
Futur amb il·lusió

Estem contents per haver presentat els
pressupostos en el primer ple de l’any
després d’anys de presentar-se molt
més tard, això ens permetrà actuar d’una
forma més acurada en la gestió munici-
pal i saber el que realment ens podem
gastar des d’un bon principi i així serà
molt difícil trobar-nos amb despeses
superiors als ingressos.

Com ja vàrem dir en el Cercavila preferim
parlar de futur i no de passat, però el que
no acceptem és que des de la revista
561 es continuïn dient mentides. Quan
parlem de que hem hagut d’augmentar
la pòlissa de crèdit per poder pagar les
factures pendents que ens hem trobat no
només ens referim a l’import que s’ha
hagut de pagar per la nau que es va
ensorrar (recordem que quan es va
ensorrar feia un any que governàvem
amb coalició amb CIU i veníem de un
govern de CIU que tampoc havia fet
l’assegurança), sinó dels més de 27 mil-
ions de pessetes pendents de pagar de
la potabilitzadora, dels més de 14 mil-
ions de pessetes d’excessos d’obres,
dels gairebé 5.000 € que hem de
retornar a la Generalitat per no haver jus-
tificat una subvenció quan tocava, de les
quotes del Pacte Industrial de la Regió
Metroplitana de Barcelona que s’hi van
adherir (2001) però que no es pagava
des del mateix dia en que s’hi van
adherir, i un llarg etcètera... per tant quan
es referim a factures pendents ens re-
ferim a aquestes.

I la veritat, ens fa molta més il·lusió pen-
sar en projectes de futur com pot ser la
rehabilitació del marquet de l’Era com a
equipament per al poble o el trasllat de la
Llar d’Infants al recinte de l’escola que
pensar en els pisos de la Font de l’aixeta
que es van vendre els anys 90...

Grup  municipal  d’ERC

La coherència

Un dels termes lingüístics més utilitzats
pels nostres polítics en els darrers anys,
és el de la coherència. La coherència la
podríem definir, d’una manera casolana,
com la virtut de fer coincidir el que algú
diu amb el que algú fa. A la gent del car-
rer sens fa estrany que s’hagi de fer
servir un terme nou, quan ja n’existeix un
de molt antic per expressar el mateix,
que en diem serietat.

El costum dels nostres polítics profes-
sionals de prometre molt i d’oblidar el
promès al cap de poc temps, s’ha con-
vertit en un costum molt lleig que els fa
perdre la credibilitat fins i tot dels seus
propis votants. Allò tant denigrant de
predicar i no creure, s’ha estès com una
malaltia epidèmica admesa a les altes
esferes, però que a nivell de carrer en
diem una presa de pèl.

Felicitats a tots aquells senyors polítics
que fan de la falsedat una religió i que
tenen l’habilitat d’aconseguir explicar les
seves incoherències de manera força
coherent, sense saber, pobrets, que ja
no se’ls creu ningú.

Frase del mes: Recorda-te’n de conser-
var la ment serena en els esdeveniments
greus. Horaci, filòsof grec.

Grup  Municipal  de  CIU
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Aprovació de les 
ordenances fiscals
Ple 29 de desembre de 2003

Hi assistiren tots els regidors excepte el
regidor de CIU Francesc Montlló que
s’excusà. Després d’aprovar les actes de
les sessions anteriors, es procedí a
debatre l’informe presentat per ERC
sobre les al·legacions presentades a les
ordenances fiscals, que afectaven a la
ordenança d’ocupació de via pública pel
mercat de plaça. S’aprovà amb els vots
del PSC i d’ERC mentre que CIU es va
abstenir.

El Grup d’ERC presentà dues mocions,
una a favor de les llibertats democràtiques
i contra la reforma del Codi Penal, i una
altra en relació a la denegació dels ajuts
dels fons de solidaritat de la Unió Europea
per l’incendi del mes d’agost. Tots els
regidors hi van votar favorablement.

Finalment es donà compte dels decrets
d’alcaldia i de les informacions de les
regidories, i es van fer els precs i pre-
guntes (aquesta informació és pot con-
sultar a l’Ajuntament). 

Presentació dels 
pressupostos de 2004
Ple 29 de gener de 2004

Previament a l’inici de la sessió, a la que
hi van assisstir tots els regidors, l’Alcalde
lliurà uns pins de bronze als regidors
cessants de l’anterior legislatura.

Després d’aprovar les actes de la sessió
anterior, es procedí a l’aprovació inicial
del pressupost del 2004, un pressupost
que puja un total de 1.800.000 (uns tres-
cents milions de les antigues pessetes)
on el grup de CIU s’hi va abstenir i el
PSC i ERC hi van votar favorablement. 

El tercer punt, l’aprovació definitiva del
ROMPC (Reglament Orgànic Municipal i
de Participació Ciutadana), es deixà a
sobre la taula a petició de CIU perquè
CIU vol demanar un informe jurídic sobre
aquest tema. Amb la unanimitat dels
assistents s’adjudicà l’obra de consoli-
dació del Marquet de l’Era a l’única
empresa que s’hi va presentar per un
import de 180.000 euros . 

Millores sanitàries

En referència a l’escrit rebut a l’Ajun-
tament de Sant Llorenç Savall firmat per

més de 300 persones demanant un
seguit de millores sanitàries es decidí
aprovar per ple, amb el vot favorable de
tots els regidors, una moció similar per
tal de donar-ne coneixement al departa-
ment de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, que és qui té les compe-
tències pel que fa a l’àmbit sanitari i
intentar que a través de la gestió política
i de les firmes, es puguin aconseguir
nous serveis per al poble, com el que hi
hagi servei d’ un metge i una administra-
tiva pel torn de tarda; servei d’ambulàn-
cia les 24 hores i servei de pediatria tots
els dies de la setmana. 

Finalment es donà compte dels decrets
d’alcaldia, de les informacions de les
regidories i els precs i preguntes (aques-
ta informació és pot consultar a
l’Ajuntament). 

UUnn  pprreessssuuppoosstt  aauusstteerr
S’han presentat els pressupostos del 2004, uns pressupostos austers i en els quals es
pretén anar eixugant el dèficit de tresoreria acumulat al 2003. Son uns pressupostos en els
quals s’ha intentat primar les necessitats bàsiques i més importants de les persones,
suprimint contractes (com per exemple el de la organització de l’escalada que costava
2.200 € i ara no costarà res, però es seguirà organitzant), hem eliminat la publicitat al “7
dies Vallès” ja que cada pàgina costava més de 100 euros,… També hem canviat algunes
inversions (com destinar els 60.000 € previstos per arreglar la Casa de la Vila a arreglar la
via pública), i intentarem optimitzar el màxim els nostres recursos, com pot ser un pla per
intentar incrementar la recollida selectiva i, sobretot, farem un control exhaustiu de les
despeses. En definitiva fem un pressupost pensat en aconseguir el màxim per Sant Llorenç,
però tenint en compte que s’ha d’anar eixugant el dèficit heretat.
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Telèfons d'interès

Ni cinc de calaix

Aquests dies l’equip de govern de
l’Ajuntament de Sant Llorenç està ulti-
mant el pressupost municipal. Serà molt
auster, per sota de les necessitats reals
del poble. El fet preocupant és que les
arques municipals estaven eixutes però
no només això , si no que, per la "alegre"
gestió de l’anterior equip de govern, s’ha
heretat un notable endeutament. 

Malgrat el context econòmic poc afala-
gador, la tasca del nostre regidor Daniel
Pérez Zamora es fa patent dia rera dia en
el treball comú de l’equip de govern
municipal. Des de la regidoria de cultura
està aportant il·lusió i seny en fomentar
l’activitat cultural del poble. Atesa la
migradesa de recursos disponibles cal-
drà fer mans i mànigues per impulsar els
programes i activitats culturals. La futura
creació del Consell Municipal de Cultura,
per fomentar el debat i la participació real
dels agents culturals, servirà per estimu-
lar la imaginació i assolir nous objectius.
Cap projecte quedarà sense l’ajut
imprescindible per tirar endavant, i les
entitats tindran aquest any subvenció
municipal. Els petits municipis tenim el
problema endèmic d’un finançament
escàs. El govern del PP eliminant l’im-
post d’activitats econòmiques (IAE), ha
contribuit a agreujar aquesta manca de
recursos, que s’ha vist també afectada
per la negligència del Govern del PP en
demanar a la Unió Europea una quan-
tiosa aportació per pal.liar l’estrall de l’in-
cendi de Sant Llorenç Savall d’aquest
estiu, feta malament i fóra de termini. Per
tant els llorençans tenim clar a qui no
hem de votar a les properes eleccions.
Les dretes catalana i espanyola ens
administren malament i ens neguen
recursos, ens volen en la misèria. 

Grup  Municipal  Socialista
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Divendres 13 de febrer - 8 de la tarda - al Patronat
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Programació d'activitats

Presentació pública dels pres-
supostos municipals

El pròxim divendres 13 de febrer a les
vuit de la tarda es farà una presentació
pública dels pressupostos de l’Ajun-
tament de Sant Llorenç Savall del 2004
al Patronat. Des de l’Ajuntament volem
obrir una nova etapa amb els comptes
clars envers els llorençans i llorençanes,
es per això que us convidem a assistir a
aquesta presentació que consistirà en
explicar la situació financera actual, i
explicar com es distribueixen les despe-
ses i els ingressos del pressupost del
2004, així com també explicar les inver-
sions previstes pel 2004. Us hi
esperem!!!

Exposició 30 anys del Parc
Natural

El passat dia 18 de gener s’inaugurà a la
Casa de Cultura l’exposició commemo-
rativa dels 30 anys del Parc natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac. L’acte
comptà amb la presència del Diputat de
l’àrea d’espais Naturals i Alcalde de
Canovelles Francesc Martos, i dels
responsables tècnics de la Diputació de
Barcelona. Aquesta exposició recorda
els trenta anys del parc amb fotografies,
textos i un simulador de vol que et per-
met sobrevolar el parc a través d’un ordi-
nador. L’exposició està oberta fins el dia
15 de febrer i l’horari d’obertura al públic
és de dilluns a divendres de 5 a 8 de la
tarda, els dissabtes de 4 a 7 de la tarda i
els diumenges d’11 a 2 del migdia. 

Segona Mostra Fotogràfica
"Dones de Sant Llorenç"

Davant l’èxit de la primera Mostra
Fotogràfica organitzada en motiu de la
celebració del dia Internacional de la
Dona, us engresquem a participar a la
segona. Es tracta de que passeu a re-
collir el rodet de fotos per l’Ajuntament i
el retorneu tot ple de fotos de dones de
Sant Llorenç abans del dia 21. A la Casa
de Cultura, el dia 5 de març s’inaugurarà
la Mostra d’aquestes fotografiesa les
19:30 hores i el 8 de març, es projectarà
la pel·lícula "Chocolat" a les 20:00. 

Si voleu mes informació podeu passar
per l’Ajuntament o les botigues de la Vila.

Oficina d'Informació al
Consumidor

El proper dimecres 18 de febrer de 10:30
a 13:00 hores a la Plaça Major s’instal·la
l’Oficina mòbil d’Informació al Consu-
midor que assessorarà a tots els
llorençanes i llorençanes sobre qües-
tions o dubtes relacionades amb l’àmbit
dels drets dels consumidors, etiquetatge
i garanties de productes, compra i
lloguer d’habitatges, serveis bancaris,
assegurances, compra-venda de vehi-
cles, serveis post-venda, compres fora
d’establiment, serveis turístics,..., atesa
per tècnics de la Diputació.

Campionat d'escacs

En motiu de l’entrega de premis del
torneig escolar comarcal d’escacs es
farà un campionat de partides ràpides el
pròxim 28 de febrer a l’escola Josep
Gras amb la participació de més de 100
nens i nenes, amb la presència de molts
participants llorençans.

Notícies Breus

El reis porten arbres

El passat 5 de gener van arribar els reis
de l’Orient a Sant Llorenç Savall i a més
a més de portar regals per tots els nens i
nenes, també van portar arbres per plan-
tar a la zona cremada d’aquest estiu.
Aquests arbres (pi blanc i pi pinyer) es
van anar a plantar amb tota la quitxalla

Millores a la via pública

S’han posat unes baranes al C/Savall que
fan més fàcil l’accés per aquest carrer i
també s’han canviat de lloc les baranes
de les escales dels "pisos del Boada" per
evitar el risc que hi havia fins ara.

Obres a Sant LLorenç

S’han començat les obres de cobriment
del Torrent Micó i també les de l’enllume-
nat públic de la Ronda Vallès, que junta-
ment amb la realització de la vorera faran
que el primer tram de la Ronda Vallès
pugui canviar de cara en poc temps.

Festival de Teatre de Titelles

L’Ajuntament i el Centre de Titelles del
Vallès, estem preparant la novena edició
del Festival de Teatre de Titelles de Sant
Llorenç Savall, per aquest any estem dis-
senyant un Festival on ens agradaria que
s’impliqués el màxim de gent del poble. 

Per això s’estudien importants novetats:

· en el preu de les entrades, per tal de
poder fer-les més assequibles a la gent
del poble sense que això repercuteixi
excessivament en el pressupost del
Festival.

· a la planificació del Festival, obrint una
oficina a partir del mes de febrer a la
Casa de Cultura, el dimecres de 10 a
12 del matí i de 6 a 2/4 de 9 de la tarda,
on podeu fer arribar els vostres sug-
geriments.

· en la promoció del poble, realitzant
actuacions en altres municipis adherits
al Festival, en els dies precedents al
Festival.

· en l’augment de la repercussió que té el
Festival dins els mitjans de comunicació.

Es per tot això que necessitem de la vos-
tra participació, ens calen persones que
ens aportin les seves idees per renovar i
donar un nou impuls al Festival, col·labo-
radors per cobrir les necessitats els dies
del Festival (muntatge, taquilles, prepa-
ració de dinars, electricitat, reforç, regi-
doria d’espais, fotografia, vídeo, prem-
sa...), o l’oferiment de llits en cases par-
ticulars per a dues o tres persones.

Si sóm capaços de tirar tot això endavant
aconseguirem que els dies 2, 3 i 4 de juli-
ol el nom de Sant Llorenç Savall i del Fes-
tival tingui la repercussió que es mereix.

Jutge de pau

L’actual jutge de pau, el Sr. Lluís Solà ha
decidit deixar el jutjat de pau per motius
personals, després de molts anys,
exercint aquesta important responsabili-
tat. Des de l’Ajuntament volem agrair-li la
feina feta durant aquest llarg període, i
animar-lo a seguir treballant pel poble
com ha fet sempre. Gràcies Lluís!

Per tant, ara s’obre una convocatòria per
ocupar la plaça de Jutge de Pau podent-
s’hi presentar tothom que hi estigui
interessat fins el dia 21 de febrer a
l’Ajuntament.

Entitats

Cofraria de Sant Llorenç

La Junta de la Cofraria de Sant Llorenç,
posa en coneixement de tot el poble, i en
especial dels matrimonis joves que fa
poc temps que estan empadronats al
nostre municipi, que existeix una cofraria
que s’encarrega dels tràmits i les despe-
ses de trasllat i enterrament (o incinera-
ció) dels socis en morir.

Pagant una quota mensual, i una petita
inscripció, segons l’edat del soci entrant,
el dia de la seva defunció té les despe-
ses d’enterrament pagades. Els fills no
paguen la quota fins als catorze anys.

Tots els interessats que desitgin més
informació poden dirigir-se a Nati Caba
al telèfon: 93 714 04 22 o a la Carretera
de Monistrol, 22.

savall

butlletí d’informació municipal de l’ajuntament de sant llorenç savallnúmero 90 - febrer de 2004

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

Reutilitzem el material tècnic
sanitari

Ajuda’ns a engegar un nou servei solidari
per aprofitar el material tècnic sanitari. Si
tens a casa una cadira de rodes, crosses,
caminadors... o qualsevol estri d’aquest
tipus en bon estat que ja no utilitzis, ara
tens l’oportunitat de que pugui tornar a
fer servei. Pots cedir-lo a l’Ajuntament o
apuntar-te a la llista de col·laboradors per
deixar el material temporalment a
aquelles persones que ho puguin neces-
sitar. Entre tots podem ajudar-nos a fer la
vida mes fàcil. 

Per mes informació pots dirigir-te a
l’Ajuntament i demanar per la treballado-
ra social.

Horari de la Biblioteca

L’horari de la Biblioteca és de dilluns a
divendres (excepte festius) de 16:30h a
20:30h.

Aquest servei compta amb la presència
d’un monitor/a.

Futbol femení i masculí 

Aquesta temporada per primera vegada
a Sant Llorenç Savall tenim un equip de
futbol femení i un equip masculí que
esperem que sigui l’equip que en el futur
vagi nodrint de futbolistes el primer equip
en els pròxims anys. Des d’aquí animem
als tres equips a seguir treballant com
fins ara!!!

Classes per adults

El dia tretze de gener es van iniciar les
classes d’alfabetització per adults a la
casa de cultura. Els horaris de les class-
es són el dimarts de 8 a 9, i els dijous de
8 a 10. De moment les classes s’han ini-
ciat amb un grup de set persones, si hi
ha algú interessat en apuntar-s’hi encara
hi és a temps.

Carnet Manipulador/a 
d'aliments

Les persones interessades en treure’s el
carnet de manipulador/a d’aliments han
de passar per l’Ajuntament de Sant
Llorenç abans del 28 de febrer. El preu
del curs serà de 30 € per persona, sem-
pre hi quan hi hagi un mínim de 20 per-
sones inscrites. El curs tindrà una durada
de quatre hores.

Es necessita sang: 
Dóna'n una mica

El proper diumenge 29 de febrer, al dis-
pensari Municipal (C/Vic, 19) de 9:30 a
13:30 hores es podrà donar sang.
Només cal que tingueu entre 18 i 65 anys
i peseu 50 quilos o més i us trobeu bé de
salut. US HI ESPEREM!

Des de l’Ajuntament volem agrair les 29
donacions que hi va haver la darrera
vegada i animem el poble a seguir-ne
donant pel bé comú. GRÀCIES A TOTS!

del poble el diumenge dia 11 de gener al
turó de Baiarols. És una més de les ini-
ciatives endegades per recuperar el nos-
tre entorn i esperem que no sigui la últi-
ma. Voldríem, des d’aquest butlletí, felic-
itar a totes les persones assistents per
l’èxit de la convocatòria i agraïr l’esforç
de la quitxalla i les seves famílies.
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