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1. GENERALITATS

Tot i les limitacions de l’actual marc jurídic i polític, pensem que hi ha una sèrie de

mesures generals, de caire polític i administratiu, destinades a posar les institucions al

servei  del  poble  que  l’Ajuntament  ha  d’activar  de  manera  immediata.  En  aquest

sentit, ens comprometem a:

1-  Definir  i  posar  en  marxa  de  criteris  per  a  una  administració  transparent,

desburocratitzada, àgil i eficaç.

2-  Desplegar  de  mesures  de  promoció  de  la  democràcia  participativa.  En  aquest

sentit, l'Assemblea Popular és l'òrgan decisori de la CUP Savall. Els representants de

la  CUP a  l'Ajuntament  només  són  els  encarregats  de  fer  arribar  les  propostes  i

decisions de l'Assemblea al govern municipal.

3- Instaurar mecanismes que evitin la professionalització dels polítics municipals. Els

representants de la CUP ens comprometem a limitar el nostre càrrec a l'Ajuntament a

un màxim de quatre anys. Així mateix, els ingressos derivats dels càrrecs de regidor

seran destinats a ....

4 – Mantenir i fer créixer els serveis de titularitat pública, implicant la ciutadania en

la seva planificació i gestió.

5- Engegar unes polítiques de contractació de personal  transparents,  lliures de tot

clientelisme i decidides pel consistori en ple, que potenciïn el reciclatge i la formació

del personal municipal per promoure, d’aquesta manera, un millor servei i una millor

atenció a la ciutadania.
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6- Desplegar una política d’hisenda municipal basada en l’assoliment d’una justícia

distributiva per  a  tota  la  ciutadania,  que promogui  exempcions  tributàries  per  als

col·lectius  més necessitats  i  per  a  les  entitats  populars  i  que apliqui  taxes  per  al

reequilibri econòmic i ecològic.
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2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ

1. ASPECTES GENERALS

Un dels eixos principals que defineixen la nostra visió de la política municipal

és,  com ja  hem comentat  anteriorment,  la  potenciació d'una veritable  participació

ciutadana.  Aquest  concepte  acostuma a  ser  esmentat,  en  major  o  menor  grau,  en

gairebé  la  totalitat  dels  programes  electorals  dels  partits  polítics  tradicionals.  La

realitat,  però, és que habitualment tot queda en un grapat de promeses que no es

tradueixen en res concret. Nosaltres creiem que la democràcia és molt més que anar a

votar  cada  quatre  anys  una  opció  política  determinada  que  proposa  un llistat  fix

d'actuacions (sovint poc representatives de la realitat social). Pensem que la veritable

democràcia és la que permet decidir dia a dia el model de societat on volem viure.

Per fer possible aquesta implicació de la ciutadania cal, abans que res, voluntat

política  per  a  fer-ho.  Existeixen  tota  una  sèrie  de  mesures  que  l’administració

municipal  pot  tirar  endavant  de  cara  a  afavorir  la  participació.  A la  vegada,  cal

desvetllar la confiança dels habitants del poble en ells mateixos i l'interès en implicar-

se en la presa de decisions.

2. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

2.1- Obrir els plens a la intervenció del públic

Proposem  reformular  el  funcionament  actual  dels  plens  de  l'Ajuntament,

totalment tancats a la intervenció dels assistents que no siguin regidors, de manera

que qualsevol persona del públic pugui intervenir en un torn obert de paraula final.

2.2- Recuperació dels consells d'entitats
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Fomentar la participació de les entitats i  dels grups socials (joves, gent gran,

població de risc...) mitjançant la creació de consells d'opinió. En aquest sentit, caldria

recuperar els antics consells d'entitats i reformular el seu funcionament de manera

que aquests deixin de ser purament informatius per a esdevenir vinculants.

2.3- Facilitar la informació dels ciutadans i les entitats

Ens proposem apropar l'Ajuntament a la ciutadania facilitant l'accés a qualsevol

tipus d'informació que pugui ser d'utilitat pública. En aquest sentit, caldria un tracte

més personal i proper (dinamitzar el paper informatiu de l'Ajuntament). També seria

necessari  dinamitzar  la pàgina web de l'Ajuntament de manera que tothom pugui

accedir a la informació que necessita.

2.4-  Dinamitzar els processos d’exposició pública a través del lloc web de

l’Ajuntament. 

El consistori  ha d’oferir  al  ciutadà la possibilitat  d’opinar  sobre els diferents

àmbits de l’acció de govern d’una manera fàcil.

2.5- Crear assemblees consultives o grups de participació ciutadana

Per tal  de debatre  determinats  projectes  que afectin  directament  el  municipi,

siguin o no de competència exclusivament municipal ( per exemple, el futur de la Vall

Xica i de l'Agell).

2.6- Dinamitzar el teixit associatiu

Promovent  la  responsabilitat  de  les  entitats  en  la  gestió  dels  equipaments  i

projectes municipals a través de l'impuls de mecanismes de gestió i de convenis que

garanteixin tant la prestació del servei com l'enfortiment del paper de les entitats. 
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2.7- Reformular el format i contingut de la publicació Savall

En tractar-se de una de les eines informatives de major abast del municipi, la

revista Savall, publicada per l'Ajuntament, hauria d'adaptar-se  a les necessitats de la

ciutadania. Això vol dir, entre altres aspectes, que caldria ajustar la seva periodicitat i

actualitzar  el  calendari  d'activitats  que  es  duen  a  terme  al  poble.  També  seria

convenient obrir la publicació a l'opinió de les entitats o dels ciutadans, convertint-la

en una eina de debat i comunicació viva.
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3. SERVEIS SOCIALS

1. ASPECTES GENERALS

Com  a  partit  de  l'esquerra  progressista,  la  CUP considera  prioritàries  totes

aquelles  actuacions  en  matèria  de  política  social  que  suposin  un  avenç  vers  una

societat més cohesionada i justa. Una societat igualitària sense discriminació per raó

de  sexe,  d'edat  o  d'origen,  on  les  desigualtats  socials  existents  no  comportin

marginació i que garanteixi la igualtat de drets i d'oportunitats per a totes les famílies.

Però també és important que els serveis socials no esdevinguin un simple instrument

basat en la passivitat  dels seus beneficiaris;  cal que aquests esdevinguin elements

actius del canvi social. És per això que la política de serveis socials és fonamental a fi

i efecte d’oferir solucions als problemes i a les necessitats de les persones que viuen

al nostre municipi.

2. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

2.1- Assegurar les necessitats i drets bàsics de les persones i les famílies en

situació de risc d'exclusió social

Afavorint  la  coordinació  entre  els  diversos agents  integradors  (CAP,  escoles,

serveis socials...) a fi i efecte de detectar aquestes situacions i dissenyar estratègies

personalitzades per tal de combatre-les.

2.2- Recollir i actualitzar periòdicament totes les subvencions i ajuts públics

i fer-ne difusió

 Facilitar  l'accés  a la informació,  de forma planera i  propera,  sobre tots  els

serveis,  ajuts,  prestacions  i  notificacions  en  matèria  d'ajuts  públics  adreçats  a  les
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persones en situació de risc d'exclusió social i a tota la ciutadania interessada. 

2.3- Promocionar l'accés a l'habitatge social i de lloguer

Veure capítol 9 (Habitatge) apartat 2.2.

2.4- Potenciar la funció d'educació social

Cal treballar amb les famílies i persones desafavorides socialment des d'un punt

de  vista  pedagògic,  educant  en  la  conscienciació  de  la  situació  en  que  es  troba

cadascú i potenciant la pròpia resolució dels problemes.

2.5- Reforçar els serveis d’atenció domiciliària

Per poder assegurar una atenció adequada a la gent  gran i  les famílies en la

quotidianitat de les seves llars. Pensem que l’Ajuntament ha de vetllar perquè siguin

els serveis els que vagin a casa de les persones i no a l'inrevés.

2.6- Promoure les relacions i les activitats intergeneracionals

Sigui a través de l'escola, de les entitats o dels diversos consells municipals per

tal d'incrementar la cohesió social entre les diferents franges d'edat.

2.7- Potenciar el Punt d’Informació i Atenció a la Dona

Com a instrument per potenciar la igualtat d'oportunitats i la no discriminació

per raó de sexe. També per a la detecció precoç de possibles cassos de violència de

gènere.

2.8- Elaborar un pla d'acollida a les persones nouvingudes

Desplegar un protocol d'actuació per rebre degudament als nous habitants de
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Sant Llorenç Savall, proporcionant la informació necessària en tots els àmbits que

faciliti una ràpida integració en la vida del poble.

2.9- Afavorir l’intercanvi cultural i la interrelació de les particularitats  de

tots els col·lectius 

Elaborar  un  programa  d’interacció  social  entre  les  diferents  cultures  que

conviuen al poble, afavorint l'empatia, el  respecte i la comprensió de la diversitat

cultural.

2.10- Potenciar les parelles lingüístiques

La llengua  és  un  element  molt  poderós  alhora  de  facilitar  la  integració  i  la

cohesió social. Una part important del programa d'interacció social per a les persones

d'altres llengües i cultures que viuen al poble és la creació de parelles de conversa

que facilitin l'aprenentatge del català. 
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4. SALUT

1. ASPECTES GENERALS

Les  competències  dels  Ajuntaments  en  matèria  de  salut  són  molt  limitades,

essent gestionades de forma gairebé exclusiva per organismes supramunicipals. Això

no obstant, és obligació de l'administració local vetllar per a que els serveis sanitaris i

sociosanitaris  oferts  cobreixin  totes  les  necessitats  de  la  població  i,  si  s'escau,

comunicar  les deficiències als  corresponents  organismes superiors.  Cal  vetllar  per

l'oferta d'uns serveis públics, universals i de qualitat, així com per a l'ús correcte dels

recursos disponibles, no només en els tractaments sinó també en la potenciació dels

hàbits de vida saludables.

2. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

2.1-  Treballar  de  forma  coordinada  amb  les  entitats  i  les  institucions

educatives per fomentar els bons hàbits de salut

Entenem que la millor manera de treballar per a l'adquisició d'hàbits saludables

és a través de l'escola, la llar d'infants i la xarxa associativa del municipi. Caldria

impulsar  la  coordinació  entre  tots  aquests  elements  per  tal  de  tirar  endavant  una

política sanitària municipal efectiva i consensuada.

2.2- Preservar els serveis d’assistència psicopedagògica a l'escola

En  l'actual  marc  econòmic  de  crisi,  la  salut  i  l'educació  han  patit  severes

retallades que han repercutit el la qualitat dels serveis oferts.  En aquest sentit,  els

serveis de psicopedagogia de les escoles i instituts del país han estat especialment

castigats. L'Ajuntament hauria de vetllar per assegurar i incrementar l'oferta d'aquest

servei més enllà de les dotacions que proporcioni el Departament d'Ensenyament de
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la Generalitat.

2.3- Engegar programes de salut

Amb  l'objectiu  d'informar  i  assessorar  a  totes  les  persones  interessades  en

aspectes concrets del món de la salut (tabaquisme, medecina preventiva, alimentació

saludable...).

2.4- Potenciar l’educació sanitària entre els infants i els adolescents 

Treballant coordinadament amb l'escola i amb l'institut de Castellar del Vallès,

tot  impulsant  iniciatives  que ajudin  a  la  conscienciació  en la  necessitat  d'adoptar

formes de vida saludable.

2.5-Treballar per a l'educació sexual 

Especialment  entre  els  joves,  posant  èmfasi  en  la  utilització  dels  mètodes

anticonceptius i  en el risc de les malalties de transmissió sexual.  Pensem que cal

potenciar  la  informació  i  l'assessorament,  col·lectiu  i  individualitzat,  per  tal  de

garantir una vida sexual satisfactòria i saludable.

2.6- Elaborar un pla de prevenció i tractament de les drogodependències,

l'alcoholisme i la ludopatia

Malauradament,  el  consum de diverses substàncies addictives ha esdevingut

habitual entre bona part dels joves de Sant Llorenç Savall (especialment marihuana i

haxís).  També el consum abusiu de begudes alcohòliques,  tot i  que en aquest  cas

l'addicció afecta a totes les franges d'edat. Per altra banda, un bon grapat d'usuaris

habituals de les màquines escurabutxaques perden grans quantitats de diners, víctimes
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d'una  addicció  molt  difícil  de  detectar.  Cal  elaborar  amb  urgència  un  programa

informatiu i d'assessorament per tal de prevenir i, si s'escau, corregir totes aquestes

dependències.  Aquest  programa  hauria  de  garantir  la  intimitat  de  les  persones

afectades,  defugint  la  seva  criminalització.  Seria  convenient  que  l'Ajuntament

treballés  de  forma  coordinada  amb  el  Consell  Comarcal  (Pla  Comarcal  de

Drogodependències),  promovent  les  campanyes  informatives  i  establint  punts

d'informació
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5. CULTURA I EDUCACIÓ

1. ASPECTES GENERALS

Per  bé  que  la  cultura  i  l'educació  acostumen  a  ser  tractats  habitualment  en

capítols  separats,  la  reduïda  població  que  viu  a  Sant  Llorenç  Savall  justifica  el

tractament conjunt. Els recursos disponibles són, en aquest sentit, massa modestos

com per encarar dues línies paral·leles en dos àmbits tan estretament relacionats.

Cultura i educació han de ser dos dels pilars fonamentals de tota societat lliure i

democràtica. L'accés de tots els ciutadans a aquests dos valors ha de facilitar-se i

garantir-se des de tots els nivells de l'administració, començant pels Ajuntaments. La

la  política  cultural  municipal  hauria  de  tenir  com  a  objectiu  convertir  cultura  i

educació en elements clau per l’enriquiment de les persones amb la implicació de tots

els ciutadans. En aquest sentit, l’Ajuntament no ha convertir-se en motor exclusiu de

la vida cultural, sinó que ha de treballar per assentar unes bases sòlides sobre les

quals el teixit associatiu, l’administració pública i les iniciatives particulars puguin

bastir  uns  projectes   enriquidors  per   a  tota  la  població.  Tot  el  poble  ha  de  ser

protagonista i organitzador de la vida cultural.

Pel  que  fa  a  l'àmbit  purament  educatiu,  les  competències  dels  Ajuntaments

acostumen a ser, igual com passa amb la sanitat, molt limitades. Tot i això, cal forçar

tant com es pugui l'administració autonòmica per tal de garantir una educació pública

de qualitat, amb la implicació de les Associacions de Pares i Mares en la gestió i

dinamització  dels  centres  educatius,  reivindicant  millores.  Aquest  treball  conjunt

entre Ajuntament, centres escolars i AMPA no ha de limitar-se, en el cas de Sant

Llorenç Savall, als centres educatius ubicats a la població (llar d'infants i a l'escola de

primària) sinó també a l'institut de Castellar del Vallès on els nois i noies del poble

cursen l'ESO i el batxillerat.
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Però l'educació, com  a concepte, abasta un àmbit molt més ampli del purament

escolar. Cal educar també en el lleure i al carrer. En aquest sentit, totes les estructures

que organitzen la vida en societat poden ser considerades educatives. També la gestió

i difusió del patrimoni cultural, material i immaterial, ha de ser considerat dins de

l'ampli capítol de la política cultural del municipi.

2. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

2.1- Considerar l'escola com a eina fonamental per a la dinamització de les

activitats culturals

L'escola  ha  de  ser  capaç  d'organitzar  i  canalitzar,  de  forma coordinada  amb

l'Ajuntament, diverses activitats de caire cultural adreçades no només als infants sinó

també a tota la ciutadania. Algunes diades especials, com ara Sant Jordi, podrien ser

potenciades a través de l'escola.

2.2- Fomentar la participació de la gent gran en l’aprenentatge dels infants i

joves

Veure capítol 3 (Serveis Socials) apartat 2.6

2.3- Afavorir la coordinació entre els centres de primària i secundària,

És necessària  una  bona coordinació  entre  l'escola  de  primària  i  l'institut  de

Castellar per mantenir la cohesió de grup i afavorir la integració dels alumnes al nou

centre educatiu. Aquest aspecte és especialment important a Sant Llorenç Savall, on

els alumnes se'n van a cursar l'ESO a una altra població.

2.4- Impulsar l'escola de pares i mares 

Amb la participació dels especialistes pertinents per poder debatre i orientar les
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famílies  en  l’educació  dels  fills.  L’escola  ha  d’anar  lligada  al  Consell  Escolar

Municipal  per  tal  que  hi  hagi  una  implicació  de  tota  la  comunitat  educativa.  És

necessari que els temes que es proposin sorgeixin de les inquietuds i motivacions dels

pares i mares ja que d’aquesta manera se n’assegura la participació. 

2.5- Impulsar l'hàbit de la lectura

Des de la desaparició de la biblioteca municipal, l'únic accés a la recepció de

llibres és a través del bibliobús. Aquest servei s'ofereix exclusivament els dilluns a la

tarda a l'entrada de la Casa de Cultura. Proposem agilitzar la sol·licitud i la recepció

dels  llibres  del  bibliobús  creant  els  mecanismes  necessaris  per  a  que  aquestes

operacions puguin ser gestionades a través del tècnic encarregat de la Casa de Cultura

al  llarg  de  tots  els  dies  de  la  setmana.  Paral·lelament,  proposem  desplegar  un

programa d'impuls a la lectura fomentant l'intercanvi de llibres, la creació de clubs de

lectura i la difusió de llibres en alguns espais d'oci (piscina).

2.6- Àrees de wifi lliure

Incrementar  les  zones  amb  servei  lliure  de  wifi  així  com les  hores  d'oferta

d'aquest servei.

2.7- Promoure activitats formatives adequades  a totes les franges d'edat

Desplegar un programa d'activitats culturals (xerrades, col·loquis, exposicions,

cursos...)  amb  calendari  fix  i  adaptades  als  interessos  de  tots  els  sectors  de  la

població. 

2.8- Fomentar des de l’Ajuntament la realització de treballs de recerca de

batxillerat sobre temes de Sant Llorenç Savall
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Aprofitar  l'oportunitat  de  l'elaboració  dels  treballs  de  recerca  de  segon  de

batxillerat  per  impulsar  l'estudi,  investigació  i  divulgació  de  qualsevol  aspecte

relacionat amb en poble. Els treballs realitzats podrien ser objecte de premi i exposats

públicament a la Casa de Cultura.

2.9- Recuperar algunes festes tradicionals i actes culturals

Incrementar l'oferta cultural del poble oferint un ventall de festivitats més ampli

de l'existent avui dia, diversificant els tipus de celebració i cobrint un calendari anual

degudament espaiat.

2.10- Dinamitzar els espais culturals públics o privats

Incrementar  l'oferta  d'activitats  culturals  que  es  realitzen  als  espais  públics

municipals (Casa de Cultura, Marquet de l'Era) així com l'horari d'obertura al públic.

Intentar  estendre  aquesta  dinamització  cultural  als  espais  privats  o  gestionats  per

altres  administracions  que  compleixin  els  requisits  necessaris  per  desenvolupar

activitats d'aquesta mena (Patronat, Royal, Teatre del Mar i la Lluna...)

2.11- Donar suport a les entitats que desenvolupen activitats educatives i/o

culturals

Recolzar,  econòmicament  o materialment,  aquelles  entitats  que desenvolupen

activitats estretament relacionades amb el món cultural o educatiu. 

2.12- Refer el catàleg del patrimoni històric i cultural 

 Per tal de corregir els errors existents i incorporar els elements no inventariats,

així com aquells que hi figuren però que han desaparegut.
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2.13- Elaborar un pla de recuperació del castell de Pera

Les  restes  del  castell  de  Pera,  al  Parc  natural  de  Sant  Llorenç  del  Munt,

constitueixen les ruïnes arqueològiques més significatives del nostre terme municipal.

Datat des del segle X, aquesta fortalesa medieval es troba en un estat de conservació

lamentable.  En  el  decurs  dels  darrers  anys  s'hi  han  realitzat  algunes  campanyes

d'excavació , però no s'ha engegat cap intervenció amb l'objectiu de consolidar les

restes i evitar que acabin ensorrant-se. La gestió d'aquest element singular correspon

a  la  Diputació  i,  alhora,  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  amb  el  vist  i  plau  de

l'Ajuntament. Per bé que el govern municipal no hi té competència directe, pensem

que  cal  engegar  una  campanya  de  pressió  per  convèncer  a  l'administració

supramunicipal de la necessitat de consolidar les ruïnes i fer-ne la difusió necessària

per a el castell esdevingui un reclam per al turisme cultural actiu i respectuós amb

l'entorn natural.

2.14- Conservació del Patrimoni

Ja hem comentat abastament la singularitat de Sant Llorenç Savall pel que fa a

la riques paisatgística i de patrimoni arqueològic i cultural. Tot i que l'Ajuntament ja

va realitzar el pertinent catàleg, alguns elements històrics del municipi es troben en

un lamentable estat de conservació i, fins i tot, han patit actes de vandalisme i pillatge

sense que ningú hagi cercat responsabilitats. En concordança amb la nostra idea de

poble  potencialment  idoni  per  a  desenvolupar-hi  l'ecoturisme,  pensem  que  és

indispensable vetllar per la conservació de tots els elements singulars del municipi.

No és suficient redactar un catàleg, cal una intervenció directa i eficaç, així com la

persecució penal de totes les persones que atemptin contra el patrimoni.
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6. ESPORT

1. ASPECTES GENERALS

Defensem el paper fonamental que la pràctica de l'esport ha de realitzar com a

eina per millorar la qualitat de vida, però també com a element de cohesió social. És

necessari, doncs,  treballar per la  promoció del lleure i de l’esport com a espais de

convivència i d’enriquiment social i cultural. Aquesta promoció ha d'arribar a tots els

sectors  de  la  població  i  ha  d'oferir  una  convenient  diversificació  de  la  pràctica

esportiva. En aquest sentit, Sant Llorenç Savall pateix una clara deficiència ja que

l'aposta  majoritària  dels  equips  de  govern  dels  darrers  anys  s'ha  centrat  gairebé

exclusivament  en  la  potenciació  de  l'esport  masculí  i,  més  concretament,  en  la

pràctica del futbol.

2. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

2.1- Reformular i optimitzar les funcions del tècnic esportiu 

La figura del  tècnic esportiu ha d'anar més enllà de la de simple entrenador

d'equips de futbol. Cal ampliar les seves atribucions per tal que s’encarregui també de

la gestió, la promoció i la dinamització de la vida esportiva municipal

2.2- Creació d'un Consell Municipal d'Esports

Les atribucions  d'aquest  consell   serien  l'organització,  coordinació i  foment  de la

pràctica esportiva al poble en tots els àmbits: escolar, federat, oci, gent gran, persones

amb discapacitat.... També hauria de gestionar les instal·lacions esportives municipals

i promoure els possibles esdeveniments esportius. El regidor d'esports i els presidents

de tots els clubs esportius del poble haurien de formar-ne part.
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2.3- Diversificar l'oferta esportiva

Més enllà de la potenciació del futbol, cal treballar per l'increment de l'oferta

dels esports que es poden practicar al poble, sense necessitat de constituir equips amb

finalitats purament competitives. El tècnic esportiu i el Consell Municipal d'Esports

han de vetllar per a l'oferiment d'un ventall adequat que cobreixi totes les necessitats

dels habitants.

2.4- Elaboració d'un pla que contempli la realització d'activitats esportives

El fruit del treball conjunt  del tècnic esportiu i el Consell Municipal d'Esports

hauria  de  traduir-se  en  l'elaboració  d'un  pla  d'actuació  que  promogui  la  pràctica

esportiva al poble.

2.5- Fomentar l'esport femení

És imprescindible potenciar la pràctica esportiva entre les dones mitjançant una

oferta adequada a totes les edats.

2.6-  Optimitzar  l'ús  de  les  instal·lacions  esportives  municipals  així  com

vetllar pel seu manteniment

Estudiar la manera de millorar i ampliar l'horari d'obertura del poliesportiu, del

camp  de  futbol  i  de  la  piscina  municipal.  També  caldria  elaborar  un  pla  de

rehabilitació de les instal·lacions esportives que es troben en espais de lliure accés

(camp de bàsquet i de futbol de la font de l'Aixeta).

2-7-  Estudiar  l'adjudicació  d’ajudes  o  descomptes  a  persones  amb

dificultats econòmiques
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 Cal facilitar que tothom tingui accés  ala pràctica esportiva, al marge de la seva

situació econòmica.

2.8-   Donar suport  a  tots  els  clubs i  entitats  esportives  de  Sant  Llorenç

Savall

Promocionar totes les entitats que fomenten la pràctica de l'esport, proporcionar-

los el mínim material que els sigui necessari i assegurant un tracte igual. 

2.9- Potenciar l’esport extraescolar

Considerem la pràctica de l'esport com un element indispensable en la educació

integral dels nostres infants. Més enllà de la formació que en aquest aspecte rebin a

través de l'escola, és indispensable potenciar l'activitat esportiva extraescolar com a

complement d'aquesta.
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7. JOVENTUT

1. ASPECTES GENERALS

En tractar-se d'un poble petit i ubicat en un àmbit rural relativament proper a

l'àrea metropolitana, Sant Llorenç Savall ha patit des de sempre una forta mancança

pel que fa a l'oferta lúdica i formativa per a la joventut. La franja d'edat compresa

entre els 16 i els 30 anys es veu obligada sovint a cercar aquestes ofertes a poblacions

properes  com  ara  Castellar  del  Vallès  i  Sabadell,  obligant-los  a  continus

desplaçaments. És urgent, doncs, estudiar quines són les necessitats del jovent del

poble i dissenyar una política  juvenil des de l’Ajuntament que permeti corregir les

deficiències. Per fer-ho possible, és indispensable la implicació i participació activa

del jovent, establint els mecanismes necessaris de participació. Tenint en compte la

complexitat i caràcter transversal dels temes de joventut, cal una coordinació molt

estreta entre les diferents regidories. La creació d'una regidoria específica de joventut

ajudaria, sens dubte, a fer possible aquesta coordinació.

2. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

2.1- Creació d'una regidoria de joventut

Amb  l'objectiu  de  canalitzar  les  iniciatives  proposades  pels  joves  i  tirar-les

endavant de forma coordinada amb les altres regidories.

2.2- Creació d'un Consell de Joves

En sintonia amb els altres consells proposats en aquest programa, el Consell de

Joves  aglutinaria  totes  les  entitats  de  joves  així  com totes  les  persones  d'aquesta

franja  d'edat  que  desitgin  formar-hi  part.  La  seva  tasca,  en  col·laboració  amb la

regidoria de joventut, seria l'elaboració d'un pla de que plasmés totes les necessitats
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d'aquest sector de la població així com el disseny de les possibles estratègies per dur-

les a terme.

2.2- Elaboració d'un pla de joventut

2.3- Estudiar la possible creació d'un local de joves

 La reivindicació d'un espai propi és un tema pendent que s'arrossega des de fa

molt  de  temps  al  poble.  Caldria  estudiar  la  possible  ubicació  i  forma  de  gestió

d'aquest espai. Una possibilitat a tenir en compte seria l'autogestió a través del propi

Consell de Joves.

2.4- Recolzar les iniciatives empresarials dels joves

Cal  treballar  per  a  que  els  agents  públics  i  privats  del  municipi,  de  forma

coordinada, facilitin les iniciatives del jovent emprenedor per a que pugui engegar

projectes empresarials que permetin aprofitar, amb actituds de respecte i defensa, el

potencial econòmic del poble.

2.5-  Treballar  conjuntament  amb  les  empreses  privades  del  poble  per

potenciar la formació laboral dels joves

Tenint en compte la dificultat que avui en dia hi ha per accedir al món laboral,

especialment pel que fa a la gent jove, caldria potenciar la realització de pràctiques de

formació en determinats oficis. Alhora, caldria vetllar per garantir els drets i perquè

s’asseguri la posterior possibilitat d’incorporació al món del treball.
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 8. ESPAI URBÀ

1. ASPECTES GENERALS

L'origen del casc urbà de Sant Llorenç Savall es remunta al segle XII. Tot i això,

fou al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII quan adoptà la seva fesomia actual, amb un

nucli antic compacte i una vintena llarga de masies escampades pel terme municipal.

Aquest desenvolupament històric ha definit l'estructura urbana que trobem avui dia,

amb un bon número de carrers estrets i sinuosos i amb força edificis emblemàtics que

enriqueixen el nostre patrimoni. Fou al llarg de la segona meitat del segle XX quan es

crearen  les  dues  urbanitzacions  del  municipi:  Comabella  i  les  Marines.  Si  bé

inicialment  ambdues  urbanitzacions  foren  concebudes  com a  segones  residències,

avui dia la gran majoria dels seus habitants hi resideixen tot l'any. 

Aquest panorama general ha de servir de base alhora de dissenyar la política

urbanística. Una política que ha de vetllar per adaptar l’urbanisme a les necessitats de

la ciutadania i no a l’inrevés (tenint sempre en compte els drets de les persones amb

mobilitat  reduïda).  Paral·lelament,  tota  actuació  urbanística  hauria  de  ser

especialment  curosa  pel  que  fa  a  la  conservació  i  recuperació  d'aquells  espais  i

edificis d'alt valor històric o simbòlic.

2. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

2.1- Millora dels espais urbans

En el decurs dels darrers anys s'ha produït un notable i evident deteriorament

d'alguns espais urbans molt freqüentats per  la població. Aquest deteriorament, fruit

d'una deixadesa per part del govern municipal que s'arrossega des de fa temps, és

especialment visible a la Plaça Major i als carrers adjacents (carrer Barcelona, carrer

Vic...) on la pavimentació està molt malmesa. També estan en un estat lamentable els
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parcs infantils i l'àrea de Comabella adjacent a la piscina municipal, on havia existit

una  àrea  recreativa  avui  dia  abandonada.  Altres  zones  que  necessiten  una  ràpida

intervenció són l'accés al cementiri i les entrades al poble.

2.2- Millorar l'enjardinament

Les  àrees  enjardinades  del  nucli  antic  pateixen  una  deixadesa  congènita.  Si

volem que el nostre poble esdevingui un referent per al turisme sostenible cal millorar

la  imatge  dels  nostres  carrers  i  places.  Aquest  enjardinament  ha  de  realitzar-se

garantint un baix cost de manteniment i de consum d'aigua, prioritzant la plantació

d'espècies  autòctones  que  siguin  poc  exigents  i  que  no  requereixin  una  nova

replantació cada temporada.

2.3- Prioritzar la rehabilitació i utilització d'espais i instal·lacions existents

(Comabella, l'Agell...)

En contra de la política del totxo que ha imperat durant els  darrers anys, som

partidaris de la recuperació i utilització per davant de la nova construcció. En aquest

sentit,  cal plantejar una sortida viable per a alguns edificis municipals actualment

abandonats o semi-abandonats, com és el cas de la masia de Comabella o l'Agell, dos

masos d'origen medieval de gran interès històric. També caldria regular i normalitzar

la utilització de l'antic celler cooperatiu, de propietat privada però actualment cedit a

algunes entitats. 

2.4. Trobar una solució a l'antiga benzinera del poble

Abandonada de fa anys, la gasolinera ubicada a l'entrada del poble suposa un

fort impacte visual. Per bé que la seva gestió no és competència de l'Ajuntament,

creiem que és necessari cercar una solució urgent, estudiant la viabilitat de la seva
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reobertura o, si és el cas, del seu desmantellament. 

2.5- Replantejament dels usos dels espais municipals

Seria convenient planificar de manera adequada la utilització de cadascun dels

espais municipals, optimitzant la seva gestió i ampliant la oferta d'usos. 

2.6- Obrir un debat sobre el futur de la Vall Xica

Abandonat des de fa més de vint anys, l'antic orfenat de la Vall Xica es troba en

un  lamentable  estat  de  deteriorament.  Tot  i  que  la  gestió  d'aquest  espai  és

competència de la Generalitat, pensem que és necessari obrir un debat popular per tal

de trobar una sortida a aquest equipament.

2.7- Promoure la conservació dels edificis singulars

Especialment al  centre històric,  on les façanes d'alguns habitatges estan molt

degradades. La millora del paisatge urbà, pel que fa a ales propietats privades, podria

ser incentivat mitjançant una reducció de l'impost de béns immobles.

2.8- Dinamitzar les zones industrials

Des de fa anys, les dues zones industrials que envolten el nucli urbà (Conques i

carretera  de  Monistrol)  pateixen  una  infrautilització,  amb  gran  nombre  de  naus

desocupades  i  algunes  amenaçant  ruïna.  Cal  replantejar-se  l'ús  de  part  del  sòl

industrial del poble, així com impulsar iniciatives que permetin trobar una sortida

per  a  aquestes  naus  buides,  incloent  altres  usos  que  no  siguin  els  estrictament

industrials.
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9. HABITATGE

1. ASPECTES GENERALS

Garantir l'accés a un habitatge digne per a tots els habitants de Sant Llorenç

Savall  ha  de  ser  una  de  les  prioritats  de  la  política  municipal.  És  indispensable

protegir aquells sectors més desafavorits econòmicament, i especialment els joves i la

gent gran, per tal d'assegurar aquest dret inalienable.

2. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

2.1- Elaborar un cens d'habitatges buits a Sant Llorenç Savall

Un número molt elevat d'habitatges del nucli urbà estan deshabitats i, en alguns

casos,  força deteriorats.  És urgent realitzar  un cens acurat  del  número concret  de

cases  que  es  troben  en  aquesta  situació  i  avaluar  cadascun  d'aquests  casos  en

particular. Si és el cas, caldria cercar els mecanismes necessaris per tal que aquests

habitatges entrin al circuit del lloguer econòmic.
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2.2- Fomentar el lloguer

Crear  una  borsa  d'habitatges  de  lloguer  gestionada  per  l'Ajuntament,  oferint

garanties de compensació i reparació de la propietat en cas de danys a l’immoble per

part del llogater.

2.3- Establir bonificacions de l’IBI 

Reduir l'Impost de Béns Immobles per als habitatges destinats a lloguer social.

10. MOBILITAT

1. ASPECTES GENERALS

Tot i  tractar-se  d'un municipi  més aviat  petit,  Sant  Llorenç Savall  pateix un

problema crònic pel que fa a la circulació del trànsit rodat. L'estructura urbanística

del  casc  antic,  amb  carrerons  estrets  i  de  traçat  irregular,  juntament  amb  l'hàbit

generalitzat d'utilitzar sistemàticament l'automòbil com a mitjà de transport, generen

greus conflictes entre conductors i vianants. Fins ara, la política municipal destinada

a  minimitzar  aquest  problema  s'ha  limitat  a  satisfer  la  demanda  d’espai  viari

fonamentalment per al cotxe privat i la creació de més espai amb la idea de disminuir

els problemes de trànsit.  Nosaltres som del parer  que cal  definir prèviament quin

model de mobilitat volem per a Sant Llorenç ,adaptant posteriorment l’ús del cotxe al

model i no a la inversa. 

Paral·lelament, davant la problemàtica que suposa l’ús massiu del vehicle
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privat, també cal defensar una intensificació de les xarxes de transport públic.

2. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

2.1- Promoure un canvi de model

Cal substituir el model vigent de mobilitat, basat fonamentalment en el vehicle 

privat, per un

model basat en els desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb transport públic.

2.2- Pacificar, des del punt de vista urbanístic i  de gestió del trànsit,  les

zones més conflictives del poble

És convenient aplicar mesures per reduir la perillositat d'alguns punts negres del

poble, especialment la carretera de Monistrol, la Plaça Major i els entorns de l'escola i

la  llar  d'infants.  La  simple  instal·lació  de  passos  elevats  i  d'una  senyalització

adequada  poden  solucionar  alguns  d'aquests  problemes.  En  altres  cassos  caldria

plantejar-se la modificació de la direcció de circulació i fins i tot, la possibilitat de

definir noves zones d'accés estrictament per a vianants.

2.3- Millorar l'actual servei de transport públic

El servei de transport públic que comunica Sant Llorenç Savall amb Castellar i

Sabadell és deficient tant pel que fa a l'oferta horària (especialment durant els caps de

setmana) com per les tarifes aplicades, excessivament elevades (especialment per als

joves i gent gran). Proposem un increment en el número de serveis diaris i una revisió

de les tarifes. Per altra banda, seria convenient vetllar per una permanent adaptació

del servei d’autobús, amb la utilització de vehicles de mides adequades a la demanda

existent.
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2.4- Ajudes per als usuaris del transport públic

Estudiant la creació d’altres tipus d’abonaments que resultin més econòmics,

especialment per als joves d'entre 14 i 18 anys. Cal tenir present, en aquest sentit, que

els  estudiants  de batxillerat  estan obligats  a  traslladar-se  diàriament  a  l'institut  de

Castellar del Vallès sense tenir autobús escolar gratuït a la seva disposició.

2.5- Potenciar la mobilitat a peu 

Mitjançant l'aplicació d'actuacions concretes com ara la creació de noves àrees

restringides al trànsit o la definició d'espais on la prioritat de circulació és per als

vianants. També caldria fer un estudi d'amplades i estat de les voreres a fi i efecte de

corregir-ne les deficiències detectades.

2.6- Promoure la utilització dels sistemes de compartir automòbils

Una  part  important  de  la  població  llorençana  es  veu  obligada  a  utilitzar

diàriament el  vehicle per  anar al  lloc de treball.  Sovint,  aquests viatges diaris els

realitza una persona sola amb el seu cotxe particular.  Una alternativa per abaratir

costos  i  reduir  contaminació  és  la  possibilitat  de  compartir  vehicle  amb  altres

persones del municipi que facin el mateix trajecte o similar.

2.7- Introduir bonificacions i recàrrecs a l’impost de circulació mitjançant

criteris mediambientals.

Veure capítol 11 (Medi Ambient) punt 5.6

2.8- Promoure la progressiva substitució del parc mòbil municipal 

Substituir,  progressivament,  els  vehicles  de  gasolina  o  gasoli  per  vehicles

propulsats per sistemes més eficients, com ara vehicles elèctrics o híbrids.
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11. MEDI AMBIENT

1. ASPECTES GENERALS

La situació geogràfica de Sant Llorenç Savall, a la capçalera del riu Ripoll i al

cor  de  la  Serralada  Prelitoral,  comporta  que  el  relleu  del  municipi  sigui  molt

accidentat, amb un predomini molt accentuat de la zona forestal, especialment des

que els camps de conreu es van anar abandonant al llarg de la segona meitat del segle

XX. A resultes d'aquesta riquesa paisatgística, prop d'una tercera part del municipi

forma part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Aquesta

realitat ha de ser determinant alhora de definir la política municipal en matèria de

medi ambient,  especialment en aquells àmbits que comportin una interacció entre
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l'entorn natural i els habitants del poble, però també en el paper que ha de jugar el

turisme en el desenvolupament econòmic llorençà. 

Per altra banda, en tractar-se d'una població relativament petita,  Sant Llorenç

Savall esdevé un escenari ideal per tirar endavant una gestió mediambiental eficient,

on tots i cadascun dels seus habitants puguin participar-hi estretament.

Un entorn d'elevat valor natural i una població reduïda són, doncs, dos punts de

partida  ideals  per  a  desplegar  la  política  municipal  en  matèria  de  medi  ambient.

Aquesta política hauria de fonamentar-se en dos objectius generals: 

1- Aplicar criteris de sostenibilitat en totes les actuacions

Cal  desplegar  estratègies  de  gestió  que  no  malmetin  l'entorn  natural  ni

hipotequin  el  seu  futur,  defugint  les  actuacions  pròpies  d'un  desenvolupament

accelerat que comporti guanys a curt termini en detriment dels beneficis futurs.

2- Millorar la participació ciutadana en les qüestions mediambientals al mateix

temps que es treballa en la sensibilització de la població envers aquests temes.

Per tal de tirar endavant determinats projectes, caldrà engegar prèviament una

campanya  d'informació  i  sensibilització.  Aquelles  actuacions  que  comportin  la

col·laboració ciutadana poden ser rebudes amb certa reticència en ser necessari un

cert esforç cooperatiu. Informació i educació han de ser dos pilars fonamentals de la

política mediambiental del municipi.

Per tal de facilitar la tasca organitzativa, es defineixen sis grans àmbits de treball:

Gestió de Residus, Gestió Forestal, Gestió de l'Aigua, Model energètic, Ecoturisme i

Parc  Natural  de  Sant  Llorenç  del  Munt.  Tot  seguit  despleguem  les  estratègies

específiques que la CUP de Sant Llorenç Savall pretén tirar endavant en cadascun
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d'aquests àmbits.

2. GESTIÓ DE RESIDUS

2.1- Instauració del sistema de recollida de residus Porta a Porta (PaP)

Substituir l'actual recollida en contenidors (recollida en vorera) per la recollida

directa a les portes dels habitatges. Aquest sistema de recollida comporta una dràstica

reducció de la fracció de residus que van a l'abocador (sector rebuig). El nostre poble

compleix els requisits ideals per tal de tirar endavant aquest sistema de recollida, amb

una població reduïda (2400 habitants) i força concentrada. De tota manera, caldrà

avaluar la viabilitat d'aplicar el sistema PaP a tots els habitatges  al mateix temps o bé

fer-ho en dues fases, deixant inicialment al marge les dues urbanitzacions (Comabella

i les Marines). 

El sistema de recollida PaP, a més  a més de ser molt més eficient en la separació

adequada dels residus, comporta una notable millora del paisatge urbà ja que elimina

els contenidors de les voreres. 
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Per altra banda, l'encariment que suposa la recollida porta a porta, derivat de

l'increment del temps esmerçat en les tasques de recollida, queda compensat per la

disminució  de  les  taxes  imposades  per  la  mala  separació  dels  residus.  Així  ho

demostren les experiències d'altres pobles veïns de característiques similars a Sant

Llorenç  Savall  (Sant  Feliu  de  Codines,  Artés,  Matadepera,  Castellterçol...).  En

aquesta línia, també es proposa aplicar una taxa d'escombraries variable en funció de

la qualitat de tria dels residus de cada habitatge, aplicant una tarifa reduïda per a

aquelles cases on la tria sigui més curosa.

2.2- Promocionar el compostatge com a una eina útil 

Els intents de potenciar el compostatge engegats per anteriors equips de govern

han resultat ser ineficaços. En comptes de promocionar l'ús individual de contenidors

de compostatge,  com s'havia fet  fins ara,  pensem que és més adient  promoure la

instal·lació de contenidors públics col·lectius en indrets  estratègics del  poble (per

exemple a les zones d'horta) per tal de potenciar-ne el seu ús.

2.3- Controlar la gestió adequada dels residus industrials i d'obra

Malauradament,  a  Sant  Llorenç  Savall  continua  essent  una  pràctica  habitual

l'abocament  incontrolat  de  determinats  residus.  Algunes  empreses  llencen  aquests

residus directament al riu, sense cap mena de tractament previ, o bé els cremen al bell

mig dels carrers de la zona industrial (especialment residus tèxtils). També alguns

dels paletes acostumen a abandonar la runa de les obres en abocadors clandestins o

enmig dels camins amb l'argument d'ajudar, d'aquesta manera, al seu manteniment.

És imprescindible perseguir i sancionar, segons marca la normativa, totes aquestes

activitats furtives.
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2.4- Potenciar les trobades d'intercanvi d'objectes usats

Celebrar  periòdicament  mercats  d'intercanvi  com a  exercici  per  a  reduir  els

residus i, simultàniament, el consum innecessari. Aquest tipus d'intercanvis permet,

especialment, reduir notablement la quantitat de residus de gran volum que acaben a

la deixalleria.

2.5- Ampliar la deixalleria amb una màquina trituradora de restes de poda

Tenint  en  compte  la  tipologia  de  molts  habitatges  del  poble,  amb  àrees

enjardinades i zones d'horta adjacents, la quantitat de residus vegetals que es generen

és  molt  elevada.  Aquestes  restes  ocupen  un  gran  volum si  no  són  triturades  i/o

compactades, de manera que de seguida omplen els contenidors de vorera per a la

recollida  de matèria  orgànica  o  el  contenidor  gran que,  amb aquesta  finalitat,  es

localitza a la deixalleria. Seria convenient adquirir una màquina trituradora de restes

de poda per tal  de fer  més eficient  la recollida d'aquest  tipus de residu.  Aquesta

màquina hauria d'ubicar-se a la deixalleria.

3. GESTIÓ DE L'AIGUA

3.1-  Realització d'un estudi  geològic per avaluar els  recursos hídrics del

municipi 

A Sant  Llorenç  Savall,  el  subministrament  d'aigua  potable  d'ús  domèstic  i

industrial  depèn  exclusivament  de  l'explotació  dels  aqüífers  del  municipi.

Històricament, aquesta peculiaritat ha comportat que algunes deus s'hagin assecat a

resultes  d'una  gestió  inapropiada.  Actualment  la  gran  majoria  d'aigua  prové  de
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l'aqüífer del Forat d'en Perer, del qual es desconeix el volum total i la seva capacitat

de  recàrrega.  Caldria  realitzar  un  estudi  geològic  seriós  per  avaluar-ne  les

característiques  i  poder,  així,  ajustar  la  seva  explotació  per  tal  que  aquesta  sigui

sostenible de cara al futur. 

3.2 - Potenciar l'estalvi i l'ús racional de l'aigua entre la població

Una part  significativa  de  la  població  llorençana  viu  a  les  urbanitzacions  de

Comabella i  les marines.  Majoritàriament es tracta d'habitatges unifamiliars (tipus

torre),  amb zones enjardinades i,  molt  sovint,  amb piscines.  Tenint en compte les

peculiaritats  pel  que  fa  a  l'explotació  dels  aqüífers  expressades  més  amunt,  seria

convenient  engegar  una  campanya  de  sensibilització  per  tal  de  reduir  el  consum

d'aigua tant pel que fa a les piscines com a l'ús domèstic habitual. Paral·lelament, cal

conscienciar als usuaris dels horts per a que adoptin mesures d'estalvi  a l'hora de

regar, especialment  a l'estiu. La substitució del reg a manta per altres sistemes més

eficients, com el gota a gota o el reg amb torreta,  seria una excel·lent solució. En

aquesta mateixa línia, cal potenciar l'aprofitament de les aigües pluvials mitjançant la

construcció de dipòsits de recollida i emmagatzematge.

3.3- Vetllar per evitar els abocaments incontrolats de residus al Ripoll

Veure apartat 2.3 d'aquest mateix capítol.

3.4- Mantenir neta de deixalles la llera del Ripoll. Adequar algunes zones

per a l'accés de les persones a la llera

Anys enrere el Ripoll era un element paisatgístic totalment integrat al poble, on

la canalla i anava a jugar i la gent gran a passejar. Avui dia els habitants de Sant

Llorenç Savall vivim d'esquena al riu degut, en gran part, a l'abandonament del seu
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entorn i la dificultat d'accés. Proposem l'habilitació d'alguns indrets del Ripoll per a

que la gent en pugui gaudir. Per altra banda, pensem que es necessari un programa de

manteniment  de  la  qualitat  ambiental  de  la  seva  llera,  retirant  periòdicament  les

deixalles abocades i mantenint la vegetació de ribera que li és pròpia.

3.5  -  Treballar  per  a  la  futura  ampliació  i  millora  de  la  depuradora

municipal

Construïda  a  mitjan  dels  anys  vuitanta,  la  depuradora  municipal  ha  quedat

obsoleta  degut,  bàsicament,  a  l'increment  que  ha  experimentat  la  població  en  el

decurs de tots aquests anys. Tot i que la gestió de les depuradores és competència

específica de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), som del parer que cal engegar

una ferma campanya per tal que la depuradora sigui ampliada i renovellada.

4. GESTIÓ FORESTAL

4.1- Elaboració d'un Inventari de Patrimoni Natural

Ja hem comentat més amunt al importància del patrimoni natural a Sant Llorenç

Savall.  Per  tal  de  gestionar  adequadament  aquest  valor  cal  elaborar  un  inventari

exhaustiu com a punt de partida de totes les actuacions futures.

4.2- Potenciar la diversificació d'usos del bosc

Al voltant del 80% del municipi correspon a sòl forestals, majoritàriament de

propietat privada. La pràctica totalitat d'aquests boscos no són sotmesos a cap mena

de gestió. Aquesta realitat ha comportat veritables tragèdies quan els incendis han

assolat el terme municipal. Com l'experiència, malauradament, ens ha demostrat, el
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paisatge forestal homogeni facilita l'expansió del foc i en dificulta la seva extinció.

Apostem per  un model  de gestió  que potencii  la  diversificació dels  usos del  sòl,

definint actuacions diverses segons les característiques de cada indret però d'acord

amb una visió global del territori (paisatge en mosaic).

4.3- Estimular les iniciatives privades en la gestió de boscos

En la  línia  del  punt  expressat  anteriorment,  l'única  possibilitat  d'encarar  una

gestió adequada dels boscos és  a través de la implicació dels seus propietaris. És per

això que  pensem que cal  incentivar  les  iniciatives  de títol  privat  que  suposin  un

enriquiment de la diversitat paisatgística, sempre i quan aquestes no siguin agressives

amb el medi ambient.

5. MODEL ENERGÈTIC

5.1- Potenciar l'ús d'energies alternatives (renovables i netes) instal·lant-les

a tots els edificis municipals, en especial:

a) Biomassa. Promoure i estudiar la viabilitat tant d’instal·lacions de producció

calorífica  com  d’instal·lacions  de  generació  elèctrica  per  a  usos  municipals,

domèstics i industrials. Fer una substitució progressiva de les calderes de calefacció

que consumeixin combustibles fòssils per altres que funcionin amb biomassa forestal.

Caldria Estudiar les possibilitats d’obtenció d’estella forestal de la pròpia zona.

b) Solar tèrmica. Promoure’n la instal·lació, en especial als edificis públics per a

l’obtenció d’aigua calenta sanitària o com a suport de sistemes de calefacció.

5.2-  Racionalitzar  el  consum  d'energia  i  determinar  quines  són  les

necessitats veritables i com cobrir-les.
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Cal determinar quines despeses energètiques són prescindibles. En aquest sentit,

caldria  Reduir  la  intensitat  lumínica  de  l'enllumenat  públic  a  l'estrictament

imprescindible per garantir la seguretat a partir de determinades hores de la matinada

en les quals l'ús dels vials públics és pràcticament nul. 

5.3- Potenciar les auditories energètiques a l’abast de tothom 

Amb  l’objectiu  de  detectar  mancances,  disfuncions  o  obsolescències  en  els

sistemes,  instal·lacions i  equipaments municipals  que originin consums energètics

innecessaris,  i  corregir  les  deficiències  detectades.  Paral·lelament,  caldria  tirar

endavant  una  campanya  municipal  de  sensibilització  de  bones  pràctiques

energètiques.

5.4- Promoure la gestió cooperativa

Tant  en  l’àmbit  local,  ciutadà  com  supramunicipal,  en  aquells  tipus

d’instal·lacions en què ho permetin els costos de posada en servei, mode d’explotació

o tipologia industrial.

5.5- Cercar solucions als casos de pobresa energètica

És  imprescindible  garantir  el  subministrament  elèctric  per  a  totes  aquelles

persones  amb  recursos  econòmics  insuficients.  Cal  estudiar  quines  fórmules

permetrien sufragar les despeses generades per aquestes famílies.

5.6- Impost de circulació variable

Proposem la implantació d'un impost  de circulació variable en funció de les

característiques dels vehicles, abaratint la taxa  en els vehicles nets i augmentant-la
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als més contaminants.

6. ECOTURISME

6.1-  Elaboració  d'un  projecte  integral  d'ecoturisme  fonamentat  en  la

riquesa cultural i paisatgística del municipi. 

En  aquest  sentit,  caldria  la  creació  d'una  regidoria  de  turisme  per  tal  de

revaloritzar el paisatge com a bé sociocultural i dinamitzar la seva explotació turística

en base a una  filosofia sostenible que minimitzés els possibles impactes sobre el

medi ambient. Es podrien dissenyar rutes ecoturístiques (dins i fora del nucli urbà),

senyalitzar  adequadament  els  edificis  històrics  i  crear  un  Centre  d'Interpretació

vinculat  a  l'actual  Punt  d'Informació  del  Parc  Natural.  Amb aquestes  mesures  es

pretén, també, la dinamització comercial del poble i, en darrera instància, aconseguir

uns ingressos que reverteixin el la pròpia gestió del paisatge i del bosc.

7. PARC NATURAL

7.1- Fer compatible l'ús lúdic amb la protecció de l'entorn natural del Parc

Al voltant d'una quarta part del municipi de Sant Llorenç Savall està integrada

al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Aquesta realitat ha de

ser contemplada com una oportunitat per al desenvolupament econòmic, cultural i

social del poble. Això no obstant, la realització de determinades pràctiques ha de ser

regulada segons marca la normativa del Parc,  garantint  la conservació de l'entorn

natural. 

7.2- Participació més activa de l'Ajuntament en la presa de decisions en la
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gestió del Parc 

Tradicionalment,  els  municipis  integrants  del  Parc  Natural  només  han pogut

participar en la seva gestió a través d'òrgans purament consultius, sense marge per a

tirar endavant iniciatives pròpies. Pensem que cal articular un nou òrgan de gestió on

els Ajuntaments puguin participar activament en la presa de decisions.
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12.  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,  TURISME  I

COMERÇ

1. ASPECTES GENERALS

Al llarg de tot aquest programa hem posat èmfasi en múltiples ocasions en el

potencial que té Sant Llorenç Savall per esdevenir un actiu centre de turisme de curta

durada, basat en l'explotació racional i sostenible del seu valuós patrimoni cultural i

natural. Aquest ambiciós projecte necessita necessàriament de la coordinació de tots

els sectors que mouen el motor econòmic del poble, des dels comerços, fins a la

restauració i les indústries, passant pel paper que ha de desenvolupar l'Ajuntament i

tota la xarxa associativa com a dinamitzadors i gestors del projecte.

Per altra banda, l'atur és un dels problemes que, com a tots els poble si ciutats del

país, requereix una intervenció urgent per part de les administracions. Cal impulsar la

creació  de  llocs  de  treball  i  consolidar  els  existents  en  base  a  aquest  nou  enfoc

d'explotació turística que hem comentat més amunt, estudiant detalladament quins

sectors  econòmics  necessitaran  treballadors  i  potenciant  una  formació  laboral

específica. 

2. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

2.1- Impulsar l'ecoturisme

Fonamentat  en l'explotació sostenible  i  respectuosa amb la riquesa cultural  i

paisatgística del municipis

2.2- Recolzar i potenciar el cooperativisme 

Prioritzarem, tant en el nostre fer diari com en el nostre treball, les institucions,
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cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social més justa.

2.3-  Coordinar  tots  els  agents  públics  i  privats  implicats  en  tasques  de

promoció econòmica

 Amb l'objectiu de no duplicar tasques i  serveis,  contribuint a la planificació

estratègica del desenvolupament econòmic comarcal.

2.4- Treballar per adequar la formació professional i la formació i reciclatge

per a persones en situació d’atur a la demanda existent

Posant especial èmfasi en els sectors emergents de l’economia local, en base al

projecte de desenvolupament turístic comentat anteriorment.

2.5- Realitzar un cens actualitzat de naus i terrenys buits i disponibles, així

com les seves condicions d’ocupació

Amb l’objectiu de facilitar al màxim les possibles implantacions futures.

2.6- Potenciar el consum alternatiu i sostenible 

Fomentant l'associacionisme dels consumidors.

2.7- Dinamitzar l'Associació de Comerciants 

Coordinar els comerciants del poble com  a element indispensable per a donar 

forma al projecte de desenvolupament integral basat l'ecoturisme.

2.8- Creació d'un museu municipal i una àrea d'exposicions temporals

Aprofitar l'antic celler dels baixos del Marquet de l'Era (actual Ajuntament) per

crear una exposició permanent sobre la història i/o riquesa cultural de Sant Llorenç
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Savall. Aquest petit museu hauria de servir de reclam per a potenciar l'ecoturisme.

Una part de l'espai podria ser utilitzada per a exposicions temporals, donant prioritat

als  artistes  locals  que  vulguin  fer  pública  la  seva  obra.  La  gestió  d'aquest  espai

museístic  podria  ser  competència  de  l'actual  informador  del  Parc  Natural,  obrint

l'espai a les visites durant els caps de setmana.
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