmanal de la web
de l’Ajuntament per
conèixer les activitats
de l’Agenda.
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ESTIU CULTURAL

Pregó i espectacle d’en Peyu

Exposició de Lluis Cadafalch a la Pahissa del Marquet

Tallers participatius de recreació històrica

Monòleg de Javi Príncep

Concert del Duet Terra a la Pahissa del Marquet

Cinema a la fresca

Us deixem amb un recull de fotografies dels esdeveniments que s’han dut a terme durant aquest Estiu Cultural.
Esperem que l’any que ve sí que es pugui fer una Festa Major com cal.
Sardanes

Havaneres amb Peix Fregit

Acte d’homenatge a en Joan Margenat

Animació infantil a càrrec de

Animació amb Jaume Barri

Festa de l’escuma
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Marc Suàrez

Pahissa del Marquet

Hangover Band

CONCERT DEL DUET TERRA
L’era de la Pahissa del Marquet va acollir per
primera vegada un concert nocturn; va ser diumenge 25 de juliol, amb el duet Terra, integrat
per Marçal Pàmies, violí i veu, i Rubén Caneiro,
guitarra i veu. L’activitat, amb uns trenta-cinc
assistents, formava part de l’Estiu Cultural de
Sant Llorenç Savall, organitzat per l’Ajuntament
del municipi.
El violinista Marçal Pàmies, quadern en mà,
amb les paraules del seu poema “Roda el món”,
alçava les amarres d’un concert que va omplir
la nit de música tradicional i de poesia: “Roda
món i omple’t de vida (...) Que de nit cada somni
et desvetlli aventures (…) No oblidis el so dels
carrers i les melodies que vestiran de records
tots aquests dies”.

Cesk Freixes

savall

Unes trenta-cinc persones hi van assistir, bo
i omplint l’era de la Pahissa del Marquet, ben
engalanada per a l’ocasió amb una il·luminació

Actuació de Leyna Stars

que potenciava els murs de pedra roja del
Marquet i el verd de la natura circumdant. Un
públic entusiasta i participatiu va aplaudir amb
força fins que els músics van fer el darrer bis
després d’haver tocat fins a setze temes musicals populars d’arreu del món. El repertori, ben
variat i acolorit, beu de diversos estils musicals,
com ara música irlandesa, flamenca, balcànica,
balades argentines, jueves, cançons tradicionals catalanes, gallegues o la cançó francesa,
entre d’altres.
El gallec Rubén Caneiro, amb veu potent i
malenconiosa, va cantar uns temes propis i
populars en gallec, que la guitarra i el violí van
amarar de sentiment i d’enyor, bo i evocant la
incondicional morriña d’aquestes terres.
“(...) El viatge arriba a port. Ens sentim arrelats
a una terra que estimem i ens fem nostra. Però
quina terra? La terra on vas néixer, la terra

on has hagut d’emigrar, la terra que et veurà
morir?(…) No busquis més. Qualsevol terra és
bona per viure i per morir (...)”. Amb el cor alt, el
poema de Marçal Pàmies ens retornava a terra
ferma, havent gaudit d’un bon viatge musical i
poètic sota la lluna plena, amb flaires d’estiu.
Article extret de l’Informatiu del Parc

Cultura
LA FLAMA DEL CANIGÓ I SANT JOAN

començar els relleus, acompa- de la Colla dels Gegants. Un cop
nyats per l’ADF, el Centre Excursio- la flama va arribar al carrer de
nista i l’ANC de Sant Llorenç Savall. Mossèn Miró amb passarel·la,
En arribar a l’altura del Pave- van continuar els relleus les perlló Municipal, van canviar els sones del Casal de la Segona
Per altra banda, les persones que relleus i van començar a portar Joventut, que aquest any es van
van voler van anar fins al trencall la flama els més menuts que hi voler afegir a la festa! La flama
de les Elies des d’on havien de havia, seguits de les gralleres va arribar a la plaça de la mà de
La tarda del 23 de juny, el Centre
Excursionista Llorençà, de la mà
de la Marta Argemí i el Silvestre
Rovira, van anar a buscar la Flama
del Canigó a Manresa.

telèfons d’interès
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL
AGENT CÍVIC
CAP
CASA DE CULTURA 1 D’OCTUBRE
CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
ESCOLA JOSEP GRAS
ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DE SABADELL
INS de CASTELLAR DEL VALLÈS
IES PUIG DE LA CREU
INSTITUT ESCOLA SANT ESTEVE
JUTJAT DE PAU
LLAR D’INF. EL PATINET
PUNT D’INFORMACIÓDEL PARC NATURAL
RESIDÈNCIA GENT GRAN
GUÀRDIA MUNICIPAL
PARRÒQUIA ST LLORENÇ
CONFRARIA ST LLORENÇ
SERVEIS FUNERARIS SABADELL
TANATORI CASTELLAR DEL VALLÈS

horaris
93 714 00 18
678 031 930
93 714 02 38
93 714 12 23
93 714 05 31
93 714 02 34
93 727 92 92
93 714 43 44
93 747 33 22
93 714 40 75
93 714 00 18
93 714 05 75
93 714 00 18
93 714 01 01
686 928 540
93 714 00 39
619 48 40 40
93 727 74 00
93 747 12 03

·

AJUNTAMENT L’horari d’atenció al

·

PUNT D’INFORMACIÓ Ubicat a

·

·

públic de l’Ajuntament és de dilluns a
divendres de 8:00 a 13:00

l’Ajuntament. Tots els dissabtes, diumenges i festius, de 10:00 a 14:00

·

CAP L’horari del Centre d’Atenció
Primària és de dilluns a divendres
de 8:00 a 15:00 i de 15:00 a 17:30 els
dimecres

·

DEIXALLERIA De dilluns a divendres de 15:00 a 17:30 i els dissabtes
de 9:00 a 13:30·

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
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·

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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la Carme Noguera, la Maria Caellas i la Francisca Mirapeix.
El president del Casal, l’Amadeu
Calvet, va ser l’encarregat de la
lectura del manifest.
Al vespre, al passeig de la Rectoria
hi va haver un sopar a la fresca per
celebrar la nit de Sant Joan.
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Obres

DIADA DE SANT LLORENÇ
El 10 d’agost, dia del patró del nostre poble, vam poder gaudir d’una
audició de sardanes amb la cobla La Principal del Llobregat i, a la

mitja part, d’una ballada de gegants, els de casa.

PISCINA

CAU

Aquest estiu la piscina va obrir
abans de mitjans de juny. Hi hem
trobat una cinquantena d’hamaques que es van poder comprar
amb part del romanent.

A principis de juliol van finalitzar les obres del cau.

També es va canviar l’aigua de
la piscina petita i ha passat a ser
amb sal, un canvi més saludable per als menuts de casa i una
manera de simplificar el manteniment i reduir-ne el cost.

Esports
CAMPIONS DE LA LLIGA 2020-21
El 19 de juny l’equip cadet del futbol sala
C.E. Llorençà es va proclamar campió de la
lliga 2020-21 de la seva categoria! Una gran
recompensa al seu esforç, partit rere partit.

Via Pública i Mobilitat
CAMÍ ENTRE RONDA VALLÈS I
ALTA CREU DE PEDRA

Des d’aquest Savall, volem felicitar els jugadors que formaven part de l’equip: Mateu
Coll, Kai Araneta, Aitor Bellart, Jofre Argemí,
Martí Berrio, Joan Fajas, Max Serrano, Mohamed Derfoufi i Ot Valls. I també el seu entrenador, el Pau Martínez.

A mitjans de juliol van finalitzar les obres d’arranjament del camí que
passa per sota les cases de la ronda del Vallès.

MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ
S’ha millorat la senyalització horitzontal d’alguns carrers i de la
zona industrial.

Ocupació
POSADA EN MARXA A SANT LLORENÇ SAVALL DEL PROGRAMA
“TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Es posa en marxa el projecte “Activitat local i de
serveis a persones i ciutadania” dins del programa “Treball, Talent i Tecnologia”, subvencionat per la Diputació de Barcelona, que promourà
la transformació digital per augmentar la competitivitat i l’ocupabilitat, especialment d’aquelles activitats de comerç, serveis i restauració
que posin la mirada en la salut i la qualitat de
vida, la sostenibilitat i l’oci i el turisme.
El projecte proposa actuar per reforçar l’activitat econòmica present en l’àmbit local, estimulant i acompanyant la transformació digital de
persones i negocis que aposten per l’adaptació
a nous reptes i demandes de la societat. L’objectiu és promoure el talent i la tecnologia amb
voluntat de transformar i generar creixement
des de l’activitat local i de proximitat.

digital i la relació dels negocis envers les
prioritats marcades en el projecte pel que fa
a l’orientació de l’activitat.
A Sant Llorenç Savall disposarem d’una
agent de capacitació i dinamització digital
per desenvolupar l’acció amb un plantejament a mida de les necessitats detectades
en els negocis i un assessorament a persones en atur o en actiu que puguin treballar
L’actuació arrenca amb un procés de diagnosi en aquest àmbit.
inicial amb les activitats econòmiques locals Aquesta actuació es durà a terme amb el Conespecialment lligades a activitats comercials, sell Comarcal del Vallès Occidental durant
de restauració i serveis.
aquest any i fins al desembre de 2022, i es
Amb aquesta primera actuació s’identifica- desenvoluparà juntament amb els municiran els interessos envers la transformació pis de Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac,
digital, el nivell de coneixements i maduresa Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
Número 155 · octubre de 2021
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Entitats

Residus
HUMANA RECUPERA MÉS DE TRES TONES DE TÈXTIL USAT A SANT LLORENÇ
EL PRIMER SEMESTRE AMB UN BENEFICI AMBIENTAL I SOCIAL

ANC Sant Llorenç Savall
ACTE D’ELISENDA PALUZIÉ A SANT LLORENÇ SAVALL

La recollida selectiva de gener a juny equi- La recuperació del residu tèxtil representa
val a 17.000 peces de roba que seran reu- enguany un estalvi de 12 tones de CO2 no
tilitzades o reciclades amb finalitat social. emeses a l’atmosfera.

Juliol del 2021. Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 3.796
kg de tèxtil usat a Sant Llorenç Savall durant el primer semestre del 2021 per
donar-los una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclat. La recollida
selectiva de residu tèxtil representa un descens respecte dels primers sis
mesos de l’any passat (5.444 kg).

ació d’ocupació verda; Humana hi genera un lloc de treball per cada 30.000 kg
de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen a iniciatives
socials: després de més de tres dècades d’activitat, tres milions de persones
s’han vist involucrades en els programes de desenvolupament que Humana du
a terme als països del sud de la mà de contraparts o socis locals; són projectes
centrats en la formació de professors de primària, l’impuls de l’agricultura sosEls donants han revisat l’armari i han dipositat als contenidors de la Fundació tenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres accions.
la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen. Les
més de tres tones recuperades per Humana equivalen a 17.000 peces de roba “Quan aprofitem al màxim el residu tèxtil en donar-li una segona vida, convertim aquest residu en un recurs i li donem una finalitat social”, afirma Àgata
que seran reutilitzades o reciclades i en veuran perllongat el cicle de vida útil.
Soler-Roig, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a Catalunya. “Els artiAquesta gestió implica un doble benefici; el primer és ambiental, perquè redu- cles que es recuperen són un actiu que, gestionats acuradament, es converteieix la generació de residus i evita que acabin en un abocador. La recuperació xen en motor d’ocupació i de generador de fons per a la cooperació al desenvodel residu tèxtil durant el primer semestre representa un estalvi de 12 tones de lupament a l’hemisferi sud i de suport local al nostre país. Per tot plegat, estem
CO2 no emeses a l’atmosfera. El segon benefici és social: consisteix en la cre- molt agraïts a la ciutadania per la seva solidaritat”.

Quanta roba usada es recupera a Catalunya:
no arriba a l’11%
L’Agència de Residus de Catalunya
(ARC) calcula que a casa nostra es
generen anualment 166.000 tones
de residu tèxtil; cada ciutadà llença
aproximadament 20 quilos de roba de
mitjana. Malauradament, els gestors
autoritzats només en recuperen una
petita part: segons dades del 2020, la
recollida selectiva representa el 10,6%
del total de residus tèxtils provinents
del consum a les llars (2,3 kg per habitant i any). La resta acaba a la fracció
resta, per tant en un abocador o en una
incineradora.

al Congrés dels Diputats, que determina que tots els municipis hauran
d’establir una recollida separada per
al residu tèxtil abans del 2025 (avui dia
no hi estan obligats).

En segon lloc, és fonamental augmentar el nombre de contenidors a l’espai
públic per a facilitar-ne les donacions;
implantar-hi mecanismes normatius
que permetin una recollida selectiva
eficaç i eficient, que garanteixi la traçabilitat en la cadena de valor, i explicar
molt clarament quina és la destinació
de la roba usada. L’existència d’indicaTanmateix, la recollida selectiva de dors fiables és clau per a la credibilitat
roba té un gran potencial per garan- del sistema i per a donar-ne confiança
tir-ne una segona vida: el 50% es pot als ciutadans.
reutilitzar i més del 35%, reciclar. Per En tercer lloc, i en un horitzó a tres
això és important que es dipositi en un anys vista, els productors que comercontenidor de roba; resulta obvi, però cialitzen articles tèxtils hauran d’asgairebé el 90% del residu tèxtil no sumir-ne els costos i la gestió de
acaba en el punt de recollida adequat. residus que generen; és l’anomenada
El futur del sector està marcat, “responsabilitat ampliada del producen primer lloc, per la nova Llei tor” (RAP), que ja funciona per a altres
de residus. Ha de ser aprovada fraccions com els envasos.

La destinació de la roba usada
La principal destinació de la roba dipositada en els contenidors d’Humana és
la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès (Vallès
Oriental) i una petita part es ven a
empreses de reutilització i reciclatge.
La destinació de les peces tractades
és:
El 54% es destina a la reutilització: el
14% mitjançant les botigues de moda
sostenible d’Humana i el 40% s’exporta, principalment a l’Àfrica, per
comercialitzar-la, fer accessible la
roba als països menys desenvolupats
i generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.

a un centre de tractament de residus
per a la disposició final.

Sobre Humana Fundación
Pueblo para Pueblo
Humana Fundación Pueblo para
Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi ambient mitjançant
la reutilització del tèxtil i du a terme
programes de cooperació a l’Àfrica,
l’Amèrica Llatina i l’Àsia, així com de
suport local i agricultura urbana al
territori més proper. Forma part de
l’Asociación Española de Fundaciones, la Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje, l’Associació de Moda Sostenible de Barcelona i la Federació Humana People
to People.

El 37,5% es troba en un estat que no
en permet la reutilització i es ven a
empreses de reciclatge perquè elaborin altres productes (mantes, aïllants o Departament de Comunicació
draps per a la indústria d’automoció). Joan Carles Montes
L’1,5% són residus impropis (plàs- 649 055 818
tics, cartons, altres) que es posa joancarles.montes@humana-spain.org
en mans dels gestors autoritzats www.humana-spain.org
corresponents.
El 7% no es pot reutilitzar ni reciclar
ni valoritzar energèticament i s’envia

DEIXALLERIA
A finals de juliol es va adequar, amb una
part del romanent, la zona municipal que
hi ha a la zona industrial del Vapor per
tenir-hi un espai addicional de la deixalleria i poder guardar-hi diversos materials.

El passat 17 de juliol va tenir lloc als jardins de l’Ajuntament l’acte-xerrada de la
presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzié. Va ser un honor per
a la coordinadora de l’ANC, i creiem que
també ho va ser per al mateix poble poder
comptar amb una persona de la seva talla
i significació, no tan sols acadèmica, sinó
també per la seva trajectòria en la lluita
independentista des de fa molts anys. Va
tenir una bona presència de públic, que
va omplir l’espai inicialment assignat i, a
més, hi va haver qui es va col·locar en el
lateral.
La xerrada es va vertebrar en tres eixos
principals: contactes amb el govern i
seguiment de l’acció política, potenciació
de la presència independentista en tots els
àmbits possibles i, per últim, la necessària
i essencial mobilització de la societat civil.
Seguiment i control de l’acció de govern:
ens va parlar de les reunions ja tingudes
i de les programades amb membres del
govern, amb qui es va parlar de les polítiques departamentals en relació amb el
decàleg de l’Assemblea: conjunt de compromisos exigits als partits independentistes d’acord amb el nostre Full de ruta.
Aquest decàleg parla, entre d’altres, dels
principis de respecte a la voluntat dels
votants, de sobirania fiscal i financera,
de la sobirania econòmica, de l’acció
internacional…
Potenciació de la presència institucional i econòmica: posant com a exemple
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l’èxit assolit per la candidatura independentista en la Cambra de Comerç de Barcelona
Eines de país i per la Intersindical-CSC. Amb
el seu creixement exponencial en el món
sindical com a sindicat independentista va
encoratjar l’independentisme a significar-se
en tots els àmbits possibles, com col·legis
professionals i altres. També va esmentar la
campanya “Prop de casa”, destinada a potenciar les empreses de serveis, de gas, telefonia, electricitat, serveis gestors i bancaris, el
comerç de proximitat…, i la campanya “Sobirania fiscal”, per tal de potenciar l’Agència
Tributària Catalana, promovent la tributació
en aquest òrgan en lloc de l’Agència Estatal
de l’Administració Tributària, i la importància que tindria que això passés en tots els
ens que formen part de les administracions
catalanes (Generalitat, ajuntaments, empreses públiques…).
Mobilització de la societat civil: va esmentar
l’important paper de la societat civil, amb entitats com la mateixa ANC, Òmnium Cultural o
l’Associació de Municipis per la Independència
com a eines essencials per condicionar les
decisions del Govern i dels polítics, i mostrar a
l’Estat que continuem dempeus i no ens conformem amb un indult d’una petita part —la
més mediàtica— d’aquesta repressió desbocada de l’Estat, amb l’escandalosa actuació
del Tribunal de Cuentas, antidemocràtic com
cap, que pretén arruïnar més de 30 persones
imputant-los irregularitats malaltissament
inventades o la persecució judicial de més de
3.000 persones.
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La societat civil tenim, va dir, un paper clau en
el condicionament de tots els actors polítics,
als quals no podem deixar de cap manera la
decisió sobre el nostre futur: amnistia i autodeterminació, sí, però no tan sols. Llibertat
per decidir i guanyar la independència en un
referèndum vinculant. Volgudament ens hem
deixat la negociació per al final: tant de bo que
es pogués acordar aquest referèndum, però
no hi tenim cap confiança quan a l’altra banda

no hi ha ningú amb voluntat de negociar. Hem
avançat: 52% al Parlament, 74 escons, situació estratègica en molts àmbits abans impensables, un suport a la independència que
no minva, ans al contrari. L’1 d’octubre vam
demostrar a l’Estat espanyol que no van poder
parar-nos; d’aquí aquella ferotge repressió.
Cal continuar empoderant-nos, marcant els
polítics, cal desobediència pacífica, cal exercici de la democràcia. Cal que lluitem i guanyem la independència!
Coordinadora de l’Assemblea
Nacional Catalana de Sant Llorenç Savall
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GEGANTS

50% de l’aforament i que pròximament ja
ho podríem fer al 75%.

REPRENEM LES SORTIDES
L’estiu és sinònim de vacances per a
molts i moltes, però és ben cert que per a
nosaltres sempre ha significat no parar.
Tot i que l’estiu passat, malauradament,
no va poder ser així, aquest hem pogut
tornar a viure sensacions passades. Malgrat no fer ni de bon tros totes les sortides que ens hauria agradat i que teníem
emparaulades, sí que ho hem gaudit com
feia temps que no fèiem.
Hem passat per Sant Vicenç de Castellet
(Bages), on el dia i les altres colles convidades van ser la millor companyia; ens
vam deixar caure per Salt (Gironès), on

ens van acollir de la millor manera possible;
i vam visitar els nostres veïns de Monistrol
de Calders (Moianès), on sempre és un gran
plaer anar. Ens va agradar molt que volguessin comptar amb nosaltres i volem felicitar-los per la feina feta en aquests temps
que estem vivint i és tan difícil fer actes
culturals.
Tot i aquestes magnífiques sortides, també
hem tingut temps de deixar-nos veure pel
nostre petit i bonic poble. Després de quatre mesos sense veure el pèl als nostres
gegants, es van deixar veure, tant la Diada
de Sant Llorenç com el diumenge 29 d’agost.

Volem agrair-vos-ho enormement, a tots
i totes els que ens feu costat i ens doneu
suport. No sabeu com ens omple veure petits
i alguns no tan petits gaudir quan ballem…!
Ben aviat tindreu a la vostra disposició els
programes de la festa major d’hivern: Sant
Climent, en què totes les activitats seran
adaptades a les mesures sanitàries. Tenim
moltes ganes de poder celebrar-ho, aquest
cop! Com sempre, volem donar les gràcies
a tots els col·laboradors i entitats que ens
ajuden a fer possible aquesta festa! Sense
ells i elles seria impensable poder fer tot el
que fem!

Per fi, l’1 de juny, tornava a haver-hi vida,
controlada i amb molta precaució, al
Casal d’Avis.
Per la Diada de Sant Jordi, el Casal té la
tradició de regalar roses, però enguany
no es podia realitzar. Fent ús de la dita, “la
necessitat aguditza l’enginy”, es va dissenyar una felicitació al·lusiva, i els membres de la Junta la van fer arribar a casa
de tots els socis de l’entitat.
Arribant la festivitat de Sant Joan, l’Ajuntament ens va donar l’oportunitat que

tres socis fossin portadors de la Flama del
Canigó pels carrers del poble. Van ser les
tres afortunades: la Maria Caelles, la Francesca Mirapeix i la Carme Noguera van tenir
l’honor de participar en aquest acte tan
nostre.
El 17 de juliol, respirant uns aires de certa
normalitat, ja vam poder celebrar l’Assemblea General de Socis, cosa que no havia
estat pas possible l’any anterior.
Una de les novetats que s’ha implementat
darrerament és que el centre no tanca el
mes d’agost, com s’havia fet fins ara. La raó
és ben senzilla: els jubilats no treballem, per
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tant, no tenim vacances. Si no tenim vacances, no té sentit tancar el local per vacances.
Volem aprofitar l’avinentesa per agrair a
l’Ajuntament l’arranjament de les pistes de
petanca de Comabella, que ens agrada utilitzar les tardes dels mesos d’estiu.
I per acabar, em ve a la memòria una estrofa
de la cançó, en versió original, de Joan
Manuel Serrat, que va fer per homenatjar
Antonio Machado: “todo pasa y todo queda.
Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo
caminos. Caminos sobre la mar”. La Covid
també passarà!

LACERA
EL JORDI DE LES PUES

CASAL
LA COVID TAMBÉ PASSARÀ
La Covid-19 s’ha convertit en una espècie de marcapassos de la nostra societat.
Arreu del món es balla al seu ritme, i si
mirem una mica enrere, podrem observar com ha anat variant el nostre comportament per la seva influència.
No fa gaire temps, se’ns feia rar veure
els japonesos utilitzar mascaretes per
anar pel carrer, ara nosaltres ja ho hem
assumit com el més natural del món.
Segons com, però, o almenys a mi m’ho
sembla, ja portem molt temps amb
aquesta “moguda”. Gairebé no recordava
com el 20 de març de l’any passat vàrem
sentir sonar la cançó Resistiré del Dúo
Dinámico, amb un volum una mica elevat, que venia de casa del nostre veí Dani,
excel·lent animador-comunicador, que
de mica en mica, fent de mestre de cerimònies, ens va anar engrescant, a molts

veïns de la plaça de Comabella, perquè des
dels balcons, porxos i terrasses de les nostres cases retéssim un homenatge diari al
personal sanitari, que lluitava contra l’acabada d’estrenar pandèmia. Mentre escoltàvem un parell de cançons, fèiem senyals
amb la llum dels telèfons mòbils. La cita era
a les vuit del vespre i per aquelles dates ja
era fosc.
Això va durar fins al dia 2 de maig, i va durar
prou temps perquè alguns dies ja poguéssim
sentir la nova versió de la cançó Resistiré.
Quaranta-tres dies ininterromputs en els
quals no van faltar el fred, el vent i la pluja.
Nosaltres, allà cada dia, fins que vam decidir
acomiadar-nos, tot citant-nos, perquè al cap
d’una setmana, o 15 dies, féssim una trobada
a la plaça de Comabella per celebrar el que
semblava que havia estat un malson. Que
innocents vam ser, perquè encara la ballem
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i la trobada, a hores d’ara, continua pendent.
L’11 de març del 2020, la Junta del Casal
vam ser citats urgentment a l’Ajuntament
per decidir el possible tancament provisional, i durant uns 15 dies, del Casal, perquè
l’alcalde de Castellar del Vallès havia fet tancar els dos locals que tenen allà. L’endemà
mateix es va tancar el Casal, i al final els
possibles 15 dies es van convertir en 446.
Més de 14 mesos amb el Casal tancat.
El 16 de febrer d’enguany ens van donar
permís per tornar a jugar a la petanca, perquè és una activitat a l’aire lliure; això sí, en
grups de 6 persones com a màxim, i fent servir les mascaretes.
El 17 de maig vam tenir una reunió ordinària de Junta del Casal, a la qual va assistir
la regidora Cristina Martínez per comunicar-nos que ja podríem obrir el local amb un

Després de més de 8 anys
mirant de convèncer els diferents regidors de Cultura de
l’Ajuntament perquè seguissin la pista de les filmacions
del Jordi Martínez (el Jordi
de les pues), el qual havia de
tenir multitud de documents
visuals de la història del
poble (des de comunions fins
a actes oficials), i coincidint
amb la incorporació a Lacera,
vaig començar a tibar fils per
descobrir si el treball del Jordi
encara es conservava i qui
el posseïa. Gràcies a l’ajuda
desinteressada de la Meritxell Toro, actual propietària
de la casa on va viure la família Martínez, em vaig posar en
contacte amb la seva filla, la
Maribel Martínez, que viu a
Vilanova i la Geltrú, i també
amb el seu germà Jordi, que
ho fa a Sabadell. Entre tots
dos tenen tot el material audiovisual que, des de Lacera,
pretenem digitalitzar i compartir-lo a través de la nostra
web (www.lacerasavall.cat).
La tasca és feixuga; em diuen
els Martínez que hi ha més
de 500 hores de gravació,
però crec que val la pena fer
l’esforç i tenir aquests documents de memòria històrica
en pel·lícula. Vaig aprofitar
el meu viatge a Vilanova (per
recollir material filmat) per
entrevistar la Maribel perquè
m’expliqués coses del seu
pare, i així ho vàrem fer. Us en

faig cinc cèntims. La família del
Jordi Martínez és natural de Barcelona i va arribar a Sant Llorenç
després d’un periple professional
des de Manlleu, on es van establir per treballar en el món del
tèxtil, i on fins i tot van comprar
una casa. A causa del clima de la
zona, que no provava al fill Jordi,
van decidir canviar d’aires per
venir a espetegar a la nostra vila.
Era a finals dels anys seixanta. Al
poble li van posar el sobrenom
d’«el Jordi de les pues» per la
seva feina. La seva era una feina
esclava i havia d’estar al peu del
canó gairebé les 24 hores del dia
perquè els telers no deixessin de
treballar. Es va integrar ràpidament a la vila en tenir un tracte
professional directe amb la gent
del tèxtil llorençà. Es va fer el
poble seu i sempre deia que se

sentia de Sant Llorenç. Una de les
seves aficions, que ja li venia del
seu pare, era el de càmera «freelance», i que també va heretar el
seu fill Jordi. Tots els que tenim
una edat el recordem present als
actes populars i institucionals,
amb les seves càmeres de filmar
de totes mides sobre l’espatlla
i sempre en lloc privilegiat. Una
altra afició va ser la de radioaficionat. És l’explicació de la gran
antena que volava per damunt
del teulat de casa seva. Pertanyia
a l’Associació de Radioaficionats.
A casa tenia dues habitacions
destinades als seus grans hobbies, una per a la ràdio i els soterranis per a les pel·lícules, on les
muntava i feia baixar la família
perquè veiessin les seves creacions. La conjunció de totes dues
aficions va esdevenir un projecte
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innovador al poble en els anys
80: Tele-Pues. Així s’anomenava
al poble el seu canal «privat»
de televisió. Emetent a una freqüència determinada, donava
cobertura a tot el poble i feia la
competència a la novella TV3. A
Tele-Pues podies veure programes de canals estrangers o pel·
lícules que ell havia filmat d’actes
que s’havien realitzat al poble, i
es podien tornar a visualitzar en
diferit. Tot es va acabar quan va
rebre una trucada des de Madrid.
El seu lligam amb Sant Llorenç
era gran. Va rebre propostes perquè es presentés per alcalde i va
participar activament perquè hi
hagués una llar d’infants a partir
dels 3 anys. Era un personatge
que podia semblar fred i distant
però res més lluny de la realitat.
Ell era una persona molt afectuosa plena de detalls envers
els del seu voltant. «Si em voleu
fer marxar de Sant Llorenç que
sigui amb els peus per davant»,
comentava en clau d’humor en
proposar-li la família de marxar a viure amb ells per la seva
malaltia. Va estar lluitant durant
prop de 10 anys contra el càncer.
La seva filla se’l va emportar a
Vilanova per tenir-lo més a prop,
però el Jordi va voler tornar cap
al poble, on va anar superant els
entrebancs de la seva malaltia.
Els seus darrers dies els va passar a la Residència de la Gent
Gran de Sant Llorenç.
Joan Rosell
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els grups municipals opinen

Moltes gràcies!

CAP DE SETMANA PURIFICANT
Als excessos s’hi suma el menjar ràpid que ens
imposa el ritme de treball. Una altra vegada
estrès, males digestions, retenció de líquids,
pesadesa, ulleres i algun quilo de més. Moltes vegades necessitem desintoxicar el nostre
organisme, sobretot després de períodes de
vacances en què es cometen excessos amb el
menjar i l’alcohol. De nou a la feina, el menjar
ràpid i de vegades poc saludable pot empitjorar la situació. Així que el millor és que paris i
et prenguis un cap de setmana per a tu i per al
teu cos.
La tardor és molt bon moment per fer aquesta
cura, ja que és l’estació en què més desequilibrats solen estar els nostres hàbits alimentaris i, a més, comptem amb l’ajuda d’un munt de
fruites i verdures de temporada amb un gran
poder depuratiu.

Dos dies…
L’objectiu és donar-li un descans al teu organisme, sobretot al teu fetge i vesícula, i deixar
que la pell s’oxigeni. Et sentiràs lleuger, equilibrat i net per dins i per fora.
Seran dos dies a base de fruita, verdures i aliments molt naturals. Un cop finalitzada la teràpia, aniràs introduint a poc a poc aliments més
complexos, però oblidant-te dels greixos saturats i els sucres refinats. Et sentiràs tan bé que
t’animaràs a seguir menjant lleuger.

1r dia: fruites i verdures
Et proposo passar el dia a base de fruites i verdures, però si creus que no podràs, et donem
l’opció d’afegir algun aliment.
En aixecar-te, pren un bon got d’aigua per
hidratar-te per dins. Abans d’esmorzar, et proposo un passeig per anar posant en marxa el
metabolisme.

- Mig matí: un suc acabat d’esprémer de fruita
o verdures (poma, pastanaga, api, tomàquet,
pinya, taronja, papaia…), combina-ho al teu
gust.
- Dinar: sopa lleugera de verdures (pastanaga,
porros, carabassó, bledes… i una patata si
necessites més energia). De postres, compota de poma, un iogurt de soja o una infusió. Si necessites menjar una mica més, pren
dues galetes d’arròs, civada o sègol.
- Berenar: un altre suc de fruites naturals o
verdures fresques.
- Sopar: amanida de pastanaga, remolatxa i
api (la verdura més depurativa) crus barrejats
amb arròs integral cuit. Amaneix-la només
amb llimona i molt poca sal. De postres, pinya
natural, un iogurt de soja o una infusió.
- Abans d’anar a dormir: pren una infusió de
dent de lleó endolcida amb estèvia.

2n dia: menjar lleuger
Pots continuar amb la dieta anterior o fer
aquesta altra, també molt lleugera, però en la
qual ja s’inclou algun aliment més nutritiu.
En aixecar-te, que no se t’oblidi el teu got
d’aigua.
- Esmorzar: suc de fruites, iogurt amb musli i te.
- A mig matí: suc de fruites o verdures
naturals.
- Dinar: arròs integral bullit amb verduretes o
un puré de verdures. Una poma rostida o una
infusió.
- Berenar: un suc natural o una infusió amb
dues galetes de civada o arròs.

- Esmorzar. A base de fruita fresca i depurativa: raïm, papaia, poma, préssecs, taronja,
aranja, llimona, pinya, groselles, nabius o
mores. Per acompanyar-la, te o una infusió de dent de lleó, calèndula o gingebre
fresc (són diürètiques) amb estèvia; aquesta
vegada està prohibit el cafè. Si et quedes
amb molta gana, pren un iogurt de soja barrejat amb cereals integrals o flocs de civada.
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- Sopar: una amanida variada i peix bullit, tot
amanit amb una culleradeta d’oli d’oliva.
Mató amb mel o un iogurt de soja.
Consell útil: ara que has acabat el cap de setmana purificant, comença a introduir en la teva
dieta aliments lleugers i cuinats al vapor, a la
planxa o bullits. Si vols seguir perdent pes,
prohibits els greixos saturats i els sucres.

Hàbits desintoxicants
Has de donar suport a la teva cura purificant
amb alguns hàbits que ajuden a desintoxicar:
-Fer exercici: fer un passeig en aixecar-te i a
l’aire lliure et farà sentir com nou/nova. Qualsevol altra activitat física és recomanable.
-Dormir: afegeix al teu pla desintoxicant una
cura de son, multiplicarà els efectes per mil.
-Beure aigua: és fonamental si vols que el teu
organisme elimini toxines. A tota hora i sense
límit, ja veuràs quin efecte produeix sobre la
teva pell.
Fer una cura desintoxicant durant un dia o dos
no té per què ser perillós per al teu organisme
sempre que siguis una persona sana i no tinguis problemes d’anèmia o anorèxia. Quan
s’inicia el procés, l’organisme obté l’energia
dels dipòsits de glucogen existents en els
músculs i el fetge. A continuació, recorre a
les reserves de greix i, finalment, a les proteïnes emmagatzemades en el mateix cos. Per
això, durant una cura ben feta no es produeix
desnutrició.

Per una mobilitat
sostenible

La Masia de l’Agell, els
equipaments on créixder

Mans enlaire. Això és
un atracament.

El dia d’avui, quan estem redactant aquesta columna, el 31 d’agost
de 2021, a les 9.05 del matí, podem
respirar una mica tranquils i dir en
veu molt baixa que Sant Llorenç Savall s’ha salvat, ens hem salvat!
I la veritat és que ha estat pels
pèls! Al contrari que l’any passat,
els boscos estan secs, massa secs,
i la poca quantitat de pluja que ha
pogut caure no ha servit de res. El
riu sec, la riera, i el pantà ha perdut,
també, molt volum d’aigua. A tot
això, si hi sumem les temperatures
altes que hem tingut (normal per
l’època), encara ens ha fet patir més.
Doncs mentre molts de nosaltres
hem gaudit de la piscina, de tardes
de platja, de terrasses de bar, hi
ha hagut un grup de persones que
s’han dedicat a vetllar pels nostres
boscos, per les basses, pels camins,
pels camps… fent guàrdies interminables, algunes de 12 hores i en els
seus respectius locals. Per no esmentar quan fan tasques d’animals,
assistir accidents, apagar algun
contenidor que s’ha “encès”…
Ens referim al cos de Bombers
Voluntaris de Sant Llorenç Savall
i a l’ADF-El Pinyó. Persones que de
manera altruista i voluntària han
dedicat el seu temps a cuidar-nos a
nosaltres i el nostre entorn. Abans o
després d’anar a treballar a les seves
feines, en els seus descansos, en els
seus dies de festa… i recordem que
la campanya forestal va començar
el 15 de juny fins al 15 de setembre.
El 22 de juliol el cor ens va bategar fort, fort, però per sort tot va
quedar en un ensurt! Volem donar
les gràcies a tots els mitjans externs
que hi van actuar, als dos cossos de
prevenció d’incendis del nostre municipi, i també a les persones voluntàries que també hi participen en un
moment o altre i que també hi són.
Des d’aquestes línies, moltes gràcies!

En els darrers 20 anys, segons dades de
l’IDESCAT, el parc de vehicles d’ús privat a Sant Llorenç ha crescut per sobre
del 50% en el cas dels cotxes i més d’un
100% en el cas de les motos. Això només
tenint en compte els vehicles que paguen
l’IVTM en el nostre municipi. La població, en canvi, en aquest període de temps
ha tingut un increment del 17%. Aquest
increment desmesurat del nombre de
vehicles, en part, és a causa de la nul·la
acció per part del govern municipal en
crear polítiques de foment del transport
públic. Aquestes polítiques haurien de
passar per un increment en la freqüència
de la Vallesana per convertir-la en una
llançadora que uneixi la nostra població
amb Castellar en freqüències de pas que
no superin l’hora. De fet, aquesta opció
formava part de la proposta feta per la
comissió de treball de mobilitat formada pels diferents grups municipals per
la millora en l’ús del transport públic en
el nostre poble. Aquesta proposta va ser
presentada per l’actual equip de govern a
la Generalitat ara fa més d’un any i mig!
Per ara, encara estem esperant alguna
resposta.
Però des de la CUP Savall també creiem
necessari crear polítiques que fomentin
l’ús del transport públic mitjançant ajuts
directes que permetin accedir de forma
gratuïta al títol de transport T-16 per a
tots els menors de 16 anys i subvencionar,
en part, el cost del transport de tots els estudiants majors de 16 anys. Crear un títol
propi, a semblança de la T.Rosa de Barcelona, que permeti a les persones jubilades viatjar gratuïtament fins a Castellar.
Finalment, informar tots els propietaris de vehicles amb una certa antiguitat la
possibilitat d’accedir al títol de transport
T-Verda sempre que es doni de baixa el
vehicle, i ajudar-los en la seva tramitació
si es dona el cas. Aquesta targeta permet
fer viatges il·limitats durant tres anys per
les 6 zones tarifàries.
Treballar per l’augment de l’ús del
transport públic, a part de reduir de forma directa el nombre de vehicles que
circulin per la carretera i indirectament
la sinistralitat, ha de tenir com objectiu final la reducció de com a mínim el 60% de
l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle,
tal com marca la llei europea del clima
aprovada pel Parlament Europeu.

El mes de juliol de 2021, l’Ajuntament
de Sant Llorenç Savall va engegar un procés participatiu per recollir idees i establir
quins equipaments podrien encaixar en
l’espai de l’Agell.
Des de Junts per Sant Llorenç Savall creiem i defensem que la masia de l’Agell és i
serà un espai important per als llorençans
i les llorençanes, i un espai importantíssim
per a la història del nostre poble. El nostre
grup polític, en el programa electoral, en
motiu de les eleccions municipals de l’any
2019, fèiem esment a la importància d’arranjar l’espai de la masia de l’Agell, i posàvem, doncs, aquest punt com a prioritari.
Per la qual cosa, celebrem l’inici d’aquest
procés participatiu, que permetrà que tots
plegats tornem a gaudir d’aquest espai en
els pròxims anys.
Per aquests motius, diversos membres
de Junts per Sant Llorenç Savall, familiars
i simpatitzants varen presentar de manera
individual una proposa conjunta prèviament redactada. Seguidament farem un
petit resum de la proposta que van entregar
a l’Ajuntament:
· Centre d’Atenció Primària: Sant Llorenç
Savall necessita un nou Centre d’Atenció
Primària, més espaiós, adaptat completament a persones amb mobilitat reduïda i
amb un bon accés per a ambulàncies. La
construcció d’aquest equipament hauria de ser també la primera pedra que
ens permeti millorar la franja horària del
servei sanitari del nostre poble; per tant,
crèiem que la construcció del nou CAP és
prioritària per tal de poder cercar aquestes vies per augmentar el servei.
· Centre de dia: l’objectiu d’aquest equipament seria dotar d’atenció professional els
usuaris que requereixen atenció supervisada durant el dia o per a la gent gran que
es troba sola.
· Auditori municipal/sala polivalent:
aquest equipament tindria l’objectiu
d’acollir esdeveniments culturals i dinamitzar la vida social de Sant Llorenç Savall. Aquest equipament seria ideal per
acollir exposicions, xerrades, actes culturals… Amb una grada plegable per tal de
dotar de polivalència la sala.
· Museu d’història del poble: per saber
com som és important saber d’on venim,
aquesta seria la idea d’aquest petit equipament.
· Locals socials, comercials o culturals: per
aprofitar el màxim de metres quadrats
possibles, s’haurien de rebaixar les terres
de l’espai amb l’objectiu de fer-hi aquesta
planta -1. La voluntat seria crear un espai
ampli per destinar-lo a locals comercials
de lloguer o una altra sala sociocultural
que suposaria novament un benefici per
al nostre municipi.
Facebook: @JuntsxSantllorens
Twitter: @juntsxslls
Instagram: @juntsxsantllorenc
Correu electrònic:
santllorencsavall@junts.cat

Comencem així el nostre article
en aquest butlletí informatiu fent referència a la nova supertaxa sobre
el clavegueram dels grups d’ERC i
JUNTS.
Sí, un veritable superimpost que
ens ha colat l’equip de govern i que
sumem a la pujada de tots els impostos que al llarg d’aquests últims 6 anys
han anat realitzant per fer les obres
faraòniques que no reflecteixen, en
absolut, la situació de deixadesa en la
qual es troba el nostre poble.
Aquesta nova taxa depèn de l’aigua
que es consumeixi. En el nostre rebut
de l’aigua, que paguem trimestralment, i que no està gens malament
per tenir l’aigua que ens abasteix en el
nostre mateix poble, el mínim que paguem d’aigua és de 30 metres cúbics,
gastem o no gastem aquesta quantitat. Ara, la quantitat mínima que pagarà una família en aquest superimpost del clavegueram seran aquests
30 metres cúbics, gastats o no gastats,
multiplicats per 0,46 euros, que és el
preu que el nostre estimat equip de
govern ha posat al metre cúbic.
Això suposa una despesa extra en
aquest rebut de l’aigua d’un mínim de
13,80 euros, que multiplicat pels quatre rebuts anuals fan un total de 55,20
euros. A partir d’aquí, s’han de multiplicar tots els metres cúbics consumits per 0,46 euros, un VERITABLE
ROBATORI.
Volem recordar als grups d’ERC i
de Junts que hi ha molts veïns i veïnes
que van haver de pagar la realització
del clavegueram dels seus carrers de
les seves pròpies butxaques. Ens referim als veïns/es de Les Marines i de
Comabella. Fins i tot molts veïns/es,
a més a més del clavegueram general
dels carrers, van haver de realitzar
particularment altres ramals del clavegueram introduïts per les parcel·les
amb la consegüent despesa extra.
El nostre grup s’oposa frontalment
a aquest atracament i presentarà una
moció perquè aquesta taxa sigui retirada. Ja prou de tantes apujades d’impostos que paga el veïnat d’aquest
poble, perquè continuem veient, per
exemple, la brutícia que dia rere dia hi
ha als nostres carrers.
Una altra forma de governar és possible, és clar que sí!
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