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Contra la violència de gènere
Ple 25 de novembre de
2004

Hi assistiren tots els regidors del
consistori. Després d’aprovar l’acte
de la sessió anterior, s’aprovà el
compromís d’executar les obres de
la llar d’infants sempre i quan la sub-
venció que es rebi sigui igual o supe-
rior al 50%. Seguidament s’aprovà
amb la unanimitat dels assistents la
moció contra la violència de gènere.
Un cop acabat el ple es va celebrar
un acte institucional pel dia interna-
cional contra la violència de gènere
en que hi van assistir un gran nom-
bre de llorençanes. Per poder re-
alitzar les diferents activitats en
relació a aquest dia i les que es van
fer durant la setmana, tots els regi-
dors del consistori van decidir desti-
nar l’import que havien de cobrar per

la cel·lebració del ple per finançar
aquestes activitats.

Finalment es donà compte dels
decrets d’alcaldia, de les informa-
cions de les regidories i es van fer els
precs i preguntes (aquesta informa-
ció es pot consultar a l’Ajuntament).

El Pressupost municipal del
2005 assoleix els 2,5 
milions d’euros
Ple 27 de gener de 2005

Hi assistiren tots els regidors del
consistori. Després d’aprovar l’acte
de la sessió anterior, es realitzar el
sorteig de les meses electorals pel
referèndum sobre la constitució
europea i seguidament es presentà
el pressupost del 2005 que va ser
votat favorablement pels cinc regi-
dors d’ERC i pel regidor del PSC, el
Grup de CIU s’hi va abstenir. Aquest
pressupost de 2,5 milions d’euros és
un pressupost expansiu que intenta
millorar les necessitats dels llorenç-
ans i llorençanes sobretot centrat en
millorar la via pública, tant pel que fa
a neteja com a seguretat. A més les
inversions previstes pugen el doble
que l’any passat principalment
perquè els ingressos procedents de
les administracions pugen un 300%.
Esperem que gràcies a aquest pres-
supost es millori la neteja de la via
pública, la circulació per alguns
trams del municipi, l’asfalt d’alguns
carrers, es crein noves zones verdes
i es millorin els equipaments munici-
pals existents com la Piscina de
Comabella i la zona esportiva.

Adjudicació de la 2ona fase
del C/Rectoria

Ja s’ha adjudicat la segona fase del
carrer de la Rectoria a la mateixa

empresa que ha fet la primera i en un
espai breu de temps es començaran
les obres que consistiran a ajardinar
tot el carrer que s’ha fet i a refer l’ac-
tual passarela, principalment canviar
el terra, posar baranes i posar-hi
il·luminació.

Adjudicació del nou tram
del C/Canigó

Ja s’han adjudicat les obres i en breu
es començaran les obres d‘urba-
nització de l’últim tram del carrer del
Canigó. Recordem que aquesta
obra estarà subvencionada en gran
part per la Generalitat de Catalunya i
que aquesta subvenció inicialment
anava destinada a millorar l’Ajunta-
ment però l’actual equip de govern
va creure més necessari asfaltar un
dels últims carrers del poble que
queden per asfaltar.

Més diners per a les Zones
Verdes

El Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya ha acceptat
la sol·licitud feta per l’Ajuntament de
Sant Llorenç Savall i ha incrementat
la subvenció del PUOSC de 150.000
€ per a zones verdes fins a 225.000
€. Amb aquest increment de subven-
ció i els 100.000 de la diputació de
Barcelona ens permetran remodelar
l’entrada del poble, ajardinar la zona
de davant la parada de la vallesana i
millorar l’actual zona d’esbarjo de la
Font de l’Aixeta.

Remodelació del tram de
plaça

Ja tenim el projecte de millora de 
la plaça redactat per la Diputació 
de Barcelona. Així mateix tenim el
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compromís que aquest projecte
s’executarà el primer semestre
d’aquest any. Aquest projecte amb
un cost de 60.000 € i subvencionat
íntegrament per la Diputació de
Barcelona preveu l’elevació de la
carretera al seu pas per la plaça amb
la qual cosa reduirem la velocitat
dels vehicles, augmentant la segure-
tat dels vianants i a més a més es
millorarà la imatge estètica del tram
de plaça.

Millores a la Casa de
Cultura

Amb el començament del nou any
s’inicien també un seguit de canvis i
millores a la Casa de Cultura, millo-
res que calien molt a Sant Llorenç. 

Ampliem i millorem el servei del
Bibliobus, que tan bona acollida ha
tingut al nostre poble entre els
amants –de totes les edats- de la
música, la lectura i el cinema. El
Bibliobús entrarà dins del pati de la
Casa de Cultura, això facilitarà l’ac-
cés a grans i petits i ja no caldrà tallar
el c/Vapor, evitarem així les molèsties
que es produïen en la circulació
d’aquest tram. També, un dilluns al
mes, hi haurà una sessió de contes
explicats per als més petits. 

Així mateix, la actual sala de lectura
de la biblioteca es transformarà en
una sala de consulta i estudi, amb
ordinadors connectats a internet
perquè tots i totes puguem accedir a
qualsevol branca del coneixement
universal. Aquest servei anomenat
Biblio@ccés és complementari del
Bibliobús i es durà a terme amb l’a-
jut i l’assessorament de la Diputació
de Barcelona.

El canvi i millora de mobiliari ja ha
començat i com que, de manera na-
tural, els espais exteriors de la Casa
de Cultura han esdevingut un lloc

assidu de trobada per a grans i petits,
es renovarà la il·luminació del pati.

També val a dir que tal i com es va
parlar en el Consell de Cultura, totes
les entitats que ho van demanar ja
tenen concedides les subvencions, 
i ens agradaria que per l’any vinent
encara siguin més les que s’hi
vulguin acollir.

Esperem que aquestes millores ens
ajudin a tots i totes a gaudir una
mica més d’aquestes instal·lacions
municipals.

Cadires noves

Degut a que les cadires de la casa
de cultura necessitaven un canvi i de
que per poder realitzar el campionat
internacional d’escacs en necessi-
taven, s’han comprat 75 cadires
noves per la casa de Cultura i les de
la Casa de Cultura s’han portat a
sota els baixos de la Caixa de
Sabadell per poder realitzar el cam-
pionat esmentat.

Solicitar modificació cànon
de l’aigua

A partir de l'1 d'abril, entra en vigor
una modificació del Cànon de l'Aigua
consisitent en adaptar el nombre de
persones per habitatge que poden
beneficiar-se del dret de l'ampliació
de trams del Cànon de l'Aigua per a
usos domèstics.

Aquesta modificació es beneficien
les famílies de 4 o més membres. Cal
omplenar el formulari que el podreu
trobar a la web de l'Agència Catalana
de l'Aigua (www.gencat.net); a les
oficines de SOREA o bé a partir del
dia 21 de febrer de 2005 a l’Ajunta-
ment.

Millores al CAP

Aprofitant els dies de pont del mes
de desembre s’ha pintat tot el con-
sultori, tant les parets com les
finestres, complint una necessitat
urgent des de feia uns anys.
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Notícies Breus

Presentació de la revista
de LACERA
Divendres, 4 de març, a les 20:00 h
a la Casa de Cultura:

Presentació del número 4 de la
revista LACERA:

“LES GUERRES CARLINES A
SANT LLORENÇ SAVALL (1833-
1876)”

La presentació anirà acompanyada
d’una xerrada sobre el Carlisme a
Catalunya a càrrec d’ARTUR JUN-
COSA i CARBONELL, doctor en
Filosofia, llicenciat en Teologia i cate-
dràtic d’Ètica de la Universitat de
Barcelona (1983-91). Actualment és

Consolidació del Marquet
de l’Era

Pràcticament ja han acabat les obres
de consolidació del Marquet de
l’Era, amb aquesta actuació s’ha
aconseguit garantir l’estabilitat de
l’edifici i mentrestant ja hem co-
mençat a treballar en un nou pro-
jecte de reforma de l’edifici que
esperem començar l’any 2006.

Síndic de Greuges de la Universitat
Ramon Llull.

Agraïment família Noguer
- Canadell
Des de l’Ajuntament volem agraïr a
la família Noguer Canadell per la
donació d’un ordinador a la llar d’in-
fants el patinet.

Dual Slalom
El passat 28 de novembre es va real-
itzar el 6è Dual Slalom La Clau amb
la col·laboració de l’Ajuntament de
Sant Llorenç en que hi va haver un
gran èxit de participació, 88 corre-

dors . Pel que fa els corredors locals
les classificacions van ser: Ferran
Soler 17è Classificat Categoria
Infantil; David Otero 5è Infantil; Jordi
Daví 4rt Infantil; Josep Pérez 9è
Expert i Manel Ibars 4rt Pro.

Pel que fa a la classificació general
van guanyar la Flori Barea (fèmina
Infantil), Pere Cors (Infantil), Albert
Eroles (Expert), Mireia Boscà
(Fèmina Pro) que és subcampiona
d’Espanya de Dual i Bernat Guardia
(Pro), que l’any passat va ser
Campió d’espanya de Dual. Tot amb
la presència de l’actual campió
d’Espanya de descens en BTT
(Oscar Saiz) que va fer 3er.

Els Lunnis a
Sant Llorenç!
Els Lunnis, de la
sèrie infantil més
popular de TVE,
van estar a Sant
Llorenç Savall gra-
vant un capítol
amb els jugadors
infantils del C.E.
Llorençà.
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celebrar el dia de Santa Llúcia.
Aquesta iniciativa que s’ha realitzat
per primer cop aquest any esperem
que es continui en els pròxims anys ja
que la quitxalla s’ho va passar d’allò
més bé.

Ses Majestats els Reis
d’Orient
Com cada any, fidels a la cita, el
vespre del dia 5 de gener, van arribar
ses majestats els Reis d’Orient.
Melcior, Gaspar i Baltasar, van rebre
un per un tots els infants expectants
que feien cua per poder parlar amb
ses majestats. Tot i el fred que feia,
mares, pares, avis, avies i infants,

tots ben soferts, van veure com es
cedia als Reis, la clau que obre totes
les portes, amb la qual van poder
entrar a les cases de Sant Llorenç i
fer-hi arribar la il·lusió pels més petits,
i perquè no també pels més grans.

Cursets d’Informàtica
Ja s’han realitzat tres dels quatre
cursets programats des de la
Regidoria de Societat de la
Informació. Amb aquests cursets
s’ha volgut, obrir una porta a totes
aquelles persones, que no gosaven
introduir-se en el món de la infor-
màtica. Es tracta d’uns cursets molt
bàsics, per conèixer què és un ordi-
nador, com és l’entorn Windows, i
començar a treballar amb el progra-
ma Word. Se n’han beneficiat 40
persones del poble, i esperem que
n’hagin pogut treure profit, i que a
partir d’aquí, pugui seguir endin-
sant-se en aquest nou univers de les
noves tecnologies.

Un dilluns de conte
Des de la Regidoria de Cultura, jus-
tament aquest any 2005 any del
Llibre i la Lectura, s’ha iniciat un pro-
jecte de foment de la lectura i de
complement al Bibliobús, anomenat
Un Dilluns de Conte.

Dilluns 17 de gener va tenir lloc la
primera sessió, amb en Jordi Palet

butlletí d’informació
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Oriol Noguera, 1er classi-
ficat
El llorençà Oriol Noguera ha quedat
1er classificat de la categoria ini-
ciació del campionat de trial per a
nens XVI CHALLENGE MOTOR
CLUB 80. També ha quedat 3er clas-
sificat del Campionat de Catalunya
2004 després de realitzar 12 proves
per arreu del país. Felicitats Oriol!

Sant Llorenç amb les
Seleccions
El passat 29 de desembre l’Ajunta-
ment i la Penya Blaugrana van
organitzar un autocar per anar a
veure el partit de futbol entre
Catalunya i Argentina. Un cop més
es va omplir un autocar ple de
llorençans i llorençanes que van ani-
mar les dues sel·leccions.

Visita al CosmoCaixa
El passat divendres 10 de desembre
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall
va organitzar una sortida al
Cosmocaixa, en aquesta visita hi van
assistir més de cinquanta llorençans
i llorençanes.

Festa Infantil per Santa
Llúcia
El passat diumenge 12 de desembre
l’Ajuntament va organitzar una anima-
ció infantil a la Plaça Major per

Jordi Almeda,
Subcampió de
Catalunya
El llorençà Jordi Almeda ha
quedat Subcampió de moto-
ciclisme de Catalunya de
Supersport. A part també ha
estat 4t de la Copa CRF 450
de supermotard i 5è de la
Copa Repsol Bancaja de
supersport. Felicitats Jordi!
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com a narrador, i la sala de la Casa
de Cultura gairebé se’ns va fer petita.

Exceptuant el mesos de juliol i agost,
la previsió és que hi hagi una sessió
de narració de contes un cop al mes,
de la mà d’un narrador professional.
Totes les sessions es faran a la Casa
de Cultura i si no hi ha res de nou, es
faran els segons dilluns de cada
mes. Tot i així cada sessió serà con-
venientment anunciada i es farà
arribar la convocatòria al públic adi-
ent. Així doncs, fins al proper
Dilluns…

Sant Llorenç Savall
Solidari amb la Marató
Durant el cap de setmana del 18 i 19
de desembre el Grup pro Marquet de
l’Era i diferents entitats van organitzar
activitats per aconseguir diners per la
lluita contra el càncer. Totes les inicia-
tives van ser un èxit. Des d’aquí
volem felicitar a totes les entitats i a
tot el poble en general per la seva
solidaritat, gairebé es van aconseguir
6.000 €.

Pròxim Torneig de Tennis
L’Agrupació de Veïns del Barri de
Comabella organitza amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Sant
Llorenç Savall un torneig de Tennis
per parelles, que es jugarà a la nova
pista de ponsferrer. La classificació
es realitzarà el cap de setmana del
diumenge 15 de Maig amb un mínim
de tres partits per parella. Es classi-
ficaran les 4 millors parelles que
jugaran la final el diumenge 22 pel
mati. Us avisem amb molt de temps
per que aneu esmolant l’eina. Els
interessats podeu trucar als
següents telèfons:

Eduard Medrano : 93 714 12 88
Omar Nicolas: 617 78 39 73

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

Entitats

La Festa de Nadal dels
Senyors Masllorenç 
“La Festa de Nadal dels Senyors
Masllorenç” ha sigut la darrera repre-
sentació teatral que hem posat en
escena el grup 7 de Teatre. Hem estat
al Patronat de Sant Josep durant qua-
tre dies en aquestes pasades festes de
Nadal. El registre utilitzat aquesta veg-
ada ha sigut el d’un teatre més directe,
interactiu, intentant que els especta-
dors formessin part de l’escena. 

Novament hem volgut experimentar
nous reptes, apostant per un teatre
diferent al que estem acostumats a
veure al poble. En representacions
anteriors havíem portat a escena un
musical (“Godspel”), també teatre de
carrer (la presentació de “La Fira de
les Arts”), teatre de “revista”
(“Fantasies”).

Des de Set en fem una valoració molt
positiva, d’una banda per que hi ha
hagut una gran resposta de públic
que ens ha vingut a veure (més d’un
95% de les entrades que s’oferien); i
de l’altra, per lo bé que ens ho hem
passat a nivell de grup i que ens ha
permès créixer en nombre i afrontar
nous reptes. Aprofitem per donar les
gràcies a totes les persones que fan
possible que puguem disfrutar d’una
mica de teatre a Sant Llorenç Savall
(espectadors, actors, tècnics, directo-
ra, familiars, la Parròquia, l’Ajuntament
i altres institucions…).

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 despeses de trasllat i
enterrament (o incineració) dels socis
en morir.

Pagant una quota mensual, i una peti-
ta inscripció, segons l’edat del soci
entrant, el dia de la seva defunció té
les despeses 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 Ctra/.
Monistrol, 22.

Aclariment sobre l’agenda
cultural del Savall 
Des del darrer número del Savall, la
revista que periòdicament publica
l’Ajuntament, les activitats que realitza
el Centre Excursionista apareixen a l’a-
genda cultural el poble. Probablement
us haureu adonat que totes les ex-
cursions programades venen acom-
panyades d’una frase on s’especifica
que només hi poden participar els
socis de l’entitat. Aquest requisit no és
pas el resultat de la decisió de ningú,
sinó que respon a la necessitat legal
de que tots els participants en les
activitats d’una entitat esportiva esti-
guin coberts per una assegurança de
responsabilitat civil, obligatorietat que
compleix el Centre Excursionista
pagant una assegurança anual per a
tots els seus socis. El problema és que
si volem que les activitats del Centre
apareguin a l’agenda (i pensem que
és molt interessant per a que la gent
es programi els caps de setmana) cal
afegir l’aclariment per imperatiu legal.
La intenció del Centre Excursionista
sempre ha estat la màxima difusió dels
valors naturals del nostre terme muni-
cipal, sense filar prim en si els partici-
pants a les excursions eren o no socis.
Aquesta ha estat fins ara la nostra
“filosofia” i pensem continuar en la
mateixa línia. Gràcies!!

La Junta del Centre Excursionista
Llorençà
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11 de febrer
a les 21:30 h
baixos Avinguda
Catalunya

III INTERNACIONAL D’ESCACS: 
Campionat de partides lentes.
Organitza: Club d’Escacs Sant Llorenç
Savall
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, TransCastellar, Banc Sabadell,
Federació Catalana d’Escacs, La Caixa,
Vilalta S.A., Tocadecor, Rechapados Ferrer
S.A., edam.com

12 de febrer
de 17 a 20 h
Masoveria Marquet
de les Roques

EL PATI DE LES ARTS
Organitza: L’Obrador

13 de febrer
a les 6 h
Font de l’aixeta

EL PUIGMAL
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

27 de febrer
a les 8:30 h
Font de l’aixeta

LA BALMA OBRADA DE LA COSTA
(VALL D’HORTA)
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà i
grup Lacera

18 de febrer
a les 21:30 h
baixos Avinguda
Catalunya

III INTERNACIONAL D’ESCACS: 
Campionat de partides lentes.
Organitza: Club d’Escacs Sant Llorenç
Savall
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, TransCastellar, Banc Sabadell,
Federació Catalana d’Escacs, La Caixa,
Vilalta S.A., Tocadecor, Rechapados Ferrer
S.A., edam.com

14 de febrer
a les 17:30 h
Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE: ANIMALADES
Narració de contes a càrrec de Sara Fuente
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Cultura

4 de març
a les 19 h
Casa de Cultura

INAUGURACIÓ DE LA 3a MOSTRA
FOTOGRÀFICA 
DONES DE SANT LLORENÇ 
Organitza: Graella d’Art i Ajuntament de
Sant Llorenç Savall, Regidoria de Serveis
Socials i Dona
Col·labora: Diputació de Barcelona i QSS

4 de març
a les 20 h
Casa de Cultura

EL CARLISME A CATALUNYA
Presentació del núm. 4 de la revista
Lacera: Les guerres Carlines a Sant
Llorenç Savall
Xerrada a càrrec d’Artur Juncosa i
Carbonell
Organitza: Lacera

13 de febrer
d’11 a 13 h
Masoveria Marquet
de les Roques

EL REBOST DEL MASOVER 
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

20 de febrer
d’10 a 14 h
Masoveria Marquet
de les Roques

ITINERARIS LÚDICS: 
PELS CAMINS DEL DRAC
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

27 de febrer
d’11 a 13 h
Masoveria Marquet
de les Roques

TALLERS A L’ERA; Baldufes
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

20 de febrer
a les 12 h
Camp de futbol

PARTIT DE FUTBOL: 
LLORENÇÀ – CASTELLAR 
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

25 de febrer
a les 19 h
Casa de Cultura

CONFERÈNCIES DE SALUT DELS
INFANTS: ADOLESCÈNCIA I ELS 
HÀBITS HIGIÈNICS
A càrrec de Cecilia Young i Blanca
Hernàndez
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Serveis Socials, CEIP
Josep Gras, Llar d’Infants El Patinet i ICS

número 96 - febrer de 2005

26 de febrer
a les 11 h
baixos Avinguda
Catalunya

III INTERNACIONAL D’ESCACS:
Campionat de partides ràpides
Organitza: Club d’Escacs Sant Llorenç
Savall
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, TransCastellar, Banc Sabadell,
Federació Catalana d’Escacs, La Caixa,
Vilalta S.A., Tocadecor, Rechapados Ferrer
S.A., edam.com

M A R Ç

F E B R E R
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14 de març
a les 17:30 h
Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE
Narració de contes a càrrec de 
Jordi Palet
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Cultura

8 de març
a les 18:30 h
Casa de Cultura

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
ENTREGA DE PREMIS I PROJECCIÓ DE
LA PEl·lÍCULA:
“El diario de Bridget Jones”
Organitza: Graella d’Art i Ajuntament de
Sant Llorenç Savall, Regidoria de Benestar
Social i Dona
Col·labora: Diputació de Barcelona i QSS

13 de març
a les 9:30 h
a les 12 h
la Plaça

TRES TOMBS
Degustació de coca i moscatell
Benedicció dels Cavalls i els tradicionals
Tres Tombs
Organitza: Entitat de Sant Antoni Abad,
Agrupació de Veïns de Comabella i
Ajuntament de Sant Llorenç, Regidoria de
Cultura

6 de març
d’11 a 13 h
Masoveria Marquet
de les Roques

CUINA DE JOGUINES 
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

12 de març
de 17 a 20 h
Masoveria Marquet
de les Roques

EL PATI DE LES ARTS
Organitza: L’Obrador

13 de març
d’11 a 13 h
Masoveria Marquet
de les Roques

FEM DE MASOVERS
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

20 de març
de 10 a 14 h
Masoveria Marquet
de les Roques

ITINERARIS LÚDICS: PELS CAMINS DEL
DRAC
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

27 de març
de 11 a 13 h
Masoveria Marquet
de les Roques

CONTES A LA VORA DEL FOC
Preu: 3€ per participant
Organitza: L’Obrador

6 de març
a les 10 h
La Muntada

ELS OCELLS DE LA VALL D’HORTA
Es demana confirmar assistència al telèfon:
93 304 68 18
Organitza: Escola de Natura la Muntada

6 de març
a les 6 h
Font de l’aixeta

ELS NOSTRES PARCS NATURALS II:
MONTSERRAT
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

13 de març
a les 8:30 h
Font de l’aixeta

NETEJA DE L’ALZINA DEL CRISPIANO
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

20 de març
a les 6 h
Font de l’aixeta

TRAVESSA PUIGSACALM-SALT DE 
SALLENT
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

6 de març
a les 12 h
Camp de futbol

PARTIT DE FUTBOL: LLORENÇÀ –
SABADELL N
Organitza: Centre d’Esports Llorençà 20 de març

a les 12 h
Camp de futbol

PARTIT DE FUTBOL: LLORENÇÀ –
SABADELL N
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

del 4 de març fins
al 8 de març
Casa de Cultura

3a MOSTRA DE FOTOGRAFIA
DONES DE SANT LLORENÇ
Organitza: Graella d’Art i Ajuntament de Sant
Llorenç Savall, Regidoria de Serveis Socials i
Dona
Horari: 5, 6 i 7 de març matins i tardes, de 12
a 14 i de 18 a 20h.

BIBLIOBÚS

MOSTRES I EXPOSICIONS

savall

Cada dilluns de 16 a 19 h.
Davant de la Casa de Cultura. 

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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Un futur il·lusionant

Un cop més i tal com ens vam compro-
metre quan vam assolir l’alcaldia hem
presentat els pressupostos en el primer
ple de l’any, just el contrari del que feia
CIU i PP que els presentaven el mes de
juny o juliol, això ens permetrà evitar que
hi hagin diferències entre despeses i
ingressos, ja que a principi d’any ja
sabem el que realment ens podem gastar.

Un cop dit això, el pressupost que hem
presentat és un pressupost ambiciós,
principalment ens hem centrat en millorar
la via pública, a través del tercer vigilant,
contractant un cap de la brigada i agafant
el compromís que la màquina escom-
bradora funcionarà com a mínim 30
hores setmanals (amb això intentarem
aprofitar en part els 600 € mensuals que
val el renting de l’escombradora, firmat
pocs dies abans de les eleccions per
l’anterior govern de CIU). 

A part també hem pressupostat fer la
recollida de brossa orgànica a partir de
la primavera intentant augmentar cada
vegada més la recollida selectiva a Sant
Llorenç Savall.

Pel que fa a les inversions més importants
esperem fer la depuradora i els vestuaris
nous de la piscina de Comabella, millorar
l’entrada del poble, l’esplanada de davant
la parada de la Vallesana, la Font de
l’Aixeta, elevar el tram de carretera que
passa per plaça i tancar el pavelló. A part,
també millorarem la zona d’esbarjo de
Comabella i de les Marines, millorarem el
local dels ADF, alguns asfalts de carrers,
els vestuaris de dalt el camp de futbol,
canviarem els vidres de l’escola per
vidres laminats per millorar-ne la segure-
tat, adequarem un local per a l’esplai,...

Grup mmunicipal dd’ERC

Sense article

Darrerament hem vingut observant,
Savall rera Savall, que l’article que pre-
sentem mensualment es veu contestat
per part del grup d’Esquerra Repu-
blicana, just al mateix temps d’ésser
publicat. Sens dubte, i una vegada
descartada la llei de probabilitats, estem
sotmesos a un afusellament literari con-
tinuat, tal volta víctimes de la bona fe.

Tal com està muntat, i a l’espera de tenir
un consell de redacció, com dicta el
ROM (Reglament Orgànic Municipal), el
procediment que seguim fins ara és el
d’enviar el nostre article al regidor que se
n’ocupa (membre d’ERC), mitjançant el
correu electrònic. Curiosament, ell no
ens envia mai el del seu grup.

És per això que aquest mes, no
escriurem res, a veure si també ells ho
fan.

L’aplicació de la picaresca als àmbits
polítics, veritablement, arriba en oca-
sions a nivells força còmics, el de menys
acaba essent el contingut. Realment llas-
timós.

Lamentem profundament l’esforç sobre-
humà que hauran de fer els nostres
col·legues del govern municipal, per tal
de poder engiponar algun article d’última
hora, sense poder comptar amb el guió
literari de les nostres brillants expres-
sions semàntiques.

La frase del mes: “Toma piñones, que
me gusta la gracia con que los comes.”
Refrany madrileny anònim de l’àmbit
castís. 
Grup MMunicipal dde CCIU

Els grups municipals opinen

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

Per Europa, Si a la
Constitució

El diumenge 20 de març els llorençans i
llorençanes, com tots els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya i Espanya estem convocats a
refrendar amb el nostre vot la Constitució
Europea. La pregunta és clara i precisa : cal dir
sí o no a la Carta Magna. És a dir, fer confiança
en la construcció de la Unió Europea o rebutjar
aquesta nou avenç.

Els socialistes del PSC, juntament amb la gran
majoria de les forces polítiques i sindicals del
continent europeu, de Catalunya i d’Espanya
avalarem amb el nostre sí incondicional aques-
ta Constitució que creiem un pas de gegant en
la construcció de la Unió Europea formada ja
avui per vint-i-cinc estats del continent.

Un sí sense cap reticencia com el que ja es va
produir en la votació del Parlament Europeu.
Volem Europa, volem més Europa, perquè
creiem en la llibertat, la democràcia i en els prin-
cipis que es recullen en la Constitució, que no
són altres que els de la revolució liberal i l’estat
del benestar, fruit de moltes lluites històriques de
la classe treballadora. Durant molts anys els
demòcrates catalans i espanyols apostarem per
la democràcia, requisit indispensable per ser
admesos a la Unió Europea. Ho varem fer units
en el Consell Català del Moviment Europeu on hi
eren representades les forces polítiques i
socials del país, i especialment les d’esquerra.
Reivindicavem precisament una Constitució per
Europa.

A què ve ara predicar el no a la Constitució?
Alinear-se amb la posició de refús dels partits de
l’extrema dreta o amb els antisistema com diuen
que ho faran ERC o IC. Des de la racionalitat
política no ho podem entendre.

Estem convençuts però que el nostre poble
estarà a l’alçada d’aquesta fita històrica, i que
Catalunya i Espanya mostraran a tot Europa,
amb un sí rotund, el camí a seguir.

Visca la Constitució d’Europa! Visca la Unió
Europea!

Grup MMunicipal ddel PPSC
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