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Concurs Gestió Masia de
Comabella
Ple 7 d’octubre de 2004

Hi assistiren tots els regidors del consis-
tori. Després d’aprovar les actes de les
sessions anteriors, es proposà l’acord
sobre el concurs de gestió de la Masia
de Comabella en que es decidí amb el
vot favorable de PSC i ERC i en contra
del de CIU obrir un concurs negociat
amb totes aquelles empreses interes-
sades. Llavors tots els assistents
acceptaren el lliurement per part de
l’ACA de la nova canonada general
(potabilitzadora), seguidament també
s’aprovà per unanimitat dels assistents el
padró d’habitants a 1/1/04 en que ja som
2.210 habitants. Es va ratificar l’acord de
la Junta de Govern sobre la designació
de Festes Locals pel 2005 en que desig-
nava com a festes locals els dies 26
d’agost i 31 d’octubre del 2005 i també
s’acceptaren els ajuts del foc atorgats

per la Generalitat que permetran arreglar
camins forestals, ponts de fusta,
instal·lacions municipals malmeses des
de l’incendi,... L’acord sobre el butlletí
Savall i la moció d’ERC sobre l’actual
projecte de Constitució europea es
decidí deixar-ho sobre la taula per més
endavant. Seguidament per unanimitat
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall
s’adherí al Manifest de Sant Celoni i a
l’Agenda 21 de cultura i es donà suport a
la plataforma Correllengua. Seguidament
s’acordà demanar al Govern, la no
autorització d’actes d’apologia del feix-
isme, nazisme, racisme i violència en
general en que tots els regidors hi van
votar favorablement.

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

Obligatorietat de construir
garatges en les cases de
nova construcció
Ple 28 octubre 2004

Hi assistiren tots els regidors del consis-
tori. Després d’aprovar les actes de les
sessions anteriors, es proposà l’acord
de revisió de preus del servei d’aigua a
domicili que implica un increment del
25% del rebut de l’aigua de mitjana
degut, entre d’altres causes, a que fins
ara només es feien 3 analítiques anuals i
ara se’n farà una cada mes per complir
amb la nova normativa europea, aquest
acord va ser aprovat per la unanimitat
dels assistents. Llavors també es va
acordar amb el vot favorable dels onze
regidors instar a correus a millorar el seu
servei i comunicar a tot el poble que per
dur a terme les queixes és millor trucar al
telèfon 900 50 60 70 ja que és la única
manera que Correus en tingui constància
ja que si la queixa es fa des de
l’Ajunatment ens diuen que ens queixem
sense proves objectives perquè Correus
no rep gairebé cap reclamació. També
tots els grups entraren una moció per
reclamar a les companyies de telefonia
mòbil que millorin el funcionament a Sant
Llorenç Savall. 

Després s’acordà per via d’urgència sus-
pendre les llicències d’obres en cas que
no hi hagi previst fer com a mínim un
garatge en cada nova vivenda que es
construeixi, aquest punt va ser portat per
via d’urgència degut al creixement actual
que té el poble i per evitar que es constru-
eixin més habitatges sense garatge ja que
sinó es prengués aquesta mesura cada
dia es complicaria més el problema d’a-
parcament en el nostre municipi. Aquesta
proposta va ser votada a favor pels cinc
regidors d’ERC, pel regidor del PSC i per
un regidor de CIU, mentres que un altre
regidor de CIU es va abstenir i els altres
tres de CIU hi van votar-hi en contra.

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

Ordenances Fiscals
Ple 12 de novembre de 2004

Degut a que no va estar la informació en
l’expedient del ple 48 hores abans com
diu la llei (hi va estar poc després) es
decidir anul·lar el ple a proposta de CIU,
fet que van acceptar tots els regidors del
consistori. Seguidament l’alcalde va pro-
posar a tots els regidors convocar un ple
extraordinari per via d’urgència amb el
mateix ordre del dia que l’anterior ja que
tots els punts s’havien tractat a la junta
de portaveus, on hi ha un representant
de cada grup polític, ja que ajornar el ple
per la setmana entrant significava endar-
rerir coses importants com per exemple
l’acceptació de la subvenció de 200.000
€ de la segona fase del C/Rectoria o l’ad-
judicació definitiva de la Masia de
Comabella. Posada la proposta a votació
va ser votada favorablement pels cinc
regidors d’ERC i pel regidor del PSC i en
contra pels cinc de CIU. Seguidament es
començà a debatre l’ordre del dia, amb
el punt de renovació de la pòlissa de
crèdit actual amb la Caixa de Sabadell
amb les mateixes condicions que les
actuals però rebaixant l’import de
360.000 € fins a 330.000 €. La proposta
s’aprovà amb sis vots a favor i cinc abs-
tencions. Seguidament, els cinc regidors
de CIU abandonaren la sala.

savall 95.qxd  26/11/2004  18:03  PÆgina 1



Borsa de Treball

S’ha reestructurat i ampliat el servei de la
Borsa de Treball de l’Ajuntament.
Gràcies a l’atorgament d’una subvenció
a través del Consell Comarcal mitjançant
els pactes territorials per a l’ocupació,
ens ha sigut possible la contractació
d’una tècnica d’ocupació, la Isabel
Aranda Yépez, que s’encarregarà
d’assessorar als usuaris en materia
d’orientació laboral i d’inserció en el món
del treball. 

La Borsa de Treball està al servei de tots
els ciutadans que busquen feina o orien-
tació laboral, i també al servei de les
empreses que busquen personal per a
treballar.

De moment, s’ha ubicat el servei de la
Borsa de Treball a la Casa de Cultura, i
l’horari d’atenció als usuaris és:

Matins: 

de dilluns a divendres, de 11 a 14 h.

Tardes: 

dimarts i dijous, de 16 a18 h.

El telèfon de la Casa de Cultura és el 93
714 12 23

Per a més informació us podeu adreçar
directament a la Casa de Cultura i/o a
l’Ajuntament mateix.

Obres a la Zona esportiva

Fa poc que han començat les obres a la
zona esportiva de Ponsferrer en que es
realitzarà el paviment nou de la pista, es
posaran dues cistelles penjades al
sostre i es posaran unes xarxes de pro-
tecció darrere les porteries per evitar que
les pilotes caiguin a la carretera. A part
també es canviaran les portes dels vesti-
dors del camp de futbol i s’ha adequat la
sala de sota els vestidors com a despatx
pel C.E. Llorençà. A part també s’ha de
remarcar el fet que els vestidors del
camp de futbol serà la primera
instal·lació municipal amb energia solar,
ja que s’ha canviat la caldera actual per
una que funcionarà a través d’aquesta
energia alternativa.
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L’IAE ha tingut un increment del 3,7%
excepte a la zona comercial que ha
tingut un increment del 35% (recordem
que només paguen IAE aquelles empre-
ses que facturin més de 1.000.000 €).

Durant aquests dies heu rebut una notifi-
cació en que s’han revisat els valors
cadastrals de totes les cases de Sant
Llorenç, aquesta revisió que la va dema-
nar l’anterior equip de govern, significa
un increment mig del triple del valor de
les cases respecte l’última revisió, ara fa
més de 13 anys, i això significaria un
increment de l’IBI d’urbana del 20%, però
degut a que pensàvem que aquest incre-
ment era exagerat, s’ha aplicat una
reducció i aquest 20% quedarà, si s’apro-
va definitivament aquesta proposta de
modificació d’ordenances, en un 10%.

La plusvàlua com que s’han revisat els
valors cadastrals hem aplicat una reduc-
ció del 40% perquè l’increment no sigui
tant important.

El preu de l’aigua tindrà un increment
del 25% de promig aproximadament
degut a que la normativa europea exigeix
més anàlisis dels actuals i això comporta
aquest increment de cost. L’increment
gravarà més els consums alts i menys
els consums reduïts, que pujaran només
un 10%, per incentivar l’estalvi d’aigua.

La pujada d’impostos, sobretot en
l’aigua i en les escombraries, no ha estat
per voluntat de l’equip de govern, ja que
tots aquests increments han vingut mar-
cats o bé per un increment de les taxes
de la Generalitat o per la exigència de fer
més controls dels que es feien fins ara.

Seguidament es decidí resoldre el pro-
cediment negociat i adjudicar el con-
tracte de concessió administrativa de la
Masia de Comabella a la única oferta
presentada amb el vot favorable dels
assistents i per últim i també per unani-
mitat s’acordà adherir-se el projecte FIL.

Fins sempre Manolo

L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, el
Centre d’Esports Llorençà, la Comissió
de la Festa Major i tot el poble en general
dona el condol a la família del Manolo
Sánchez i agraeixen públicament la gran
dedicació que va tenir pel poble de Sant
Llorenç Savall. Gràcies Manolo.

En el segon punt, per unanimitat dels
assistents, s’acordà la sol·licitud de
crèdits en relació al pressupost del 2004.
En el tercer punt s’acordà un seguit de
modificacions de crèdit que permetran
principalment aconseguir aquelles sub-
vencions no posades en el pressupost
del 2004 i que s’han aconseguit durant
l’any, concretament la subvenció per la
inversió del projecte C/Rectoria 2ona
fase, la subvenció per dur a terme una
borsa de treball, per fer els cursos d’in-
formàtica, per contractar temporalment
tres persones per la brigada, per invertir
més en la neteja de la via pública i per
poder pagar el nou cànon de la Genera-
litat sobre els residus urbans. El següent
punt també amb el vot favorable de tots
els assistents es decidí convocar el con-
curs d’adjudicació d’obres del carrer
Rectoria 2a fase. Llavors s’acordà la
modificació inicial de les ordenances fis-
cals pel 2004 amb el vot favorable de tots
els regidors, els canvis en les orde-
nances son:

Les escombraries no tenen increment,
ja que a mitjans d’any es va regularitzar
la taxa de les escombraries tenint en
compte el nou cànon de la Generalitat i
el nou preu que cobra l’abocador de
Vacarisses, per tant s’ha aplicat un incre-
ment del 16% en el rebut d’aquest any i
un 16% més en el de l’any vinent. El nou
import surt de sumar tot el cost que
suposen les escombraries i dividir-ho pel
nombre de cases. Si incrementem el
reciclatge podria ser que en els pròxims
anys hi hagués alguna reducció.

L’Impost de vehicles té un increment del
3,7%, per sota de l’IPC interanual a
Catalunya.

L’impost d’obres i de taxa de llicències
urbanístiques passen del 4% al 4,2%, i
de cara l’any 2005 s’ha introduit un nou
concepte en que s’haurà de pagar 5 €
per metre quadrat i per mes per ocu-
pació de via pública en cas que quan es
facin obres s’ocupi la via pública. Les
persones que ho comuniquin abans
d’ocupar-la tindran una bonificació del
50%. Aquesta nova taxa no s’ha creat
amb fins recaptatoris, ja que com a molt
s’ingressaran uns 3.000 € anuals, sinó
amb l’objectiu d’intentar que les obres
que ocupen via pública no s’eternitzin.
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Finalització de les Obres del
C/Rectoria

A principis de novembre es van acabar
les obres de la primera fase del
C/Rectoria i ara ja s’ha començat a tre-
ballar per poder començar la segona
fase a principis de l’any vinent. Amb
aquestes obres s’aconseguirà crear un
passeig peatonal que permetrà connec-
tar el centre del poble amb la pasarel·la
més còmodament.

savall
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Disminució de la pòlissa de
crèdit

Degut a que la situació financera de
l’Ajuntament cada dia és millor s’ha
pogut rebaixar la pòlissa de crèdit en un
8,3% respecte l’any anterior, al passar de
360.000 € a 330.000 €, tal com l’equip de
govern ja es va comprometre l’any -
passat.

Millora del Camp de futbol

El passat 12 de novembre es va fer un
actuació en el camp de futbol per millo-
rar-ne el seu estat i anivellar-lo.

L’empresa que va dur a terme aquesta
actuació és l’empresa encargada de fer
gairebé tots els manteniments dels
camps de futbol de Sabadell.

Calefacció a l’escola

S’ha fet una nova instal·lació de tots els
tubs de la calefacció de l’escola Josep
Gras ja que l’actual estava bastant
malmesa.

Es necessita sang: Dóna’n
una mica

El proper diumenge 5 de desembre, al
dispensari Municipal (C/Vic, 19) de 9:00
a 14:00 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
donacions que hi va haver la darrera
vegada i animem el poble a seguir-ne
donant pel bé comú. GRÀCIES A TOTS!

Projecte Fil

Sant Llorenç Savall, juntament amb els
ajuntaments de Castellar del Vallès,
Sabadell, Montcada i Reixac, Ripollet i
Barberà del Vallès, participa mitjançant el
Consell Comarcal en un projecte
transnacional anomenat “FIL: el riu com
a fil de la vida”, que té com a objectiu
potenciar i dinamitzar tot tipus d’activi-
tats al voltant del riu Ripoll. 

En aquest projecte hi participen, a més
del Vallès Occidental, la regió italiana de
la Campania, i la regió francesa de
Vaucluse. Aquest projecte forma part del
programa Interreg, convocat per la
Comissió Europea, que l’1 d’abril de
2004 va aprovar la subvenció d’aquest
projecte amb 720.000 euros. 

Nova senyalització

Degut a que cada diumenge es tanca el
tram de l’Avinguda Catalunya que passa
per la Plaça Major, s’ha decidit substituir
la senyalització de cartells que hi havia
fins ara que indicaven el recorregut alter-
natiu per senyals metàl·liques, ja que a
part de millorar la imatge, la informació
per la gent que no es coneix el camí,
estalviem les hores dels vigilants que
destinaven cada vegada que havien de
muntar i desmuntar dits cartells.

SAVALL. Butlletí d’informació de
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

Dipòsit Legal: B-10.990-96

Edita: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall.

Redacció: Consell redactor.
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Francesc Roma, Capità del C.E
Llorençà

El passat diumenge 26 de setembre el C.E.
Llorençà va fer el primer partit de la tempora-
da 04/05, en un camp ple, l’afició va tenir una
noticia bona i una altra de no tan bona, la
bona: el centre d’esports té un gran equip i
aquest any pot aconseguir alguna cosa gran i
la no tant bona, que el capità fins a la primera
jornada de lliga, en Francesc Roma, deixa de
ser-ho perquè vol conèixer noves cultures,
nova forma de viure, nova gent i se n’ha anat
a viure a l’estranger. Des d’aquí li volem agrair
tota la dedicació al club, animar-lo en la seva
nova etapa i recordar-li que sempre tindrà
oberta la porta del C.E. Llorençà i de tot el
poble en general. Molta sort Francesc!!!

VII Marxa d’or

El passat 3 d’octubre el Club Ciclista Savall
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Llorenç Savall va organitzar la XIV trobada de
bicicletes de muntanya i la VII Marxa d’or, en
ella hi van participar 763 ciclistes distribuïts en
tres curses diferents, la marxa d’or de 60 km

Notícies Breus

amb 280 participants, una de 30 km amb 347
participants i una altra de 15 km amb 136 par-
ticipants, molts d’ells nens petits. Des del
Club Ciclista i l’Ajuntament agraïm a tots els
voluntaris que gràcies a ells fan possible la
cel·lebració de la trobada i la Marxa d’or.

10a Edició de la Marató 

El passat 31 d’octubre es va realitzar la 10a
Edició de la Primera Marató de Muntanya de
Catalunya Gran Premi Diputació de Barcelona
a Sant Llorenç Savall amb la participació de
527 corredors entre les tres curses ( 85 a la
Marató, 291 a la Mitja Marató i 151 a la Cursa
del Vinardell).

Aquest any en la marató hi va participar la
campiona d’espanya Roser Espanyol que va
guanyar la marató de Sant Llorenç Savall i la
Teresa Forn, Campiona del món de l’any 2003,
que va quedar segona. Amb la participació
d’aquestes corredores s’aconsegueix que la
reputació i imatge de la prova millorin cada
any.

Per realitzar els 42 km de la marató el primer
classificat, en Xavi Guinovart va invertir 3h
28m i 23s, Esteban Ramírez va ser segon i en
Ramon Torné va quedar tercer.

Referent a la classificació local en Josep Agell
va se l’únic corredor local que va poder
acabar la Marató, en Pedro Ordoñez va
quedar primer local de la mitja marató i tercer
de la classificació general i en Jaume Tarés i la
Teresa Benet van acompanyar al Pedro al podi
local de la Mitja Marató. I pel que fa a la Cursa
del Vinardell destacar a l’única fèmina que hi
va participar, la Crisitina Protasio i en Jordi
Almeda, Joan Egaña i en Jordi Arellano que
van quedar primer, segon i tercer respectiva-
ment.

Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall i
del Centre Excursionista Llorençà volem agraïr
els més de 100 voluntaris que van ajudar de
forma desinteressada en l’organització de
l’esdeveniment ja que sense ells seria impos-
sible organitzar la marató. Gràcies a tots!!!

Rua de 600

Organitzat per l’Agrupació de Veïns del Barri
de Comabella i amb la col·laboració de
l’Ajuntament el dia 19 de Setembre es va
realitzar una Rua de Seat 600 a Sant Llorenç
Savall.

Van participar 25 vehicles dels quals 2 eren
del poble. Es van repartir els següents premis:

Al vehicle mes antic: Vehicle matricula G-
26290, conduït per Lluís Fernandez Sala.

Al vehicle mes conservat: Vehicle matricula L-
66205, conduït per Miquel Angel Bonache
Fernandez.

Al vehicle mes sofisticat: Vehicle matricula B-
9419-K, conduït per Josep Lluís Aranda
Aranda. 

Pere Daví 1er classificat

El llorençà Pere Daví, de 12 anys d’edat, va
quedar primer de la categoria d’11 a 14 anys
de la Cursa Popular de la Festa Major de
Castellar del Vallès celebrada el passat 11 de
setembre. Felicitats Pere!

Setmana de l’energia

Del 2 al 8 d’octubre es va celebrar la Setmana
de l’Energia, a la qual s’hi van adherir un munt
de poblacions inclosa la nostra. Durant
aquesta setmana es va posar a disposició
dels interessats uns tríptics informatius, a
l’Ajuntament i a la Casa de Cultura, amb
alguns consells pràctics per a fer un bon ús
de l’energia, aquesta informació també es
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podia consultar a la web municipal. Per aque-
st motiu, el dissabte 2 d’octubre es va organ-
itzar una xerrada sobre Energies Renovables,
a càrrec de l’associació Barnamil. Bàsicament
es va parlar de l’Energia Solar, dels avantat-
ges i inconvenients de la seva utilització i del
seu funcionament. 

Setmana de la mobilitat
sostenible

En el marc de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, que s’ha celebrat a
Catalunya del 8 al 14 de novembre, el diss-
abte 13 es va realitzar una “pedalada urbana
popular”, en la que vam poder donar un tomb
per l’interior del poble amb la bicicleta. Hi van
participar petits i grans. Al final de la volta es
va oferir un petit avituallament als participants
al pati de la Casa de Cultura. Amb aquesta
activitat es pretén fomentar l’ús de la bicicleta
en els desplaçaments interurbans en lloc del
cotxe. 

A banda d’aquesta activitat es van repartir
també uns tríptics informatius amb la finalitat
de fer una tasca de sensibilització de la
població cap a uns hàbits més sostenibles. I
amb l’objectiu d’avançar de manera decidida
vers una nova mobilitat més sostenible, des
del nostre Ajuntament procurarem prendre les
següents mesures durant aquest curs: 
1) Ampliar l’horari que fa la Vallesana; 
2) Convertir en zona prioritària per a vianants
el tram de la Plaça Major i el tram del carrer
Nou, els caps de setmana i els festius, a més
de posar mesures per reduir la velocitat dels
vehicles; 3) Fer una tasca de sensibilització
compartida amb l’escola; 4) Donar uns
mapes amb els temps que es triga anant a
peu per a fer els desplaçaments més habitu-
als dins del poble; 5) Promocionar el “cotxe
compartit” posant aquest servei a la web
municipal.

Neteja Vilatersana

El passat 17 d’octubre l’Ajuntament de Sant
Llorenç Savall juntament amb el Centre
Excursionista de Gràcia i diferents entitats del
municipi van organitzar una jornada de neteja
al Gorg de Vilatersana. L’acció va ser tot un
èxit, ja que hi van assistir més de vint perso-
nes i es van treure una quinzena de bosses
plenes de deixalles. Entre el munt de deixalles
que es van treure de la zona, la més anecdòti-
ca va ser la troballa de les restes d’un cotxe
que feia temps que era estimbat. Els volun-
taris el van aconseguir treure del forat on era
després de fer mans i mànigues. També es va
reconstruir el senyal d’abocador clausurat que
hi havia a la banda de la carretera.

Castanyada 2004

Dissabte 30 d’octubre, vàrem celebrar la
Castanyada, menjant les castanyes cuites per
l’Agrupament Escolta Set i ballant, perquè: -Ai
de qui no ho feia!!– al ritme dels Pentina el
Gat, el grup que havia de venir per Festa
Major però que l’aiguat ens va fer aplaçar.

Consell de Cultura

El divendres 5 de novembre, a la Casa de
Cultura, va tenir lloc la reunió constitutiva del
Consell de Cultura. El Consell és un òrgan
consultiu de l’Ajuntament, que engloba diver-
ses entitats de Sant Llorenç Savall, que té
com a finalitat l’anàlisi, debat i elaboració de
propostes i projectes, així com també el seu
seguiment, en l’àmbit de la Cultura i la
Societat de la Informació.

Exposició Bolívar

El passat 2 de novembre l’artista local Antonio
Bolívar va inaugurar una exposició de quadres
al Restaurant la “Churraskita” de Sabadell que
estarà exposada fins a finals d’any.

Recollida de roba

La fundació humana ens ha comunicat que en
els tres primers trimestres de l’any s’han
recollit 4.460 kg de roba entre els contenidors
de la deixalleria i de la Font de l’aixeta. En nom
d’ells i el nostre agraïm a totes aquelles per-
sones que hi han col·laborat.

Trobada de la Gent Gran de
Castellbisbal i Sant Llorenç
Savall

El passat divendres 15 d’octubre l’Ajuntament
de Sant Llorenç Savall va celebrar una troba-
da de gent gran de Castellbisbal amb els de
Sant Llorenç Savall, amb la finalitat de real-
itzar una caminada conjunta pel magnífic paratge de la Vall d’Horta. Aquesta iniciativa va néixer amb
la voluntat de compartir una petita excursió amb persones grans d’altres municipis per donar a co-
nèixer el poble de Sant Llorenç i el seu entorn, i fomentar el saludable hàbit de caminar. La sortida
matinal va significar un
agradable passejada fins el
Marquet de les Roques, on
van esmorzar i després
gaudir de l’exposició per-
manent del Marquet.
Tothom s’ho va passar molt
bé.

Voldríem agrair l’atenció
rebuda per part dels
masovers del Marquet de
les Roques, i la col·labo-
ració dels responsables del
Parc Natural.

butlletí d’informació municipal de l’ajuntament de sant llorenç savall
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26 de novembre
a les 19 h
Casa de Cultura

TERTÚLIA PER A DONES: 
La bellesa. M’agrades. M’agrado
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Serveis Socials i Dona.
Col·labora: Diputació de Barcelona

28 de novembre
d’11 a 13 h

TALLERS A L’ERA: Espelmes de Nadal
A la Masoveria del Marquet de les Roques
Organitza: L’Obrador 

28 de novembre
a les 8:30 h

al migdia

DIADA DEL SOCI
Sortida als forats del Salamó
A la Plaça Major
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat
Dinar popular
A l’àrea recreativa de Comabella
Nota: venta de tiquets a Cal Carreres
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

5 de desembre
de 9:30 a 13:30 h

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
Al dispensari municipal
Organitza: Servei Català de la Salut

10 de desembre
a les 19 h
Casa de Cultura

TERTÚLIA PER A DONES
Els mites de la menopausa
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Serveis Socials i Dona
Col·labora: Diputació de Barcelona

11 de desembre
a les 10 h

INTRODUCCIÓ A LES ENERGIES 
RENOVABLES: L’ENERGIA SOLAR
Taller d’energia solar
A la Muntada
Organitza: La Muntada. Avalot. Joves
d’UGT

11 de desembre
de 17 a 20 h

EL PATI DE LES ARTS 
A la Masoveria del Marquet de les Roques
Organitza: L’Obrador

19 de desembre
a les 12 h

PARTIT DE FUTBOL: LLORENÇÀ –
ROUREDA
Al camp de futbol
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

12 de desembre
a les 12 h

PARTIT DE FUTBOL: 
LLORENÇÀ – PLANADA
Al camp de futbol
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

12 de desembre
d’11 a 13 h

FEM DE MASOVERS
A la Masoveria del Marquet de les Roques
Organitza: L’Obrador 

12 de desembre
a les 12 h

SANTA LLÚCIA
Animació infantil amb Xinxina de Ball
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Cultura

14 de desembre
a les 17 h

XERRADA: Viatges per a gent gran
Al Casal de la Segona Joventut
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Serveis Socials 
Col·labora: Diputació de Barcelona

16 de desembre
a les 19 h
Casa de Cultura

XERRADA-TALLER: Roba-neta
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Serveis Socials i
SETEM
Col·labora: Diputació de Barcelona

10 de desembre
a les 15 h

SORTIDA AL COSMOCAIXA
A la Font de l’Aixeta
Preu aproximat: 6€ per persona
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Medi Ambient
Nota: Places limitades, cal apuntar-se a una
llista a l’Ajuntament

29 de novembre
a les 19 h
Casa de Cultura

VIDEO-FÒRUM: 
“CONVOCANT ELS FANTASMES”
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Serveis Socials i Dona i
Drac Màgic
Col·labora: Diputació de Barcelona

30 de novembre
a les 18 h
Casa de Cultura

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:
CONSUM RESPONSABLE
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Benestar Social i la
Diputació de Barcelona

3 de desembre
a les 19 h
Casa de Cultura

XERRADA: Els drets i deures del
Consumidor
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Serveis Socials 
Col·labora: Diputació de Barcelona

4 de desembre
a les 20 h
Casa de Cultura

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
d’ANTONIO BOLIVAR GRANADOS
Organitza: Graella d’Art

5 de desembre
d’11 a 13 h

CONTES A LA VORA DEL FOC
A la Masoveria del Marquet de les Roques
Organitza: L’Obrador 

5 de desembre
a les 5 h
Plaça Major

GR-5 Etapa Montserrat-Gelida
Organitza: Centre Excursionista Llorençà
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.

30 de novembre
Plaça Major

OFICINA MÒBIL D’INFORMACIÓ AL
CONSUMIDOR
Organitza: L’Ajuntament de Sant Llorenç
Savall i Diputació de Barcelona

19 de desembre
de 10 a 14 h

PELS CAMINS DEL DRAC: Itinerari lúdic
per a petits naturalistes
A la Masoveria del Marquet de les Roques
Organitza: L’Obrador
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del 30 de novem-
bre al 20 d’octubre
Casa de Cultura

CONSUM RESPONSABLE
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Benestar Social i
Diputació de Barcelona
Horari: de 16:30 h a 20 h

del 4 al 12 de
deseembre
Casa de Cultura

EXPOSICIÓ D’ANTONIO BOLIVAR 
GRANADOS
Organitza: Graella d’Art
Horari: dissabtes de 19 a 21 de la tarda
festius de 12 a 14 del matí i de 19 a 21 de la
tarda

permanent
al Marquet de les
Roques

LA COLLA DE SABADELL: Entre el
Noucentisme i l’Avantguarda
Organitza: Diputació de Barcelona i Fundació
la Mirada
Horari: Des del 25 de setembre fins al 19 de de-
sembre tots els caps de setmana de 11 a 13 h.

BIBLIOBÚS

MOSTRES I EXPOSICIONS

savall

20 de desembre
a les 17 h
Casa de Cultura

PRESENTACIÓ DE LA NOVA EDICIÓ
D’ITINERARIS PER SANT LLORENÇ
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Medi Ambient
Amb el suport de: Diputació de Barcelona

21 de desembre
a les 11 h

CONCERT DE NADAL DELS ALUMNES
DE L’ESCOLA JOSEP GRAS
A la Residència d’Avis de Sant Llorenç
Savall
Organitza: L’escola Josep Gras 

25 de desembre
a les 22 h

LA FESTA DE NADAL DELS SENYORS
MASLLORENS
Al Patronat
Organitza: 7 de Teatre
Nota: Venta d’entrades anticipada

26 de desembre
a les 20 h

LA FESTA DE NADAL DELS SENYORS
MASLLORENS
Al Patronat
Organitza: 7 de Teatre
Nota: Venta d’entrades anticipada

1 de gener
a les 22 h

LA FESTA DE NADAL DELS SENYORS
MASLLORENS
Al Patronat
Organitza: 7 de Teatre
Nota: Venta d’entrades anticipada

2 de gener
a les 22 h

LA FESTA DE NADAL DELS SENYORS
MASLLORENS
Al Patronat
Organitza: 7 de Teatre
Nota: Venta d’entrades anticipada

26 de desembre
a determinar

ARRIBA L’AMBAIXADOR REIAL
Organitza: Comissió de Reis AMPA
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Banc de Sabadell, Caixa d’Estalvis
de Sabadell, La Caixa, Bombers de Sant
Llorenç Savall, Agrupament Escolta Set

5 de gener
a determinar

CAVALGATA DE SES MAJESTATS ELS
REIS D’ORIENT
Lloc: A determinar
Organitza: Comissió de Reis AMPA
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Banc de Sabadell, Caixa d’Estalvis
de Sabadell, La Caixa, Bombers de Sant
Llorenç Savall, Agrupament Escolta Set

Cada dilluns de 16 a 19 h.
Davant de la Casa de Cultura. 
El Bibliobús farà vacances de Nadal per
tant els dilluns 27 de desembre i el 3 de
gener, no vindrà

31 de desembre
a les 11 h

L’HOME DELS NASSOS
Narració de contes, a càrrec de la Clara
Gavaldà
Taller de fer nassos
A l’escola Josep Gras
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall 
Col·labora: AMPA de l’escola Josep Gras

22 de desembre
a determinar

CONCERT DE NADAL DELS ALUMNES
DE L’ESCOLA JOSEP GRAS
A l’Església
Organitza: L’escola Josep Gras

23 de desembre
a les 19 h
Casa de Cultura

CONFERÈNCIA: El Nadal. Història i sentit
d’algunes tradicions.
A càrrec d’Enric Benavent i Vallès, membre
del Grup Pessebrista de Castellar del Vallès
i component del col·lectiu d’opinió, recerca i
difusió del pessebre.
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Cultura.

19 de desembre
a les 8:30 h

PUJADA DEL PESSEBRE AL MONTCAU
A la Font de l’Aixeta
Organitza: Centre Excursionista Llorençà
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat

19 de desembre SANT LLORENÇ SOLIDARI
amb la Marató de TV
Lluita contra el càncer
Amb la participació de pràcticament totes
les entitats de Sant Llorenç Savall
Organitza: Grup Pro-Marquet de l’Era
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall
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Fons i forma

El divendres passat el grup de CiU va
abandonar el Ple de l’ajuntament, l’ex-
cusa va ser que la documentació no
estava a la seva disposició per a consul-
tar-la abans del Ple, de fet aquesta
documentació no estava a la Secretaria
de l’ajuntament però sí a la sala del
costat, de tota manera CiU tenia des de
la reunió de la Junta de Portaveus de
dimecres a primera hora, tota la informa-
ció rellevant de tots els punts de l’ordre
del dia. Per tant, tenien tota la informació
que s’havia de tractar al Ple.

Des d’ERC però ens preguntem quin és
el veritable motiu d’aquesta actitud?
Aquesta és la segona vegada que CiU
abandona el Ple i curiosament sempre
ho ha fet quan s’han abordat temes rela-
cionats amb la Masia de Comabella,
primer va ser la seva adquisició i ara la
seva concessió. L’adquisició de la Masia
de Comabella va ser una aposta del grup
d’ERC –igual que la compra del Marquet
de l’Era– en un moment de patrimonia-
lització de l’ajuntament, aquesta compra
va ser molt criticada per CiU i des
d’aquell moment han tingut una estima
especial per aquell equipament, a partir
de l’any 1999 (govern municipal
CiU+PP) la gestió de l’equipament
(potser per manca de creure en el pro-
jecte) entra en un declivi que acaba amb
el tancament de l’espai. Un mes després
que ERC recuperés l’alcaldia la Masia
tornava a funcionar i generant beneficis
per a l’ajuntament. Ara amb el nou con-
curs l’empresa que agafa la concessió -
formada per professionals de reconegut
prestigi en el món de la restauració-,
pagarà més de 600 € mensuals i faran
obres per valor de 180.000 €. 

Grup mmunicipal dd’ERC

Grup Municipal de CIU

A l’últim Ple del dia 12 de novembre, els membres del
nostre grup, vàrem abandonar la sala de plens després
d’uns gestos de poc respecte a la democràcia i al
mateix ple.

Se’ns convoca a un ple extraordinari pel tema de les
ordenances fiscals del 2005, malgrat que feia quinze
dies que n’haviem celebrat un, on si no haguéssim pre-
sentat dues mocions, hagués estat un ple força buit de
contingut –cosa gens extranya, d’altra banda -.

Quan rebem l’ordre del dia quedem sorpresos al veure
que hi ha set punts a tractar. Tal com fem cada mes,
abans del ple, anem a consultar amb el sr. Secretari els
temes de l’ordre del dia i davant la nostra estupefacció
veiem que la documentació és incompleta i en alguns
casos inexistent.

Abans de començar el ple demanem parlar amb el sr.
Secretari per mostrar-li la nostra disconformitat davant
la poca serietat amb la que s’ha portat tot. Com que
entenem que hi ha un tema molt important, com és la
modificació de les ordenances fiscals i davant la
urgencia de la seva aprovació, la nostra cap de llista
parla amb el sr. Batlle i li proposa deixar sobre la taula
els altres punts i debatre sobre aquest en concret. Li
contesta que no cal.

Comencem el ple argumentant que no es pot debatre
i votar res, si no es té informació escrita i demanem un
informe del sr. Secretari. Se’ns comunica que el sr.
Secretari ja l’ha fet per considerar que tot plegat no és
correcte.

Després de deliberar i exposar cada grup el seu punt
de vista, descobrim la gran imaginació que té el sr.
Batlle: Anul·la el ple i acte seguit en convoca un altre
pel mateix moment, per via d’urgència. Arrel de tots
aquests fets, votem que no a la urgència de la con-
vocàtoria d’un nou ple i decidim no continuar el ple.

Disculpes, bones paraules, però els fets són els de
sempre: Tot a última hora per no preveure les coses; és
clar, potser la raó és que la seva prioritat en aquests
moments és força lluny de la política municipal i del
nostre poble.

I a tot aixó que diu el sr. regidor del PSC? -recordeu que
el seu grup era el que predicava que governariem tots
onze i que tots plegats havíem de treballar pel poble–
de tot això res, tot s’acaba fent seguidisme.O no sap
aprofitar la seva privilegiada situació per intentar millo-
rar les coses?

Nosaltres com a grup no podem participar en escenifi-
cacions, si al darrera no hi ha alguna cosa més. Si real-
ment es vol treballar pel poble, es poden fer comis-
sions informatives on debatre els temes i aportar punts
de vista diferents abans d’arribar al ple, on realment
l’únic que es fa és la representació de la litúrgia de la
política minicipal.

La frase del mes: Es pot tenir la raó de la força, però no
la força de la raó.  

Grup MMunicipal dde CCIU

Els grups municipals

Ajuntament 937 140 018
Fax 937 141 007

e-mail: st.llorenss@diba.es
Vigilants 686 928 540
CAP (Sant Llorenç) 937 140 238
CAP (Castellar) 937 471 111
Bombers Sant Llorenç 937 141 115

Guardia Civil Urgències 062
Guàrdia Civil Castellar 937 145 196
CEIP Josep Gras 937 140 234
Llar d’Infants El Patinet 937 140 575
Casa de Cultura 937 141 223
Casal Segona Joventut 937 140 531
Servei d’aigües SOREA 937 144 243

Servei públic de taxi
Jaume Codina i Olivé 937 140 140 

609 321 841
David Sancho i Caba 610 905 767

Estació de Bus Sabadell 937 279 292
Emergències i Bombers 112

Telèfons d'interès

Diàleg

Com diu un vell adagi català “Enraonant la
gent s’entén”, o si més no, -afegegim- es pot
arribar a entendre. El diàleg és la base de tota
empresa humana. És també el fonament de la
democràcia.
Dialogar vol dir poder exposar amb tota lliber-
tat les nostres raons, i alhora, saber escoltar
les dels nostres interlocutors, per modificar, si
cal, el nostre pensament inicial.
Totes les opinions són ben respectables, el
que no vol dir assumir-les com a pròpies,
perquè sí. Més aviat al contrari, cal debatre-
les i , si és del cas, combatre les idees que no
ens agraden. D’aquesta tensió dialèctica sol
sortir-ne la decissió ajustada. 
Potser us preguntareu el perquè d’aquest petit
compendi de filosofia barata en el Savall? 
Per una raó: Els socialistes som partidaris del
diàleg constructiu a Sant Llorenç i arreu. Ens
agrada poder parlar les coses, exposar les
nostres raons i escoltar el parer dels altres.
Tant a nivell de relació política amb altres par-
tits, com amb entitats, grups i persones. Ens
apassiona Sant Llorenç, el seu present i el seu
futur, i volem parlar-ne, escoltar les opinions
de la gent del poble, dels responsables
d’institucions i d’administracions que tenen
coses interessants a dir sobre el territori,
sobre les activitats i els serveis, pensant sem-
pre en les persones com a destinatàries del
benestar social.
Aquesta vol ser la nostra contribució principal
a la vida llorençana: La de superar la fractura
política i social que, dissortadament, encara
és ben palesa en el poble. La d’encarar el
nostre futur col·lectiu per mitjà del diàleg, de
cercar el consens en les qüestions cabdals i
de poder manifestar també lliurement les nos-
tres discrepàncies.
Tot plegat encaminat a deixar de banda recels
i prejuicis per a construir plegats un poble
millor.
Aquest és el propòsit que ens ha portat, per
exemple, a la creació del Consell Municipal de
Cultura, on entre tots els interessats en aquest
àmbit de la vida col·lectiva: Entitats, represen-
tants polítics electes, grups i persones interes-
sades, poguem dialogar sense embuts i
establir un programa d’acció cultural compar-
tit, del qual, des de la lliure participació
establint-ne les prioritats tots i totes ens en
poguem sentir orgullosos.

Grup MMunicipal ddel PPSC
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