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L’Ajuntament informa

PLENS MUNICIPALS
Ple juliol 2021
Regidors absents que han excusat la seva assistència: Sra. Èlia
Maria Rovira Calero (AES)
- Aprovació acta Ple extraordinari del dia 30 de juny de 2021.
Exp. 2021/000711. Efectuada la corresponent votació, resta
aprovada per UNANIMITAT, amb el vot favorable dels membres
dels grups municipals d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2), AES (1) i
la CUP-AMunt (2).
- Liquidació econòmica obres polígon i contribucions especials. Exp. 2020/000530.
ACORDS:
PRIMER - Aprovar la liquidació definitiva de les obres d’urbanització del passatge Indústria i tram final del carrer Sant Antoni
Maria Claret, que ha quedat fixada en l’import de QUATRE-CENTS
SETANTA-UN MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS
AMB NORANTA CÈNTIMS D’EURO (471.459,90 €), segons detall.
SEGON - Aprovar la distribució del finançament i import a repercutir als beneficiaris de les obres amb aplicació de les contribucions especials del projecte de referència, d’acord amb l’informe
emès per l’arquitecte municipal i establint l’import a repartir
entre els beneficiaris de les obres en 47.145,99 €, corresponent
al 10, que suposa el percentatge del 43,44 % del cost total de les
obres realitzades i que es repartirà amb aplicació dels mòduls de
repartiment aprovats.
TERCER - Aprovar les quotes individuals definitives que es relacionen com a resultat de l’aplicació del percentatge d’aplicació
de contribucions especials al finançament del cost de les obres
d’urbanització del passatge Indústria i tram final del carrer Sant
Antoni Maria Claret del municipi als subjectes passius beneficiaris de les obres realitzades.
QUART - Practicar la liquidació de les contribucions especials a
cadascun dels beneficiaris de les obres, amb indicació detallada
dels mòduls aplicats i l’import definitiu a satisfer.
El pagament es realitzarà en dues fraccions corresponents al
50 % de la quota resultant a cada propietat.
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 d’AES (1) i de
la CUP-AMunt (2).
- Festes Locals 2022. Exp. 2021/000716. Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies la determinació de les dues
festes locals següents per a l’any 2022:
Dia 18 de novembre – Festa Major de Sant Climent
Dia 26 d’agost – Festa Major
Efectuada la corresponent votació, resta aprovada per UNANIMITAT, amb el vot favorable dels membres dels grups municipals
d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2), AES (1) i la CUP-AMunt (2).
- Aprovació xifra PMH a data 1 de gener de 2021. Exp.
2021/000312. Aprovar la xifra d’habitants del padró municipal

d’habitants referit a l’1 de gener de 2021 en 2.514 habitants, d’acord
amb el següent detall:
A 1 de gener de 2020

Homes
1.217

Dones
1.200

Total
2.417

A 1 de gener de 2021

Homes
1.263

Dones
1.251

Total
2.514

Efectuada la corresponent votació, resta aprovada per UNANIMITAT,
amb el vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM
(5), JxSLLS-JUNTS (2), AES (1) i la CUP-AMunt (2).
- Moció AES relativa als contractes superiors a 15.000 euros. Exp.
2021/000785. Efectuada la corresponent votació, la moció queda
DESESTIMADA en obtenir el següent quòrum: vots en contra dels
membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2), i
vots a favor del grup municipal d’AES (1) i la CUP-AMunt (2).
- Moció Junta de Portaveus sobre la cessió de vehicles. Exp.
2021/000786. Efectuada la corresponent votació, resta aprovada per
UNANIMITAT, amb el vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2), AES (1) i la CUP-AMunt (2).
- Moció conjunta JUNTS, ERC i AES sobre sol·licitud d’arranjament de camí. Exp. 2021/000787. 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 (1) i els vots en contra de la CUP-Amunt (2).
- Donar compte de la relació de decrets del número 128/2021 al
152/2021.
- Informacions regidories i alcaldia.
- Precs i preguntes.
- S’aixeca la sessió a les 20.09 h.

Ple setembre 2021
- Aprovació acta Ple municipal ordinari del 29 de juliol de 2021.
Exp. 2021/000772. 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-AMunt
(2) i l’abstenció d’AES (2).
- Adequació retributiva singular de tres llocs de treball de l’Ajuntament 2021. Exp. 2021/000883. 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 Amunt (2) i els vots en contra d’AES (2).
- Modificació de crèdit número 07/2021. Exp. 2021/000927. 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 AMunt (2) i
AES (2).
- Aprovació definitiva compte general 2020. Exp. 2021/000541.
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-AMunt
(2) i AES (2).
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- Moció presentada pel grup municipal d’AES. Eliminació de
la taxa de clavegueram. Exp. 2021/000937. Efectuada la corresponent votació, la moció queda DESESTIMADA en obtenir el
següent quòrum: vots en contra dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2), i vots a favor del grup municipal de la CUP-AMunt (2) i AES (2).
- Moció presentada pel grup municipal d’AES i la CUP. Veure
instàncies i notificacions al programa Genesys. Exp.
2021/000939. Efectuada la corresponent votació, la moció queda
DESESTIMADA en obtenir el següent quòrum: vots en contra dels
membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2), i
vots a favor del grup municipal de la CUP-AMunt (2) i AES (2).
- URGÈNCIES
- Moció presentada pel grup municipal de la CUP. Crear i dinamitzar un grup de treball. Exp. 2021/000938. Efectuada la
corresponent votació, la moció queda aprovada per MAJORIA
ABSOLUTA amb l’obtenció del següent quòrum: vots a favor dels
membres dels grups municipals d’ERC-AM (5), JxSLLS-JUNTS (2),
CUP-Amunt (2) i abstenció del grup municipal d’AES (2).
- Moció presentada pel grup municipal de la CUP. Punt d’informació. Exp. 2021/000938. Efectuada la corresponent votació, la
moció queda DESESTIMADA en obtenir el següent quòrum: vots
en contra dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (5),
JxSLLS-JUNTS (2), vots a favor del grup municipal de la CUP (2) i
abstenció del grup municipal d’AES (2).
- CONTROL DE GOVERN
- Donar compte de la relació de decrets del número 153/2021 al
204/2021.
- Informacions regidories i alcaldia.
- Precs i preguntes.

savall

FELICITACIÓ DE NADAL DE
L’ALCALDE I ELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT

- S’aixeca la sessió a les 20.53 h.

Ple octubre 2021
Regidors absents que han excusat la seva assistència: Juan Luís Serrano Toro (ERC-AM)
- Aprovació acta del Ple municipal ordinari del 30 de setembre
de 2021. Exp. 2021/000974. 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-AMunt (2) i l’abstenció d’AES (1).
- Modificació Ordenances Fiscals per a l’exercici 2022. Exp.
2021/001020. 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), i els vots en
contra de la CUP-AMunt (2) i AES (2).
- Acceptació de la cessió d’ús de l’espai anomenat Patronat,
situat al carrer Rectoria. Exp. 2021/001023. Efectuada la corresponent votació, resta aprovada per UNANIMITAT amb el vot favorable dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (4), JxSLLSJUNTS (2), CUP-AMunt (2) i AES (2).
- CONTROL DE GOVERN
- Donar compte de la relació de decrets del 205/2021 al
222/2021.
- Informacions regidories i alcaldia.
- Precs i preguntes.
- S’aixeca la sessió a les 19.59 h.aixeca la sessió.
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INAUGURACIÓ BARRACA DE VINYA

EL CASTELL DE PERA
Tal com es plantejava al projecte presentat
aquest any 2021 a l’OSIC (Oficina de Suport
a la Iniciativa Cultural), i que ha suposat la
concessió de la corresponent subvenció
(2.943,49 €) més l’aportació de l’Ajuntament
(2.378,86 €), una primera fase d’actuació és
el desbrossament del jaciment i la recuperació en planta del jaciment.
A data de 21 de desembre, aquesta desbrossada ja s’ha dut a terme per part del parc
natural després d’una reunió entre el director del parc, l’Àngel Miño, i l’alcalde, el Joan
Solà. Aquesta tasca ha de permetre observar el coronament i pany dels murs del castell i estructures que s’hi relacionen, i poder
determinar els punts on cal fer una actuació
d’urgència. La proposta de subvenció recull
també les petites intervencions de consolidació, que requeriran la presència d’una restauradora titulada qui, un cop finalitzada la
intervenció, haurà de redactar i entregar als
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SSTT la memòria corresponent als treballs
executats.
La proposta d’actuació és la següent:
1 Desbrossament de tota la superfície del
jaciment arqueològic amb el corresponent
seguiment arqueològic.
2 Extracció dels elements herbaris dels
murs per part de la tècnica restauradora.
3 Recuperació de la planta del jaciment i l’estratigrafia existent, amb la seva posterior
protecció per mitjà de tela geotèxtil i recuperació del material petri despès dels murs.

6 Avaluació de l’estat de conservació de les
estructures que conformen el conjunt del
castell de Pera, cosa que permetrà emetre un informe/memòria que ha de servir
de base per gestionar una visita amb els
membres de la Diputació i poder-los fer
coneixedors de l’estat de la qüestió. Amb
aquesta base, les possibilitats que aquest
òrgan assumeixi la redacció del Pla director durant el 2022 s’estimen elevades.

El 17 d’octubre es va inaugurar
la barraca de vinya situada al
terreny que queda al costat del
cementiri, construïda per membres del Grup de Recerca de

Pedra Seca del Centre Excursionista de Castellar del Vallès i del
Grup de Pedra Seca Ballestar. Cal
agrair la tasca que fan, mantenint i restaurant un element que

Donem les gràcies al Sr. Joan
Durà, que va fer cessió de les
pedres extretes de les seves ter-

res. Després dels parlaments es
va servir un petit refrigeri acompanyat del vi 5 Quarteres de la
Muntada i un seguit d’embotits
de Cal Blau.

El document seria la base de les actuacions futures.

4 Si s’escau, excavació en extensió de l’estratigrafia i obertura de cales puntuals per tal
d’avançar en el coneixement cronoevolutiu del castell de Pera o establir el grau de
conservació de les mateixes estructures.

7 Informar els SSTT d’Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya dels greus problemes estructurals dels murs del castell i
aconseguir assessorament i suport davant
les línies de finançament (subvencions)
existents.

5 Consolidació puntual dels coronaments o
panys de mur que presentin un major grau
de conservació.

Els treballs els ha dut a terme l’empresa
Arqueòlegs.cat (Catarqueòlegs SL).

Atenció ciutadana
LÍNIA VERDA
Com ja sabeu, des del mes de juny de 2020 disposeu de l’aplicació
“Línia Verda” per comunicar les incidències que detecteu a l’equipament urbà del municipi. Us agraïm que feu un bon ús de l’eina per
tal que la solució de les incidències sigui més àgil i ràpida. Adjuntem
un informe del tipus d’incidència que s’ha anat rebent durant aquest
2021. Moltes gràcies per la vostra col·laboració!
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forma part de la nostra història i
del nostre patrimoni cultural.

Descarrega l’aplicació Línia Verda i
notifica la teva incidència!
Ho pots fer amb el teu mòbil a través
d’aquest codi QR:
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Cultura

Pahissa del Marquet

AMBAIXADOR, TIÓ I CAVALCADA
El 19 de desembre vam rebre la visita de
l’Ambaixador i els infants van poder fer
cagar el tió i entregar la carta. Aquest any en
un nou format, als jardins i pati del Marquet
de l’Era.
També va tornar el Concurs de fanalets amb
3 categories (llar d’infants, pàrvuls i primària). Els guanyadors van ser el Blai i la Laia
Puig, i l’Aina Agell.
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2a EDICIÓ PREMI LITERARI MARQUET DE LES ROQUES

format de l’any passat.
Una cavalcada interactiva que aniria passant
per tots els carrers del municipi.
La decisió es va prendre a l’últim moment i
agafant de referència les dades objectives
de les afectacions que estava tenint la Covid
a Sant Llorenç Savall, en aquell moment.

I, com ja és habitual, la panera de col·
laboració amb la festa dels reis, de la que va
resultar guanyadora la Toni Calvet.

Una decisió molt a contracor del que es pretenia fer al principi, tornar-ho a celebrar a la
plaça, tenint en compte les mesures sanitàries i amb els efectius de la Comissió (alguns
d’ells, confinats).

La Comissió de Reis junt amb la Regidoria
de Cultura, després de mantenir vàries i llargues reunions, van decidir tornar a repetir el

Una decisió l’objectiu de la qual era evitar
aglomeracions i, per tant, minimitzar riscs
innecessaris.
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Una decisió que posava per davant la salut
de tots.
Els infants van tenir reis. Una cavalcada amb
l’Ambaixador, tots els patges i els reis, que
hores abans s’havien fet un test ràpid per
detectar possibles positius. Una cavalcada
formada per quatre pick-ups, dos vehicles
de la comissió, un vehicle de Bombers Voluntaris i dos de l’ADF. Aquesta vegada, anava
tota la comitiva junta.
Des d’aquestes línies es vol agrair tota
la feina realitzada per la Comissió, la col·
laboració de Bombers Voluntaris de Sant
Llorenç Savall i ADF, com també a les persones que a títol individual hi van posar el seu
gra de sorra.

Sembla mentida, però en el moment que
estem redactant aquest Savall ja han passat
tres mesos des de la 2a edició del Premi Literari Marquet de les Roques. Aquesta vegada
l’acte es va celebrar envoltat del mateix paisatge que l’any passat, a la Vall d’Horta, però
a l’exterior de la Pahissa del Marquet. L’acte
el va presentar l’entitat municipal Associació
Cultural Set de Teatre (la Marga Santin i en

Boi) i va comptar amb la presència del diputat de Medi Ambient, Josep Tarín, el director
del parc natural, Àngel Miño, i l’alcalde de
Sant Llorenç Savall, Joan Solà.

cesca Mirapeix i el Josep Caba. A tots ells
també, moltes gràcies! I també volem agrair
tota l’ajuda i suport que vam rebre de l’Ester
Xargay, la persona que gestiona la Pahissa.

Els textos guanyadors els van llegir persones que estan dins de l’entitat de teatre, com
la Ruth Garcia i la Marta i el Pau Argemí. I
dues persones més que vam estar molt contents que hi volguessin participar: la Fran-

L’acte va acabar amb un petit refrigeri, amb
vi 5 Quarteres de La Muntada i un tast d’embotits del Charter (la Cope). Donem les gràcies a tots els participants i felicitats a tots
els guanyadors:

PREMI
Categoria

Títol

Nom

Narrativa infantil A La nau espacial

Thaís Calvet

Narrativa infantil B Un secret al Marquet de les Roques

Núria Domínguez

Poesia juvenil

DESERT

Narrativa juvenil

Bategant el cor de la vall

Laia Sors Planas

Poesia adult

Postal de bosc

Isabel Gesti Urpí

Narrativa adult

El guardià de Sant Llorenç

Antonio Lozano i Rabaneda
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FESTA MAJOR DE SANT CLIMENT
Tot i la situació en què ens trobàvem (molt
millor que no pas ara), es van poder fer
moltes activitats durant els tres dies que va
durar la Festa Major d’Hivern; Festa Major
en què un dels moments més àlgids, entre
d’altres, és la trobada de gegants, la plantada i el cercavila. És el dia en què el nostre
poble s’omple de gegants, capgrossos, gralles i timbals arribats d’arreu de Catalunya.
Sí que és veritat que aquest any van ser
menys colles —a causa de la covid— però
la festa no va fallar. Volem agrair i molt la

feina de la Colla de Gegants de Sant Llorenç
Savall. Aquesta vegada, per si no tinguessin
prou feina, van dur el bar durant el concert
dels Allioli Versions.
Donem les gràcies a tot el voluntariat i participants, infants i jovent de Sant Llorenç per
haver tirat endavant la cursa de tricicles i
patins, el Quo Vadis i el torneig de voleibol.

bastoners, trabucaires i correfoc estàtic, torneig de petanca, organitzat pel Casal, el cau
obert; el torneig de bitlles —organitzat per
C.B.C La Mola— i es va acabar amb la tarda de
teatre al Patronat amb l’obra Dones, homes i
criatures, a càrrec de Fem BiR, i els monòlegs
de la Sandra Cendra i en Jordi Martínez, de la
companyia La Destil·leria Espectacles.

També vam comptar amb un espectacle per
als més menuts amb el Carles Cuberes, un
taller de sabons conduït per la Núria Ferrando,

Moltes gràcies a les voluntàries del Punt Lila
per haver-hi estat la nit del concert. Esperem
que l’any que ve en tinguem més i millor!

Taller de sabons a càrrec de Núria Ferrando

Animació infantil amb Carles Cuberes

Trobada de gegants de la Festa Major d’hivern

Torneig de petanca i entrega de premis

Torneig de vòlei
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Torneig de bitlles
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Quo Vadis
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EL CONCERT MÉS ANIMAL
El 17 de desembre es va dur
a terme, a la Casa de Cultura 1
d’Octubre, la presentació del
llibre El concert més animal
(Premi Emili Teixidor 2021), de
l’autora Anna Fité, acompanyada
del regidor Pere Canadell.

Voluntaris Quo vadis

Promoció Econòmica
FIRA DE SANTA LLÚCIA
El passat 12 de desembre es va organitzar la Fira
de Sant Ponç al passeig de la Rectoria, amb un

Correfoc

total de vint-i-dos parades, si tenim en compte
les entitats del poble. Per a la mainada, L’Obra-

dor va preparar una activitat de fer estrelles per
decorar i un taller per fer figures de pessebre.

Concert d’All-i-oli versions

Ensenyament
ACADÈMIA ANGLÈS AL NOSTRE MUNICIPI AMB PUNT DE PARTIDA
Teatre: “Dones, homes i criatures”

Monòlegs amb Jordi Martinez

Amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge d’idiomes al municipi i que els cursos siguin accessibles per a tothom, l’Ajuntament signa un conveni

amb l’Escola Municipal d’Idiomes Punt de Partida. Els cursos van començar a l’octubre i han
sortit grups per a petits i grans de l’escola. Les

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

A Telegram:
Ajuntament
Sant Llorenç Savall

classes es fan a la mateixa escola com a activitat
extraescolar i també hi ha un grup per a adults,
que fa les classes a Casa de Cultura.

@

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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Servei a les persones
ART URBÀ
Des de principis d’octubre disposem d’un nou mural d’art urbà als
nostres carrers. Es tracta del “Mural per a les dones”, situat a la
petita placeta del carrer Barcelona amb Torrent Micó. Aquest projecte participatiu i artístic, que embelleix el nostre municipi, va
sorgir com a idea d’un grup de noies joves del nostre municipi.
Elles van contactar amb l’artista i van participar en el disseny.
L’artista grafitera és la Zurik, dona grafitera amb un gran reconei-

xement internacional i amb murals arreu del món; i va comptar
amb l’ajuda d’un grup divers de dones del municipi en l’elaboració.
La idea era representar aquells oficis que generalment no acostumaven a fer les dones i que inclús actualment la representació
hi és minoritària. Un projecte maquíssim i que vesteix d’art els
carrers del nostre poble. Gràcies a totes! Quan treballem juntes,
sorgeixen coses meravelloses.
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OCI NOCTURN LLIURE DE MASCLISMES

TALLER ORNAMENTACIÓ FLORAL NADALENCA

Durant el concert del dia 20 de novembre, dels Allioli Versions, es
va apostar per la implementació d’un Punt Lila. Un espai de prevenció, informació i sensibilització sobre la situació de violència
masclista i d’acompanyament per a possibles víctimes d’agressions sexistes i LGTB-fòbiques. Un agraïment per la bona acollida
que va tenir, vam poder gaudir d’una nit sense incidències; i també
per a les voluntàries, que van estar allà.

Un any més no ha pogut faltar el taller d’ornamentació floral
nadalenca de la mà del Pep Rosell. S’ha dividit en quatre grups
de deu persones que es van omplir de seguida. És un taller entretingut i bonic per aprendre a guarnir casa nostra amb centres
naturals de plantes.

NOUS PROJECTES PEL BENESTAR
TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ DES DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL
I EL CERCLE OBERT DE DONES
Aquest any hem fet diverses activitats de conscienciació i sensibilització dirigides als alumnes de l’Escola Josep Gras:
• Un taller per a l’eradicació de la violència a les xarxes socials, de la
mà de l’associació Mousike. Cada cop ens connectem més a les xarxes socials, són font de coneixement i entreteniment, però també una
eina per patir violències per raó de gènere, origen, creences, orientació sexual, expressió de gènere, etc.

desconeixen aquestes realitats i una oportunitat d’aprenentatge.
• Aquest cop també hem apostat per un taller adreçat només a homes,
per debatre i conèixer el seu paper en l’àmbit de les cures i fomentar
la corresponsabilitat, liderat per l’entitat Ulleres per Esquerrans.

• Una xerrada sobre prevenció d’LGTB-fòbia, a càrrec de Pandora, que
posa de manifest l’heterocentrisme que pateix la nostra societat i es
presenten i debaten diferents conceptes sobre l’orientació sexual, la
identitat de gènere, els rols i estereotips La idea clau és reflexionar de
manera individual i col·lectiva i fomentar el diàleg.
• Un Teatre Fòrum de la companyia Impacta’t, “Somiar no és gratis”, que
intenta fomentar la viabilitat i la inclusió de les persones amb diversitat treballant des de l’empoderament. Vam tenir el plaer de conèixer l’Andrea Pérez, una artista espectacular, amb diversitat visual i
auditiva que no ho ha tingut gens fàcil. És una lliçó de vida per als qui

Arrenca un nou espai de trobada
i acompanyament per a aquelles persones que han perdut
una persona estimada. El grup
de suport al dol es troba cada

quinze dies a la Casa de Cultura.
És un espai on compartir i rebre
suport amb altres persones que
també estan transitant en el
procés de pèrdua. L’espai està

dinamitzat per l’Inma Almazán,
del Grup de Dol de Sabadell, i la
Conxita Luna, psicòloga, amb la
coordinació de Creu Roja i el CAP
Sant Llorenç Savall.

Via pública
NOU JOC INFANTIL A LA CASA DE CULTURA 1 D’OCTUBRE
A finals de novembre es va
instal·lar el nou joc infantil a la
zona recreativa de la Casa de
Cultura 1 d’Octubre, resultat del
procés participatiu per als veïns
i veïnes de Sant Llorenç Savall.
L’empresa subministradora i que
va instal·lar el joc va ser AVANTServeis i Elements Urbans per
un import de 12.724,15 €.

CURS AUTODEFENSA FEMINISTA
S’ha dut a terme un curs de dotze hores d’autodefensa feminista, de la mà de la Clarisa Fontana, dona amb un ampli recorregut a la docència
d’arts marcials i en l’autodefensa. Es van donar
eines per respondre a agressions físiques, verbals i psicològiques presents en el dia a dia de les
dones. Aprenent tècniques marcials, de comunicació i control de l’adrenalina, des del potencial
natural de cadascuna i l’empoderament.
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Per més informació, truca:
Creu Roja: 933201305
CAP: 937140238
Imma: 660555330
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Societat
PETIT HOMENATGE A BARTOMEU GUINARD BARCELÓ
Ja fa un temps, en Joan Roma Font va proposar
a un reduït grup de companys organitzar un
acte de reconeixement a qui havia estat mestre
de les Escoles Nacionals, Don Bartolomé. La
pensada ens va semblar a tots magnífica. Després de constituir un petit comitè organitzador,
vam posar fil a l’agulla. El dia de l’homenatge
havia de ser el 3 d’octubre, perquè aquell dia
el protagonista estava de visita a Sant Llorenç
Savall, on encara conserva bons amics. L’acte
se celebraria a la Casa de Cultura, l’edifici de
l’antiga escola de la qual fou director i que
l’Ajuntament ens cedí per a l’ocasió.
Arribat el dia, el matrimoni Calveras-Areny, al
qual agraïm el gest, va conduir en Bartolomé
i la seva esposa a la Casa de Cultura emparant-se en una mentida benintencionada. La
sorpresa, en descobrir tanta gent que l’esperava ansiosament, fou majúscula. No cal dir que
el moment fou molt emocionant i entranyable:
l’antic mestre va reconèixer gairebé tots els
exalumnes presents. Després de més de mig
segle, els records, les vivències i les anècdotes van retornar al nostre cap i al nostre cor.
Cal dir que no hi érem tots: després de tant de
temps no fou possible que tothom s’assabentés de l’acte, alguns per manca de memòria i
altres en desconèixer la seva ubicació actual.
Penseu que fou impossible consultar cap arxiu
ni cap llistat de l’alumnat de l’escola d’aquella
època. Des d’aquí volem demanar disculpes.
La pròxima vegada, amb més temps al davant,
segur que ho farem més bé. Les restriccions

de la covid, per altra banda, tampoc permetien
grans contactes i alegries: el petit piscolabis
que havíem preparat fou purament anecdòtic.
De tot plegat, vam arribar a l’agradable conclusió que, segons les mateixes paraules de Don
Bartolomé, sempre serem els seus primers
«nins», igual que per a nosaltres ell serà sempre «el mestre».
Però, per què fou tan rellevant l’estada de Bartolomé Guinard al nostre poble? Per respondre la pregunta primerament hem de recular
als anys seixanta del segle passat, concretament l’any 1967. En aquella època el país havia
sortit de mica en mica de la postguerra, però
l’endarreriment era encara molt notable. El
nostre protagonista arriba a Sant Llorenç amb
el magisteri tot just acabat i recentment casat
amb la seva muller, la Cati. La seva primera
filla, la Margarida, va néixer durant l’estada
del matrimoni al nostre poble. Inicialment,
s’instal·laren a la desapareguda fonda Olivé, a
Plaça, però de seguida es traslladaren al carrer Calvari i després al Vapor. Cal recordar que
aleshores l’Ajuntament proporcionava l’habitatge als mestres. En aquell moment estaven
en construcció els pisos de la font de l’Aixeta,
quatre dels quals foren adquirits per l’Ajuntament, però encara no estaven acabats. S’hi van
traslladar tan bon punt van ser habitables. A
banda d’aquest ajut, els mestres gaudien de
les anomenades «permanències», una quota
que pagaven les famílies que s’ho podien per-

metre a canvi d’una hora extra de classe cada
dia, excepte els dissabtes. Aquella dita de
«passar més gana que un mestre d’escola»
era ben bé certa.
En Bartolomé va arribar per fer-se càrrec de
la classe dels grans, de deu a catorze anys,
tot i que això no sempre es complia de forma
estricta. Aleshores al Colegio Nacional hi havia
dues aules de nens i dues de nenes. Tot i que
fou el darrer en incorporar-se al centre, en Bartolomé de seguida n’esdevingué el director. La
situació que es va trobar era força deplorable.
L’escola es trobava en una etapa de decandiment, els mestres eren ja força grans, estaven
poc motivats i «cremats». Les famílies amb
més recursos portaven els seus fills a estudiar
a escoles privades d’altres municipis. Fins i tot
a Sant Llorenç s’arribà a crear una acadèmia
privada. Part de l’alumnat d’aquells anys procedia de la immigració que venia a Catalunya
per treballar a les fàbriques tèxtils, aleshores en ple rendiment. Davant d’aquesta situació calia un cop de timó total. En Bartolomé
el va saber donar amb un mètode basat en la
responsabilitat, el respecte i l’ordre, aplicats
de manera clara, tot i que potser de vegades
massa expeditiva. Corrien altres temps, avui
dia això seria totalment impensable.
El nou director va fer pintar i sanejar l’edifici
escolar, ennegrit en aquells anys pel fum de
les estufes de llenya. Es va arreglar la piscina
del pati i es va instal·lar un timbre que marcava

els horaris de forma estricta. A l’hora del pati
(aleshores en dèiem «recreo») organitzava els
jocs i fins i tot hi participava. Això sí: en tornar a
classe esdevenia altra volta el Don Bartolomé
seriós i estricte que tots coneixíem. En aquella
època, la immersió lingüística era total, però al
revés d’avui dia: al pati i al carrer es parlava
sempre en català i les classes s’impartien
totalment en castellà. Encara sort que, de tant
en tant, se li escapava alguna expressió típicament mallorquina com ara «i dò», «ameam»,
«tot d’una» i d’altres. Les seves lliçons eren
amenes i es feien curtes. Les notes dels exàmens van millorar espectacularment.

L’estada de Don Bartolomé a Sant Llorenç va
durar tres cursos, fins que va aconseguir plaça
a la seva enyorada Mallorca. Però la seva
empremta estava ja gravada a la nostra escola
pública. Després va tenir altres destinacions
professionals, algunes d’elles també difícils,
però que de ben segur fou capaç de resoldre
positivament. Actualment, encara és un home
molt actiu: estudia idiomes, informàtica, va en
moto, és el president de l’Associació de Mestres Jubilats de Mallorca i, sobretot, cultiva
arbres fruiters a la seva finca. Segur que estan
tan ben arrenglerats com ho estàvem nosaltres en entrar a classe!

TORNEIG SOLIDARI
El 18 de desembre es van celebrar
les 5es 12 hores solidàries que
organitzen els Fet’s Kaldu per la
Marató de TV3. Aquest any s’han
recaptat 1.850 € que seran destinats a la recerca científica per la
salut mental.
Els Fet’s Kaldu volem agrair la col·
laboració de nombroses empreses
i donar les gràcies al públic que va
gaudir dels magnífics partidets,
a l’Ajuntament, i sobretot als nou
equips participants: sense ells no
hagués estat possible fer-ho. L’any
vinent, més i millor. Gràcies!
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Per casualitat, vam coincidir quan marxava
per agafar l’avió que el duia altra volta a casa.
En el comiat, encara vaig veure, després de
cinquanta-quatre anys, aquell jove impetuós
que amb el seu esforç i dedicació va aconseguir que els seus alumnes esdevinguessin una
mica més cultes i més persones. És per això
que sempre el recordarem amb gran afecte i
admiració.
Gràcies i fins aviat, senyor mestre!

Sant Llorenç Savall, 14 de desembre de 2021
Miquel Casals Suades
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Entitats

En temes socials i esportius, hem tingut
una feinada, tota aquella feina que calia
fer abans de vacances l’hem hagut de fer
a partir del setembre. Estem molt contents
de com va funcionant tot, queden moltes
coses per endreçar, però, com diuen, “de
mica en mica s’omple la pica”.

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
PRIMERA MARATÓ DE MUNTANYA DE CATALUNYA
El passat 24 d’octubre es va celebrar al
nostre municipi la 26a edició de la Primera
Marató de Muntanya de Catalunya.

Aquesta temporada (2021/22) l’entitat té 8
equips i prop de 100 esportistes:

Enguany, tots els organitzadors i voluntaris en tenien moltes ganes, atès que l’any
passat la Marató no es va poder celebrar
a causa de la pandèmia. Durant tot el cap
de setmana, Sant Llorenç i tots els seus
voltants estaven replens de corredors. I
també en els dies previs, en què un bon
grapat de corredors ja es preparaven amb
diversos entrenaments.

L’equip amateur federat, que encara juga a
Tercera Catalana; un Juvenil Federat, que

encara juga a Segona territorial; un Cadet Federat que, després de guanyar la Lliga a Consell
Escolar, ha decidit competir a federat; un Infantil
Consell; un Aleví Federat que, després de quedar
molt ben classificat a Consell Escolar, també s’ha
sumat al repte; un Aleví Consell; un Prebenjamí
Consell, que aquest any també jugarà partits de
Lliga; i un Patufet/Escoleta, que és una categoria
de nova formació per a nens/es de 3 a 5 anys en
què la pilota és la relació als valors inicials de
convivència en grup.

savall

També cal informar que aquest passat 30 d’octubre, a les 16.00 h, vam fer la presentació de
tots els equips de l’entitat. Els pares també en
van participar en l’experiència, esperonant en
tot moment la seva mainada. Vam estar molt
contents per l’esdeveniment, tot va sortir rodó.
Des de la Junta volem agrair la confiança i participació de totes les famílies, així com la dels
nostres col·laboradors, ja que alguns d’ells ens
han permès comprar noves equipacions per
als equips base.

Es varen fer tres curses en total, tots corrent pel nostre entorn, per corriols i pistes
dels nostres boscos.
• La Marató de 41,140 km,
on el punt més alt és la Mola.
• La Mitja Marató de 21,530 km,
on el punt més alt és l’Era Ventosa.
• Sant Jaume de 12,250 km, on el punt
més alt és l’Ermita de Sant Jaume.
A les set del matí, amb un ambient festiu
amb batucades i focs inclosos, amb frontals encesos, ja es va donar la sortida a la
Marató des del pont de Plaça. Per recórrer
tots els indrets marcats, fins a finalitzar
aquests 41,140 quilòmetres, es va passar pels següents indrets: la Muntada, el
Romeu, Marquet de les Roques, Coll d’Eres,
la Mola, Carena del Sabater, les Arenes,
Corriol Castelló, el Rosell, Sant Jaume i cap
a la Plaça.
Seguidament, a les vuit, sortien els de
la Mitja Marató amb 21,530 quilòmetres
per endavant, passant per la Muntada, el
Romeu, Marquet de les Roques, el Daví i el
Ranxero per finalment tancar la ruta circular de nou cap a la Plaça.

I per últim, a les nou, partien els de la cursa
de Sant Jaume, cap al Torrent del Carner, el
Rosell, l’Ermita de Sant Jaume i de retorn a la
Plaça.
Aquest any, també s’ha tingut present pel
públic, acompanyants i familiars dels corredors, tinguin també més activitats al seu abast,
celebrant al passeig de la Rectoria, una fira
d’artesans i una representació teatral per als
més menuts.
És una de les activitats més participatives que
es fan al poble, que només és possible gràcies
als voluntaris que hi participen; sense ells seria
impossible. Des de l’organització que mesos
abans ja hi treballa de ferm fins a la gent que
dies i hores abans marca el recorregut, els que
el dia de les curses col·laboren en l’aprovisionament dels avituallaments, els fotògrafs,

els fisioterapeutes, els sanitaris, els conductors de cotxes llançadores, el guarda-roba, la
gent de seguretat, els que fan d’escombra, els
coordinadors del pavelló, plaça i els bombers...
i tots els que participen d’una manera o altra
en aquest esdeveniment. I no podem obviar els
patrocinadors, ja que els seus serveis i recursos en són absolutament imprescindibles.
Cal esmentar que la Marató és puntuable per la
Copa Vallesana, i que aquest any s’ha celebrat
la 2a edició, que compta amb tres maratons i
una mitja marató: 1) la Marató de Sant Llorenç,
2) la Llanera Trail de Sabadell, 3) la Vallès Drac
Race de Terrassa, Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i Serra de l’Obac i 4) la mitja marató
anomenada La Corriols del Vallès de Castellar
del Vallès.
I fins l’any vinent, ens retrobem a la 27a edició!

CENTRE ESPORTS LLORENÇÀ
INFORMACIONS DEL CENTRE
Des de l’entitat del C.E. Llorençà volem
informar:
A principis de juny l’entitat va patir “turbulències” en l’àmbit institucional. Alguna
persona (amb tot el seu dret) tenia la intenció de crear una altra entitat de similar
naturalesa. En poblacions menors de deu
mil habitants ha quedat més que demostrat
que aquestes “fractures” no són positives
per a les entitats ni per al poble.

Vam fer reunions per solucionar la situació. En la
primera reunió, ens van comunicar que la motivació a fer aquest pas era la gestió del cap del C.E.
Llorençà. Després de dues reunions i converses, es
va arribar a l’acord de canviar l’organigrama institucional (ratificat per junta extraordinària de socis).
Tot i la renúncia del president per temes personals, que va afavorir l’entesa i arribar a tots
els acords, el 14 de juliol ens van fer arribar un
document on se’ns deia, en resum, que seguien
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amb el projecte d’una nova entitat per falta de
confiança en la Junta. Tot i que no ens agrada
la situació com descrivíem en el primer paràgraf, hem de respectar-la i intentarem que en
un futur aquesta fractura es pugui solucionar.
El resultat de tot això ha desembocat en una
Junta cohesionada i forta encapçalada per
l’Èlia Rovira, que —tal com manen els estatuts
de l’entitat— com a vicepresidenta pot passar a
encapçalar el projecte votat pels socis.

CAU
RETORN A LA NORMALITAT
El cau hem començat el curs amb molta
energia, i és que només de setembre a
desembre ja s’han fet moltes activitats i
dinàmiques, tant dins com fora del poble.
Aquest curs, encara que hi segueix havent
mesures relacionades en l’àmbit del lleure,
es poden fer caus de manera presencial i
amb moltes menys complicacions que les
del curs passat. És per això que l’equip de
caps i quel·les del Set estem posant moltes
ganes en les activitats i els caus que anem
fent aquest any.

altres. Al vespre es va fer un túnel del terror
organitzat per les branques de Ràngers i Noies
Guia i Pioners i Caravel·les, on hi va haver una
gran assistència de gent.
A part de fer caus normals els dissabtes a la
tarda, cada trimestre es fa una sortida a altres
caus de Catalunya. El cap de setmana del 13
i 14, totes les branques van fer la sortida del
primer trimestre. La branca de Llops i Daines
van anar a Sant Sadurní d’Anoia. Els Ràngers i
Noies Guia van anar a Cardedeu, i els Pioners
i Caravel·les van anar a Vic. Totes les sortides
es van fer amb transport públic, i un cop allà
es van fer diversos jocs i activitats. Els infants i
joves s’ho van passar genial!

El dia 31 d’octubre vam celebrar la Castanyada a la plaça del poble. L’any passat
no es va poder fer, i és per això que aquest
any tant infants i joves com caps i quel·les
en teníem moltes ganes i va ser tot un èxit.
Al llarg de la tarda es va vendre xocolata
calenta i castanyes. La plaça estava plena
d’ambient i hi va haver molta participació,
tant per part dels infants del cau com per

El dia de Santa Llúcia vam posar també la
nostra paradeta de treballs manuals fets per
nosaltres el mateix dissabte a l’estona de cau,
els guanys que vam tenir van destinats a la
Marató.
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LACERA

GRUP PESSEBRISTA LLORENÇÀ

HISTÒRIES DEL CAFÈ POMPEIA

4a MOSTRA DE PESSEBRES

Si passeu pel carrer Vic atureu-vos uns instants davant del número catorze. Avui dia hi trobareu una casa abandonada que amenaça
ruïna, però anys enrere aquest era un dels locals amb més solera de Sant Llorenç Savall: el cafè Pompeia. Durant la segona república, aquest bar, ubicat a l’antiga casa Ronadí, esdevingué el punt de trobada de la gent d’esquerres del poble, especialment dels
anarcosindicalistes locals.

Un any més, hem pogut gaudir de la 4a Mostra de Pessebres que
han dut a terme el grup de pessebristes de Sant Llorenç Savall.
Elles i ells són: Josep M. Calvet, Carmelo Madera, Maria Lorente,
Marisa Díaz, Ricard Serra, Teresa Cadafalch, Marc Clapers, Pere
Castellví, Joan Roma, Lluís Jo i Carme Salabert.

La rellevància que tingué el cafè Pompeia
durant aquells anys queda palesa quan
donem un cop d’ull als mítings que periòdicament s’hi celebraven. El vint-i-cinc
de gener de 1936, tot preparant el terreny de les eleccions generals que s’ha-

vien de celebrar el mes de febrer d’aquell
any, Esquerra Republicana de Catalunya n’hi
convocà un sota el lema «Pel triomf de la justícia i de la llibertat. Per l’alliberament dels
milers de germans empresonats». Sembla
que l’acte aplegà uns 400 assistents, tot un

A l’esquerra, aspecte actual del cafè Pompeia (antiga casa Ronadí). A la dreta, rètol
del míting d’ERC celebrat el gener de 1936 en aquest local.
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL
GUÀRDIA MUNICIPAL
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’INFANTS EL PATINET
PUNT D’INFORMACIÓDEL PARC NATURAL
RESIDÈNCIA GENT GRAN
PARRÒQUIA SANT LLORENÇ
CONFRARIA SANT LLORENÇ
SERVEIS FUNERARIS SABADELL
TANATORI CASTELLAR DEL VALLÈS

rècord al nostre poble. Pocs dies més tard,
el 8 de febrer, foren els anarcosindicalistes
de la CNT qui organitzaren un míting al Pompeia per expressar el rebuig al feixisme i a
la pena de mort. Hi havien d’assistir alguns
«primeres espases» del moviment: Josep
Xena Torrent, Francisco Carreño Aguilar,
Joan García Oliver i altres, però finalment
la xerrada no tirà endavant per causes desconegudes. Fos com fos, el missatge de
les esquerres no acabà de quallar a Sant
Llorenç Savall, tal com van demostrar els
resultats de les eleccions generals del 16 de
febrer: mentre a Catalunya guanyava el Front
Popular per golejada (700.403 vots en contra
dels 483.791 de les dretes aglutinades en el
Front Català d’Ordre), a Sant Llorenç Savall
la dreta s’imposà per 465 contra 353.
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cada pessebre i mirar, observar, perquè estan plens i fets amb tota
mena de detalls.

El 18 de desembre es va fer la inauguració al pati de l’ajuntament amb parlaments a càrrec del Josep M. Calvet i l’alcalde.

Un riu que sembla que hi corri l’aigua; un mar on s’hi troben cavallets de
mar, petxines, les barques damunt la sorra de la platja de Tossa de Mar,
amb el seu castell; cap al vespre, quan ja es fa fosc, a casa la Roser (com
ells diuen) s’encén algun llum; el quadre d’en Dalí Noia a la finestra; els
tres Reis sobre els camells passejant pel Park Güell, entre d’altres.

S’ha de fer la visita amb predisposició d’aturar-se davant de

Una exposició que no deixa ningú indiferent.

En qualsevol cas, l’anarcosindicalisme seguí
ben viu a Sant Llorenç Savall. El 4 d’abril
d’aquell mateix any el Pompeia tirà endavant
un míting d’afirmació sindical, organitzat
per la CNT, en el qual van participar Manuel
Simó, José Cuevas, Vicente Pérez Combina i
ni més ni menys que en Buenaventura Durruti en persona! I és que el Pompeia apuntava molt alt...
Albert Vicens Llauradó

horaris
93 714 00 18
686 928 540
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
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 17:00 els
dimecres

·

DEIXALLERIA De dilluns a divendres de 15:00 a 18:00 i els dissabtes
de 9:00 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
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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

savall
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GEGANTS
BONES NOTÍCIES PEL MÓN GEGANTER
Aquests darrers mesos de l’any han vingut acompanyats de bones notícies per
al món geganter, i és que hem pogut tornar a fer sortides!
Vam anar a passar un cap de setmana
fantàstic a Tortosa per poder participar
en la Ciutat Gegantera amb un munt de
colles de tots els racons de Catalunya.
I allà es respiraven les ganes de poder
tornar a sortir amb les nostres figures.
També vam participar en les festes de
Callús, on vam gaudir del bon ambient i
d’una pila d’activitats que havien prepa-

rat per celebrar-les. Vam poder fer la primera cercavila des de feia més d’un any a
Montcada, a la trobada comarcal i, tot i ser
llarga, va ser increïble tornar-nos a retrobar amb la canalla i gaudir amb la seva
companyia. Vam poder tornar a gaudir de la
nostra estimada Festa Major d’Hivern amb
la presència de diverses colles que ens
van voler acompanyar en aquesta diada
tan emotiva per a nosaltres. I més aquest
any, amb l’estrena de les nostres flamants
noves figures! També de la tradicional despertada a càrrec dels trabucaires, el ball de
bastons i el correfoc, que va ser especta-

cular tot i haver de ser estàtic. I també hi
va haver moltes altres activitats que van
omplir aquests quatre dies d’ambient festiu. Després de la nostra gran festa, també
vam poder anar a Sant Andreu de la Barca
i a Montesquiu, localitats precioses on ens
vam trobar més que ben acompanyats per
les colles organitzadores i participants.
Acabem l’any amb ganes de seguir fent moltes sortides i amb un calendari apassionant
per al nou any 2022. Aprofitem per desitjar-vos unes bones festes i un feliç any nou.
Ah, sí, i també molta fal·lera!

CASAL
TORNA L’ACTIVITAT AL CASAL
Quan rebeu aquest Savall ja hauran passat les festes de Nadal; esperem que hagin
estan uns dies en què tothom hagi pogut
gaudir de la companyia de familiars i amics
amb pau i tranquil·litat.
Darrerament, el Casal ja ha pogut fer algunes
activitats, d’ençà que es va reobrir el passat
mes de juny. Un cop passades les vacances,
que —per cert— aquest any ha estat obert tot
el mes d’agost, s’han fet ja algunes sortides.
La primera va ser una estada de quatre dies
a Benidorm, on tothom s’ho va passar d’allò
més bé. Després, al novembre, en vam fer una
d’un dia a Blanes. Després de la xerrada habitual de matalassos, llits i coixins, i de donar
fer un tomb per la platja, ens varen obsequiar
amb una mariscada que ens en vàrem lle-
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par els dits. També un bon grup va anar a visitar
la Sagrada Família i el Poble Espanyol, on es va
dinar. Vam tenir la sort de comptar amb una molt
bona guia que ens ho va explicar quasi tot sobre
la immensa obra dissenyada i començada per
Antoni Gaudí. També vam fer una sortida al Morell,
el típic Prenadal, un lot per cada un i tots contents.
El passat dia 28 de novembre es va fer l’entrega
de les plaques commemoratives als socis que
feia cinquanta anys que es varen donar el sí.
Aquest dia es va fer ball en viu, entrega de les
plaques i un bon pica-pica; les pastes varen ser
gentilesa de l’Antònia de la Pastisseria Domènec, aprofitem per agrair-li-ho. L’entrada va ser
gratuïta, però es va demanar la voluntat, gràcies
també a tots els que hi vàreu col·laborar.
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Es va celebrar el torneig de petanca per la Festa
Major d’Hivern. Molts equips varen lluitar esportivament per ser els primers. S’ha tornat a fer cantar el lloro amb força d’èxit. S’estava preparant el
sopar de Cap d’Any, però el maleït virus, un any
més, ens ho ha impedit.
La xerrada que normalment ens fa el Dr. Carmona a finals d’any no la farà i es passa al març
del 2022: el tema serà parlar de la covid.
Esperem que al proper Savall ja s’hagi normalitzat tot i el calendari de cara al 2022 el puguem
complir del tot. Gràcies a tots els socis que veniu
a passar una estona cada dia al Casal, i convidem a tothom a venir, la tarda es fa més curta!
Salut per a tothom i fins al proper Savall.
Sant Llorenç Savall, desembre del 2021
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els grups municipals opinen

Junts informa

Dels plànols al carrer
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Comencem un nou any amb moltes
ganes de poder acabar cinc projectes
abans que acabi la legislatura. Aquests
cinc projectes són:
La consolidació del pont del Passeig
dels Arbres, realitzant una passarel·la
de vianants i refent les voreres fins a la
carretera de Monistrol.
La urbanització d’una part de les
voreres de la carretera de Monistrol, el projecte de fer des de la creu
fins a l’entrada de Comabella puja a
700.000 €. Aquest 2022 hi destinarem
300.000 € per poder fer-ne una bona
part. La resta continuarem buscant
subvencions i finançament per poder-ho fer com més aviat millor.
Masia de Comabella: ja hem començat les obres de la primera fase... fa pocs
dies vam aconseguir més de 100.000 €
addicionals de la Generalitat per fer la
segona fase entre el 2022 i el 2023. El
compromís és intentar acabar les obres
de la primera fase abans d’obrir la piscina al mes de juny i així tenir la Masia en
funcionament aquest estiu.
Cementiri Municipal: ja estan redactant el projecte de remodelació del
cementiri municipal. Està en molt mal
estat i necessita una reforma integral.
Millorarem els accessos, els cotxes fúnebres podran entrar fins a dins del cementiri, reconstruirem tots els nínxols
que no estan bé, hi haurà columbaris…
Una reforma molt necessària a causa de la situació actual del cementiri.
Esperem començar les obres a finals
d’aquest any.
Carrer Vic i tram inicial del Bisbe Solà: estem acabant de redactar el
projecte i esperem que el 2023 es puguin començar les obres de remodelació integral del carrer Vic i primer tram
del Bisbe Solà fins al pàrquing (amb
claveguera nova, enllumenat, servei
d’aigua...). Un dels nostres objectius és
embellir el nostre poble. Aquesta obra
esperem que sigui la primera de molts
altres carrers que també necessiten una
millora com aquesta.
Seguim!

Des de la CUP Savall tenim clar
que només podrem fer front a
l’emergència climàtica si ens organitzem millor com a poble. Per
aquest motiu hem organitzat dues
xerrades i una trobada veïnal el
(20/11 i l’11/21) i en continuarem
convocant més fins a aconseguir-ho.
Sabem el que hem de fer quan estigui cremant el bosc? Els voluntaris
bombers i de l’ADF sí que ho saben, i
la resta del poble? Per això, des de la
CUP hem impulsat el grup de treball
de protecció, prevenció i promoció
del bosc.
Sabem el que hem de fer quan
pels torrents baixi tanta aigua,
troncs i bidons dels horts, que col·
lapsin els ponts i omplin d’aigua les
cases? Sabem el que hem de fer per
protegir-nos de les onades de calor
més freqüents i més intenses? Per
protegir la gent més vulnerable? Sabem quanta aigua hi ha a l’aqüífer?
Sabem com gestionarem els pous
il·legals quan s’allargui la sequera
actual?
A més de protegir-nos, podem fer
alguna cosa per al clima? Sí, i ens
hem d’organitzar!
Sabem com disminuir en combustible pels nostres vehicles. Per això
des de la CUP Savall vam promoure
un grup de treball per augmentar la
freqüència de la Vallesana.
Sabem que podem fer moltes coses per reduir els consums d’aigua i
d’energia. Volem impulsar projectes
d’estalvi energètic i de producció
d’energia alternativa, esteu atents a
les properes convocatòries.

Grup Municipal d’Esquerra

CUP

Servei sanitari

Des de Junts per Sant Llorenç Savall, els
últims mesos hem anat organitzant actes
a la Plaça de la nostra vila. El passat 4 de
setembre de 2021, vam tenir el plaer i l’honor d’escoltar en Josep Rull, que va venir a
presentar-nos el seu llibre 1 dia d’octubre i
2 poemes, un llibre molt interessat i que en
recomanem la lectura. Durant la presentació del llibre, en Josep Rull es va explicar les
seves vivències a la presó d’Estremera i a la
presó de Lledoners.
El passat 16 d’octubre de 2021, vam tenir el plaer i l’honor d’escoltar en Gonzalo
Boye, que ens va explicar a grans trets la
situació judicial del MHP Carles Puigdemont i la situació jurídica en què es troben
la resta de condemnats i exiliats pel referèndum de l’1 d’octubre. Volem agrair a en
Josep Rull i en Gonzalo Boye les seves visites per fer-nos unes xerrades molt didàctiques, plegades d’anècdotes i coneixements
i que varen tenirmolt ressò en el poble.
La intenció de Junts per Sant Llorenç
Savall és anar organitzant actes d’aquest
format i d’aquest estil, sempre que les restriccions dictades per contenir el brot epidemiològic de la covid ens ho permetin.
Canviant de tema, des de Junts per Sant
Llorenç Savall volem felicitar el nostre
portaveu i 1r tinent d’alcalde i regidor de
Sanitat, Promoció del Municipi i Turisme
de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, en
Pere Canadell, per haver sortit escollit com
a candidat electe per al Consell de la República en 12è lloc.
El passat 14 de novembre de 2021 el nostre portaveu i regidor, en Pere Canadell, va
assistir, amb la presència del MHP Puigdemont i resta de consellers a l’exili, a l’acta
constituent de l’Assemblea de Representants del Consell per la República, que es
va celebrar a la Catalunya Nord, i de la qual
va passar a formar-ne part.
Deixant el més important pel final, volem expressar la pena que ens va generar a
tots plegats la defunció el dia 15 de setembre de la nostra estimada companya Carme Balagué, un referent de bondat, entrega
i dedicació, tant a la seva família com a tots
els ciutadans de la vila; ella mai tenia un no
per resposta i sempre amb un somriure als
llavis. Moltes gràcies, Carme.
Des de Junts per Sant Llorenç Savall us
desitgem un feliç 2022.
Facebook: @JuntsxSantllorens
Twitter: @juntsxslls
Instagram: @juntsxsantllorenc
Correu electrònic:
santllorencsavall@junts.cat

Al començament d’aquesta legislatura, el nostre municipi va aconseguir que s’augmentessin les hores
de visites del metge de capçalera
(les tardes dels dimecres) així com
les d’infermeria. AES ha treballat
per dotar el poble d’un servei sanitari en concordança amb la nostra
població, doncs ha estat i serà la
nostra prioritat com a grup, juntament amb el tema de seguretat. Per
això, i malgrat la millora produïda,
ens continua semblant escàs el servei prestat als vilatans i vilatanes. Al
fil del servei sanitari municipal, no
podem permetre que ens quedem
sense el servei de pediatria quan
el professional se’n va de vacances
o també possiblement sigui baixa
temporal per qualsevol situació.
Ja fa temps que, a conseqüència
d’aquesta situació creada per la covid, hem vist “retallades” les visites
mèdiques dels dimecres que tant
ens va costar aconseguir. El nostre
metge ha hagut de donar cobertura a la residència de la nostra vila.
Volem aprofitar aquestes línies per
agrair l’esforç que està realitzant
durant aquest temps: gràcies, doctor Carmona. La residència de gent
gran no compta amb metge propi
des de ja fa mesos. Des d’aquí volem
retreure a la Generalitat aquest fet,
ja que no entenem com en la situació en què ens trobem no cobreix
aquesta plaça amb urgència. Us volem informar que el nostre grup ha
realitzat un document a aquesta administració reclamant una solució.
Quan estem redactant aquest article, malauradament, tornem a estar en un nivell molt alt d’afectació
de la covid a tot el país. A la nostra
població torna a pujar el nombre de
contagis. Demanem a la població
que actuï amb prudència i prengui
totes les mesures de prevenció necessàries.

JxSLLS

AES
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Una altra forma de governar és
possible. És clar que sí.

