
El Nadal 
a Sant Llorenç

La revista municipal estrena nom, imatge i noves seccions
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Es recupera ambientalment 
l’espai de les instal·lacions 
de DEMIMESA

Festa de 
Sant Sebastià 
2016

L’ajuntament signa un contracte 
per a millorar la recollida d’escombraries 
i la gestió de la deixalleria

octubre, novembre, 
desembre 2015;

i gener 2016
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En Comú, força més votada a les 
Eleccions Generals
En Comú va ser la força més votada a Sant 
Llorenç d’Hortons a les eleccions Generals 
celebrades el 20 de desembre, obtenint 
398 vots, és a dir, el 27,58%, en una jornada 
que va assolir un 77,32% de participació. 
ERC-CATSÍ es va situar en segon lloc amb 
395 vots, per davant de Democràcia i Lli-
bertat, amb 241, que va ser la tercera forma-
ció amb més suports. En el web municipal 
trobareu més informació.

Campanya solidària de Nadal
Durant la campanya solidària realitzada, 
durant el Nadal, per l’Ajuntament de Sant 
Llorenç d’Hortons, juntament amb Càritas, 
es van recollir 40 joguines. El consistori hor-
tonenc vol donar les gràcies a tots els que 
van participar en aquesta iniciativa. 

Donar sang, el millor regal!
28 persones es van acostar fins al Centre 
d’Atenció Primària de Sant Llorenç d’Hor-
tons per a col·laborar en la campanya de 
donació de sang, realitzada l’11 de gener. 
Aquesta participació es va traduir en 27 
donacions efectives i 2 veïns/es ho van fer 
per primera vegada. La vostra cooperació 
és el millor regal per aquelles persones que 
necessiten la sang per sobreviure. 

Exposició a Cal Jove
Des del 2 de novembre s’exposen de forma 
permanent una trentena de fotos de les ac-
tivitats que s’han portat a terme a Cal Jove 
durant el període 2012-2015. Si voleu veure 
aquesta exhibició, acosteu-vos en aquests 
horaris: de dilluns a divendres de 17:00 a 
20:00 hores.

Sortides d’El Terrazel
La primera sortida de l’any que portarà a 
terme la colla gegantera d’El Terrazel serà el 
30 de gener, ja que participaran en la Fes-
ta Major de Calafell. Durant el 2015, l’última 
sortida que van fer, va tenir lloc el 10 d’oc-
tubre a Torrelles de Foix. 

Bonificacions en la taxa 
d’escombraries 2016
El termini per a sol·licitar les bonificacions 
en la taxa d’escombraries del 2016 finalitza 
el 29 de febrer.

editorial

‘ALCALDE, VOLEM UNA TAULA DE PING-PONG...’

Jordi Ferrer, alcalde de 
Sant Llorenç d’Hortons

Un grup de nens i nenes del nucli de Sant Llorenç d’Hortons em 
va demanar si era possible posar una taula de ping-pong a la pla-
ça d’Europa, per poder jugar sempre que volguessin a aquest 
esport. Ràpidament, vaig traslladar aquesta petició a l’equip de 
govern. Després de donar-hi moltes voltes, vam decidir col·locar la 
taula. A més, també vam pensar que si aquesta iniciativa tenia èxit, 
en posaríem dues per tal de poder fer competicions a l’aire lliure.

Un cop adquirida, ens vam reunir l’Albert, regidor d’Esports, i jo 
mateix, un dijous al matí, a les 8:30 hores, amb el personal de la 
brigada, en Jordi, en Pepi i en Joan per decidir la ubicació més 
adient a la plaça d’Europa.

Allà va quedar, clavada a terra, sòlida, preciosa, amb un extraordinari 
i brillant color blau marí, orgullosa de la tasca que s’esperava d’ella.

El dissabte, a l’1 de la matinada, dos dies després de la seva col·lo-
cació, la taula ja no tenia el mateix aspecte: maltractada, bruta 
amb petjades de sabates, amb ratllades i amb algunes pedres a 
sobre de la, feia poc, brillant superfície. Donava la sensació que 
abans de desenvolupar la seva missió ja l’havien malmès seve-
rament: deslluïda, potser quelcom desnivellada i torçada pels 
cops de pedra...

Qui ha estat? Per què? Amb quin objectiu? Amb quin motiu? És 
perquè brilla? És pel fet de ser nova? És perquè ningú la gaudeixi?

Ciutadans, ciutadanes, pares, mares, nens, nenes, joves, professors, 
professores, i polítics... Tots tenim molta feina per fer! Estimar i no 
destruir ni malmetre el nostre entorn, mobiliari públic i patrimoni. 
Entre tots, estic convençut que és possible aconseguir-ho.

En aquest sentit, vull agrair a la Susana Sanchís, directora de l’Es-
cola Pau Casals, així com a tot el seu equip educatiu, les facilitats, 
predisposició i col·laboració que van mostrar, el passat 24 de 
novembre per fer possible que l’equip de govern fes una presen-
tació/col·loqui sobre el nostre entorn i el patrimoni del municipi 
de Sant Llorenç d’Hortons. Efectivament vaig tenir l’oportunitat de 
parlar directament amb els nens i nenes de 3r, 4t 5è i 6è de primà-
ria de l’Escola Pau Casals sobre la necessitat de conèixer, cuidar, 
valorar, i mantenir el nostre entorn i patrimoni. La resposta i actitud 
per part dels nostres infants va ser, tot i la seva curta edat, entu-
siasta, entenedora i compromesa.

Certament millorarem la seguretat i la vigilància pel pròxim any. 
Ja està previst, en el pressupost del 2016, posar un vigilant més 
al municipi, però no tingueu cap dubte que és amb l’esforç de 

tots i amb una forta consciència ciutadana 
que aconseguirem que el respecte al nostre 
entorn sigui un dels valors que ens portin a 
tenir un municipi més bonic, més net i que 
permeti a aquesta alcaldia invertir en les 
nostres infraestructures per tal que perduri 
en el temps.

Ciutadans, ciutadanes, amics i amigues, us 
desitjo que tingueu un molt bon any 2016!
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20 anys de la mort de Rafael Capdevila

El 14 de novembre de 2015, l’equip de govern del consistori hortonenc va donar la benvinguda, en un 
acte participatiu, celebrat a la Sala de Plens, als veïns/es que recentment s’havien empadronat en el muni-
cipi. L’alcalde, Jordi Ferrer, va explicar quins eren els espais i llocs d’interès de Sant Llorenç d’Hortons, així 
com les activitats més destacables que es realitzaven durant l’any. Els regidors presents Jaume Julibert, 
Jordi Planas i Clara Carreras van comentar quines eren les tasques que desenvolupaven dins de l’equip 
de govern. Posteriorment, els assistents van visitar les instal.lacions de les oficines municipals. Per últim, 
el consistori hortonenc els va convidar a un refrigeri durant el qual els nous veïns/es també van poder 
dialogar amb l’equip de govern.

Acte participatiu per donar la benvinguda als nous veïns/es del municipi

El 4 de desembre va fer 20 anys de la mort de Rafael Capdevila, un 
dels principals ideòlegs d’El Terrazel, festa que va potenciar primer 
com a regidor d’Hisenda (1987-1993), i més tard com alcalde (1993-
1994). Capdevila també va ser conegut a Sant Llorenç d’Hortons per 
la seva implicació amb l’associacionisme juvenil del poble durant els 
anys setanta, per la seva contribució a la democratització de la So-
cietat Cultural Hortonenca (1981-1986) i per l’impuls que va donar a 
la construcció dels nous equipaments culturals del poble l’any 1986.

Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, també va estudiar Sociologia a l’Institut 
Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona. Tot i que mai es va dedicar professionalment a la història, sempre va 
mantenir una enorme curiositat per les grans transformacions socials del segle XX, sobre les quals tenia el 
costum d’expressar per escrit la seva opinió. Al llarg dels seus viatges a diversos països europeus, també va 
recollir documentació al voltant de moviments socials com el ‘maig del 68’ a París, la Primavera de Praga o l’en-
derrocament del mur de Berlín. La majoria dels seus textos són manuscrits, alguns van ser mecanografiats, i altres 
han estat publicats en mitjans de comunicació comarcals. Els textos inèdits recullen reflexions entorn de les grans 
transformacions viscudes a Catalunya, l’Estat Espanyol i Europa durant el segle passat.

Ara, quan fa 20 anys que va morir, la seva companya i parella, Carme Huerta, està rea-
litzant un treball de recopilació dels textos que s’han conservat, amb la finalitat de di-
vulgar-los a través d’una publicació. Aquest vessant d’historiador de Rafael Capdevila, 
totalment desconegut per la majoria de la població de Sant Llorenç d’Hortons, es donarà 
a conèixer durant l’any 2017, coincidint amb el 60è aniversari del seu naixement.

Per a recordar-lo, en el web municipal podeu descarregar el PDF amb un dels seus treballs, 
publicat el 24 de juny de 1982 al setmanari penedesenc El Cep, del qual era col·laborador 
habitual. Es tracta d’una entrevista a Josep Ma Salrach, Doctor en Història per la Universitat 
de Barcelona i autor de la Història dels Països Catalans.

Alguns dels veïns/es empadronats/des, durant l’acte de benvinguda, acompanyats per l’equip de govern
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L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) està portant a 
terme diferents treballs per a la descontaminació integral 
de l’empresa Derivados de Minerales y Metales, SA (DE-
MIMESA). L’ARC recuperarà ambientalment l’espai on 
estaven ubicades les instal·lacions d’aquesta companyia, 
properes al nucli de La Beguda Baixa, molt deteriorat 
després que aquesta tanqués l’any 2005 i hi abandonés 
gran quantitat de residus contaminants.

Les tasques duraran uns dos anys i s’estan duent a ter-
me en 3 fases: en les dues primeres, que es van realitzar 
durant els mesos de novembre i desembre de 2015, es 
va portar a terme, l’enderroc de les construccions, la 
retirada de les runes, del fibrociment, de l’amiant i de 
les escòries de foneria de plom. Aquestes actuacions es 
van realitzar mitjançant un expedient de llicència muni-
cipal, amb data 5 d’octubre de 2015, i atorgat sota el 
mandat de l’actual consistori hortonenc. Les obres van 
ser realitzades per l’empresa ASBESTHO’S GESTIÓN DE-
SAMIANTADOS S.L. que també ha procedit a retirar els 
residus  dipositats, de forma il·legal i incívica, al voltant 
de la zona. Durant el 2016 s’iniciarà la tercera, durant la 
qual es recuperarà el sòl per a convertir-lo de nou en un 
espai verd, tal com era inicialment. Actualment, l’Ajunta-
ment de Sant Llorenç d’Hortons i l’ARC estan redactant 
aquesta fase de manera conjunta. El cost de les actua-
cions, segons dades proporcionades per l’Agència de 
Residus de Catalunya, és de 2.148.522 euros, iva exclòs.

DEMIMESA desenvolupava una activitat de recuperació 
de bateries electroquímiques d’automoció usades des 
de finals dels anys 60 fins al seu tancament. El procés de 
reciclatge produïa com a residus, entre altres, escòries 
de plom, antimoniats de plom, i pols fines de filtratge.

L’ARC va incoar diferents expedients sancionadors a 
l’empresa. L’any 2007, la instrucció d’un procediment 
per delicte ambiental va finalitzar amb una sentència 
condemnatòria per als responsables de la companyia. 
Aquell mateix any, després que l’ARC declarés el sòl com a contaminat, determinant que DEMIMESA havia de 
fer-se càrrec de la restauració de l’afectació produïda, aquesta va iniciar les tasques de retirada, però les va aturar 
l’any 2009 per manca de disponibilitat econòmica. Posteriorment, l’ARC va iniciar un procediment d’execució 
subsidiària fent-se càrrec de les despeses derivades de les tasques de recuperació del sòl contaminat.

Imatge corresponent a l’inici de les obres

Imatge del 27 de febrer del 2015

Imatge actual de la zona, després de l’enderroc de les 
construccions i la retirada de residus i runes

L’ARC porta a terme, amb la col·laboració de l’ajuntament, tasques per a 
recuperar ambientalment l’espai de les instal·lacions de DEMIMESA

L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons va instal·lar, el 3 
de desembre, una taula de ping-pong, a la plaça d’Euro-
pa, amb l’objectiu de fomentar aquest espai com a lloc 
d’oci familiar i també per a completar l’oferta esportiva 
del municipi. Si la iniciativa té una bona acollida entre els 
veïns/es, el consistori hortonenc estudiarà ubicar una 
nova taula en el mateix emplaçament per també poder-hi 
organitzar competicions.

Nou equipament d’esport i oci

La taula de ping-pong, instal·lada a la plaça d’Europa
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L’alcalde de Sant Llorenç d’Hortons, Jordi Ferrer, va mante-
nir, el 25 de novembre, la seva primera trobada institucio-
nal amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè 
Conesa. L’objectiu de la reunió va ser establir espais de 
col·laboració entre l’administració local i l’ens provincial. 
També van aprofitar per repassar alguns dels projectes 
que es podran realitzar en els pròxims anys en el muni-
cipi, gràcies al finançament de la Diputació de Barcelona.

En aquesta trobada, l’alcalde va traslladar a la presiden-
ta de la Diputació una radiografia de la situació actual en 
l’àmbit socioeconòmic de Sant Llorenç. En declaracions realitzades a L’Alzina, el batlle va explicar que durant la 
reunió amb Mercè Conesa ‘vam estar parlant sobre els reptes i els projectes que es proposa l’actual ajuntament. 
També li vaig comentar que l’equip de govern està treballant en la gestió i en la millora d’un pla urbanístic, heretat 
d’anteriors legislatures, totalment desmesurat per la realitat actual i futura del municipi’. 

Primera reunió institucional de l’alcalde 
Jordi Ferrer amb la presidenta de la 
Diputació

L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons ha signat 
un contracte amb CORPORACIÓN CLD, Servicios 
Urbanos de Tratamiento de Residuos, S.L. perquè 
s’encarregui de la recollida d’escombraries i la 
gestió de la deixalleria del municipi. Aquesta em-
presa s’ocupa, des de l’1 de desembre de 2015, 
d’aquests serveis, i per un període de 10 anys. 
La signatura del contracte es va formalitzar, el 9 
de novembre, en el consistori hortonenc. Amb 
aquesta concessió, l’ajuntament té com a objec-
tiu millorar de forma substancial la recollida i trac-
tament dels residus domèstics, en benefici de la 
població, i per aquest motiu CLD implantarà la 
fracció orgànica, realitzarà campanyes de sensi-
bilització per al reciclatge, millorarà els punts de 
recollida i farà la reposició dels contenidors de 
superfície i el manteniment d’aquests i també 
dels soterrats, entre altres iniciatives.

El 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència vers les dones, membres 
de l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant 
Llorenç d’Hortons van participar en l’acte orga-
nitzat per la Diputació de Barcelona per dir ‘prou’ 
a la violència masclista. A les 12:00 hores, batlles i 
treballadors d’aquesta institució van fer un minut 
de silenci en record de les víctimes d’enguany. De 
Sant Llorenç d’Hortons van participar en l’acte, 
l’alcalde, Jordi Ferrer; el primer tinent d’alcalde, 
Jaume Julibert; i el secretari, Oriol Vila. La convo-
catòria celebrada a Can Serra, seu de la corpo-
ració, va estar encapçalada per la presidenta de 
la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, que va 
mostrar el seu rebuig a aquesta xacra social que 
no dóna treva.

L’ajuntament signa un contracte 
per a millorar la recollida 
d’escombraries i la gestió de la 
deixalleria

Membres de l’equip de govern van 
participar en un acte per dir ‘prou’ 
a la violència masclista

Moment de la signatura del contracte entre l’alcalde, Jordi 
Ferrer, i l’administrador de CLD, Xavier García

L’alcalde, Jordi Ferrer; el primer tinent d’alcalde, Jaume 
Julibert; i el secretari, Oriol Vila, van estar presents en l’acte

Jordi Ferrer i Mercè Conesa durant la seva primera trobada 
institucional
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L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hor-
tons ha encarregat la redacció del pro-
jecte tècnic per a la diagnosi estructu-
ral del conjunt de l’ermita de Sant Joan 
Samora a l’arquitecta especialitzada en 
rehabilitacions i lesions en edificacions, 
Maria Dolors Rovira. La Junta de Go-
vern va realitzar aquesta adjudicació el 
30 de novembre, després que alguns 
veïns/es van advertir a l’ajuntament 
sobre l’envelliment de l’edifici, sobre-
tot del campanar. La redacció del pro-
jecte va ser adjudicada per un import 
de 10.285 euros, IVA inclòs, que serà 
finançat amb una subvenció atorgada 
per la Diputació de Barcelona.

L’ajuntament encarrega la 
redacció d’un projecte per 
a la diagnosi estructural del 
conjunt de l’ermita de Sant 
Joan Samora

El ple municipal de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons va 
aprovar el 21 de desembre, amb els vots de Poble 2.0 i CiU, i 
les abstencions d’ENTESA-ERC-MES-AM, el pressupost per a 
l’exercici del 2016, amb una dotació econòmica de gairebé 2’9 
milions d’euros.

Dins del pressupost per al 2016, es preveu adquirir, mitjançant 
renting, una màquina per escombrar els carrers i voreres del 
municipi i que substituirà l’actual que ha quedat obsoleta. 
També es crearà una nova plaça de vigilant municipal i es mo-
dernitzarà el sistema informàtic del consistori hortonenc.

Les pròximes inversions del pressupost també contemplen la 
pavimentació de la ronda de les Escoles, l’emplaçament d’un 
pipi-can al costat de la zona de la petanca i la realització d’un 
informe per estudiar la viabilitat d’instal·lar un parc infantil al 
Grandet.

Altres iniciatives que ja s’han portat a terme amb el pressu-
post aprovat en el ple són l’aportació, per primera vegada, 
d’ajuts per diferents activitats culturals del municipi com ara 
l’organització de la cavalcada de Reis de Sant Joan Samora i la 
instal·lació de llums de Nadal a La Beguda Alta. També es va in-
crementar la dotació econòmica per a la Festa de Sant Sebas-
tià 2016; i s’ha augmentat l’ajut destinat a la Societat Cultural 
Hortonenca, ja que enguany celebra el 75è aniversari.

El pressupost municipal també permetrà a l’ajuntament rea-
litzar la renovació de la xarxa d’enllumenat públic, per tal de 
reduir el consum d’energia del municipi. A més, els veïns/es es 
beneficiaran d’una rebaixa de l’IBI d’un 2,5% menys, respecte 
a l’any passat.

D’alta banda, durant el 2016, el consistori hortonenc sol·licitarà 
diferents subvencions a la Diputació de Barcelona per fer un 
seguit d’inversions en el municipi, entre les quals cal destacar 
la transformació del carrer Major en zona de vianants.

L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons 
aprova el pressupost del 2016

Minut de silenci, davant de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, en 
memòria a les víctimes de l’atac terrorista del 13 de novembre a París

Sant Llorenç d’Hortons es va solidaritzar amb el po-
ble francès després de l’atac terrorista del 13 de no-
vembre. El consistori hortonenc va convocar el 16 de 
novembre, davant de l’ajuntament, a tots els veïns i 
veïnes, a les 19:00 hores, a fer un minut de silenci en 
memòria de les víctimes de París. Una vintena de per-
sones van estar presents a l’acte.

Durant la trobada, l’alcalde, Jordi Ferrer, va llegir un 
manifest en el qual va donar el seu suport, en particular a les famílies afectades directament, i en general a la 
ciutat de París i el poble francès, ja que defensen i tenen els mateixos valors que el poble català i europeu. Va 
assegurar també que la ciutadania no es pot doblegar davant la barbàrie d’uns quants i que cal defensar la 
forma de viure i d’entendre la llibertat. Va afegir que no s’ha d’estigmatitzar el món musulmà, ja que ells també 
pateixen diàriament les conseqüències del terrorisme; i que cal aconseguir la pau social. L’acte va acabar amb 
un aplaudiment de tots els assistents.

Els assistents, durant la 
lectura del manifest realitzada per l’alcalde
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Article de l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons

Què ens hem trobat i què hem fet

Ja han passat 6 mesos des del ple que va investir-nos 
amb l’alcaldia i se’ns va fer confiança per a la gestió del 
municipi. Evidentment, quan inicies una etapa nova, 
aquesta ve acompanyada de canvis que no sempre 
es veuen a curt termini, però a mig/llarg termini donen 
els seus fruits. Creiem que és molt important i crític 
explicar-ho tot.

El primer repte que va afrontar l’equip de govern va 
ser la notícia que el secretari, persona clau en la gestió 
municipal, havia decidit marxar a un altre poble i, en 
conseqüència, el deixàvem de tenir fins a la incorpora-
ció del nou. No va ser una tasca fàcil trobar-ne un, do-
nada la nostra inexperiència en aquest perfil tan espe-
cífic i essencial. El resultat ha estat que hem contractat 
una persona curosa amb la legalitat i amb els recursos 
econòmics del municipi.

Economia.En l’àmbit econòmic ens hem trobat uns 
comptes sanejats, amb un endeutament de poc més 
del 20%, però amb uns pressupostos on hi havia algu-
nes partides que hem cregut convenient reduir, com 
ara les despeses en advocats. Creiem que el nostre 
tarannà farà que aquest concepte es vegi reduït en 
uns 50.000 euros. Voldríem destacar que a causa de 
dos judicis que es van perdre a finals de 2015, un per 
temes urbanístics i un altre amb un antic treballador, 
l’ajuntament ha hagut d’abonar més de 200.000 eu-
ros (un 7% del pressupost) al qual, si afegim costos 
d’advocats, ja estem gastant un 10% del pressupost 
municipal. Per tal que us feu a la idea, un 39% de les 
despeses de l’ajuntament són en matèria de personal 
i un 40% són en matèria de béns i serveis (neteja, es-
combraries, llum, aigua, gasoil, etc.). Si tenim en comp-
te aquestes tres partides, ja hi ha prop d’un 90% del 
pressupost compromès. 

Algunes coses fetes: ara treballem amb un gabinet jurí-
dic que només cobra si realitza alguna acció concreta; 
hem reduït la factura telefònica després d’establir un 
nou conveni amb la companyia; hem realitzat nous 
pactes per les assegurances dels edificis municipals 
(destacar que només hi havia 6 edificis dels 14 muni-
cipals assegurats, havent, fins i tot, reduït aquest cost 
amb millors condicions); i hem renegociat les assegu-
rances dels vehicles municipals, etc. Un clar exemple 
de la importància de les assegurances és que, des que 
estem en el govern municipal, han entrat a robar al 
camp de futbol, en dues ocasions. Les instal·lacions no 
estaven assegurades, sent els desperfectes ocasionats, 
una despesa a assumir pels pressupostos municipals. 
Són partides que individualment semblen poca cosa, 
però amb la suma de tot, anem aconseguint reduir el 
pressupost de funcionament. 

També hem rescindit el contracte de l’assessor urba-

nístic i de l’enginyer municipal, passant a ser el Consell 
Comarcal qui ens dóna aquest servei.

Personal. Aquest equip de govern ha normalitzat al-
gunes situacions no correctes, com per exemple, ocu-
par places de tècnics amb places de càrrecs de con-
fiança: persones que es renovaven tàcitament sense 
que fos legal, com per exemple la ‘tècnica d’orientació 
laboral’, per citar alguns casos.

Hem canviat de forma adequada l’estructura de l’ajun-
tament. Abans hi havia dues portes d’atenció ciutada-
na, i ara ho hem centralitzat tot en una sola finestre-
ta per tal que el servei sigui més eficient i focalitzat. 
Voldríem destacar que l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
realitza una tasca excel·lent, però mantenir dues por-
tes diferents, amb personal qualificat per atendre a la 
ciutadania, era una despesa innecessària. Això no ho 
pensem només nosaltres, sinó que també ho avalava 
un estudi fet per la Diputació de Barcelona.

Hem habilitat el despatx del secretari a la planta baixa 
perquè pugui treballar braç a braç amb l’alcaldia. Tam-
bé ha estat novament ubicada la persona que dóna 
suport al secretari. Això ha obligat a traslladar a altres 
treballadors i perdre alguns espais de reunions que te-
níem en la planta baixa.

Amb aquests canvis d’espais, hem aprofitat per pintar 
tota la planta baixa i hem posat colors que donen més 
llum. 

Entitats i associacions. En l’àmbit estatal, s’han ex-
tremat les mesures de control dels diners públics, i 
ens veiem obligats a fer complir la legalitat de forma 
curosa. Per aquest motiu, tota activitat o associació 
municipal que rebi diners públics, ha d’estar legalment 
constituïda i ha de justificar, degudament les despe-
ses. Això no vol dir que no s’haguessin justificat fins 
ara, però sí que ens obliga a exigir que hi hagi con-
tractes laborals i que tota la justificació econòmica sigui 
amb els seus corresponents impostos sobre el valor afe-
git (IVA). Els petits pagaments dels quals no es presenta 
tiquet o factura o aquelles activitats de voluntariat que 
tenen un cost mínim, etc., han hagut de deixar d’existir 
i han provocat, en alguns casos, l’encariment d’algunes 
quotes. No és del nostre gust veure com l’associacio-
nisme, el voluntariat i les activitats en general, queden 
afectades, però no hem trobat altres vies de solució 
que les que ens marca la legalitat.

No obstant això, aquest any hem pogut fer algunes 
millores en diferents escenaris: el tendal de l’església 
(inversió que perdurarà en el temps), la projecció en 
pantalla gegant d’El Terrazel, el taller de pintura, i el 
suport actiu a les comissions de reis i del cagatió, per 
citar-ne algunes.
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Altres actuacions. En altres àmbits s’han fet actua-
cions que eren necessàries, i que estaven enquistades. 
Per una qüestió de seguretat, s’han eliminat les caixes 
de llum de l’àrea de ‘La Vinya del Pintor’, unes caixes 
trencades i amb corrent, on els nostres infants podien 
haver pres mal. S’han tret i s’han tapat les voreres per 
evitar cap mal a ningú.

També cal destacar que hem començat a renovar els 
equips informàtics i a adquirir llicències del Microsoft 
Office, donat que les que s’estaven utilitzant no en te-
nien. L’empresa Microsoft ja ens ha avisat que vindrà 
a fer una revisió del programari que l’ajuntament està 
utilitzant i per verificar que sigui de la seva empresa.

També cal afegir el tema de la recollida d’escombraries. 
Se’ns va informar que la despesa, fins a l’actualitat, era 
d’uns 140.000 euros. El nou contracte aportava mol-
tes millores i el seu cost es veuria incrementat en uns 
50.000 euros més i, per tant, perfectament assumible 
pel que s’estava repercutint als ciutadans. La sorpresa 
ha estat que la despesa no només és de 190.000 eu-
ros, sinó que a aquest import s’ha d’afegir el de l’abo-
cament, un cost que ens havia dit l’anterior equip de 
govern que estava inclòs i que resulta que queda al 
marge del contracte i, per tant, cal pagar. Aquesta xifra 
farà que la factura de les escombraries, en el nostre 
municipi, passi a un cost de més de 240.000 euros, 
un 70% més car. Aquest increment, no serà repercutit 

en la ciutadania, però és un sobrecost molt important 
i un error molt greu respecte a la licitació que va fer 
l’anterior alcalde. 

Finalment, també surt avui la nova edició de la revista 
municipal, L’Alzina de Sant Llorenç, on pretenem ge-
nerar un espai més comunicatiu i transparent, on no 
només presentarem el que ha succeït en el municipi, 
sinó que també inclourem una agenda amb els actes 
que es faran pròximament, i on els ciutadans i les en-
titats podran opinar lliurement, sempre seguint unes 
regles ètiques. Creiem, des de l’equip de govern, que 
la comunicació és molt important i per això ampliem 
el nombre de planes de la revista. D’altra banda i en 
la mateixa línia, hem instal·lat una pantalla a la porta 
principal del consistori, on es pot consultar l’agenda i 
tot tipus d’informació.

En aquest mateix àmbit, també hem posat en funcio-
nament el portal de transparència de l’ajuntament en 
el web municipal (http://www.ajhortons.cat/ajunta-
ment/portal-de-transparencia), on progressivament 
anirà sortint la informació pública del nostre poble. 

Ciutadans/es, aquest és un petit resum de les actua-
cions que s’han estat fent i que no té, necessàriament, 
una repercussió, visibilitat o percepció directa cap 
als ciutadans. Us anirem informant de les accions que 
anem desenvolupant. 

Des de la regidoria de Promoció Econòmica es van organitzar, en el Punt Tic de Cal Jove, quatre tallers per 
donar suport a la recerca de treball entre els/les veïns/es aturats/des. En els diferents cursos van participar 
unes 25 persones. El primer d’ells sobre com trobar ofertes de treball es va desenvolupar en tres sessions, 
el 19, 21 i 22 d’octubre. Dies després, concretament el 26, 28, 29 i 30, va tenir lloc un altre anomenat ‘Coneix 
els nous canals de recerca de feina’. 

Ja al novembre es va portar a terme un nou curs sobre com confeccionar currículums que es va desenvo-
lupar en tres sessions els dies 16, 18 i 19 de novembre. L’últim taller de l’any va ser l’anomenat ‘Entrevista 

per competències’ que va tenir lloc els dies 25 de no-
vembre, i 2 i 9 de desembre. Aquest curs tenia com a 
objectiu principal donar a conèixer diferents eines per 
aprendre a superar una entrevista laboral amb èxit. Els 
tallers van ser impartits per Insercoop i Nau, empreses 
que assessoren, implementen i desenvolupen serveis 
per a la millora de l’ocupació i que col·laboren amb un 
programa d’ocupació de la Diputació de Barcelona, 
organisme que junt amb l’Ajuntament de Sant Llorenç 
d’Hortons, va subvencionar aquests quatre tallers.

Tallers per donar suport, en la recerca de feina, als veïns i veïnes en 
situació d’atur

Els/les alumnes durant el curs ‘Entrevista per competències’
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18 persones participen en la sessió informativa 
sobre els beneficis del Programa de Garantia Juvenil
18 persones, entre joves i empresaris, van participar, l’11 de novembre, a la 
sessió informativa sobre els beneficis que comporta estar dins del Progra-
ma de Garantia Juvenil, organitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons. Aquesta activitat es va realitzar a la 
Sala de Plens. Durant la sessió, Àlex Muñoz de l’àrea de Promoció Econòmi-
ca del Consell Comarcal, i Susanna García, la llavors tècnica d’Ocupació del 
consistori hortonenc, van informar sobre la publicació de les convocatòries 
de subvencions de la Generalitat per incorporar en el mercat de treball a 
aquells joves que formen part del Programa de Garantia Juvenil.

Molta participació 
durant la sessió informativa sobre 
el Programa de Garantia Juvenil

L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons va instal·lar, el 14 de desembre, a la 
porta de les oficines consistorials, una pantalla digital que permet als veïns/es 
consultar el web municipal. També es poden veure imatges, vídeos i informa-
cions de les diferents activitats que es porten a terme en el nostre municipi.

L’ajuntament instal·la una pantalla digital a la porta de 
les oficines municipals

La pantalla, instal·lada a la porta de l’ajuntament

La connexió a Internet d’alta velocitat arriba a més zones del terme municipal
La connexió a Internet d’alta velocitat arriba a més zones de Sant Llorenç 
d’Hortons, gràcies al segon node de connexió ubicat en el Poliesportiu 
Municipal que en el mes d’octubre va ser instal·lat per l’empresa Iguana 
Comunicacions. La seva posada en marxa ha permès ampliar la cobertura 
en el centre urbà.

A més, el consistori hortonenc juntament amb Iguana Comunicacions, 
està estudiant, en aquests moments, instal·lar també Wi-Fi en el propi 
ajuntament, a la Piscina Municipal i en els edificis del Centre d’Atenció 
Primària i el Punt TIC.

L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons va signar, el 17 d’abril, un conveni 
amb l’empresa Iguana Comunicacions per millorar la connexió a Internet 
dels veïns/es de tot el terme municipal. Si voleu disposar d’aquest servei, 
heu de contactar amb Iguana Comunicacions en el telèfon 93 803 55 09.

El segon node de 
connexió ubicat en el 
Poliesportiu Municipal

Des del Ministeri d’Industria i Energia del govern central s’ha iniciat l’expandiment del 4G a la banda de 800MHz 
que ha de suposar una millora en la velocitat d’Internet i a la cobertura interior dels edificis.

La implementació d’aquesta tecnologia pot afectar a la recepció del senyal de la televisió en alguns edificis propers 
a les estacions de telefonia mòbil. En aquest sentit, s’ha habilitat un telèfon de contacte, el 900 833 999, des d’on 
es gestiona qualsevol incidència d’aquest tipus. També s’ha posat en marxa una pàgina web: www.llega800.es des 
d’on es pot efectuar qualsevol tipus de reclamació.

Per a més informació, consulteu el tríptic informatiu que està penjat en el web municipal.

Comença el desplegament del 4G

noves tecnologies



10

Durant els mesos de novembre i desembre es van portar 
a terme els treballs d’arranjament del camí de la Vinya del 
Pollastre, concretament el tram que va des de l’ermita de 
Sant Joan Samora fins a les vies 
de l’AVE. Amb les obres es van 
reparar les cunetes i les peraltes, 
i després es van asfaltar. En de-
claracions realitzades recentment 
a L’Alzina, el regidor d’Obres i 
Serveis, Jordi Planas, va assegurar 
que la voluntat de l’actual equip 
de govern de l’ajuntament és arranjar, 
de forma progressiva, tots els camins 
del municipi.

S’arranja el camí de la Vinya del Pollastre

Imatges dels treballs 
d’arranjament del tram 

del camí de la Vinya del 
Pollastre

Com cada any, el Casal de la Gent Gran va col·laborar 
amb les activitats organitzades per a La Marató de TV3, 
i per aquest motiu, el 2 de desembre es va realitzar, a la 
seu de l’entitat, una xerrada sobre la diabetis i l’obesitat, 
a la qual van assistir 22 persones.

Per a celebrar el Nadal, el Casal de la Gent Gran va 
organitzar diferents activitats: el 16 de desembre es 
va portar a terme un taller de Nadal, durant el qual es 
van confeccionar capsetes de regal amb materials reci-
clats; i el 10 de gener, la coral Rebrots de Primavera va 
cantar a la sortida de la missa que es va fer a l’Església 

Parroquial. Posteriorment, els socis de l’Asso-
ciació de Jubilats i Pensionistes van celebrar 
el tradicional dinar de Nadal a La Cantina de 
Piera, acte que va comptar amb la presència 
de 73 avis i àvies, i també de l’alcalde, Jordi 

Ferrer, i la regidora de Serveis Socials, 
Clara Carreras.

Les següents activitats previstes durant 
els primers mesos de l’any seran: el 14 
de febrer, les corals Rebrots de Prima-

vera de Sant Llorenç i Terra Nostra d’Igualada oferiran, 
just després de la missa, les seves millors peces musi-
cals, a les 11:45 hores, a l’Església Parroquial, i poste-
riorment faran un dinar de germanor, a la seu l’entitat; 
el 23 de febrer, es portarà a terme una calçotada a 
Tarragona i una visita a la catedral d’aquesta ciutat; el 

22 de març es realitzarà una excursió a Monells, a La 
Bisbal d’Empordà i a Sant Llorenç de la Muga; el 19 
d’abril, els membres de l’entitat aniran fins a Santa 
Maria de l’Estany, i posteriorment al Museu Prat de la 
Riba; i ja el 24 de maig, organitzaran la sortida tradi-
cional a Montserrat amb la Coral Rebrots de Primavera 
que cantarà a la basílica, per fer l’ofrena a la Verge.

Activitats del Casal de la Gent Gran

Imatge que correspon a la xerrada sobre la diabetis i l’obesitat

El president del Casal de 
la Gent Gran, Joan Ollé, 

acompanyat per l’alcalde, Jordi 
Ferrer, durant el dinar de Nadal

El dinar de Nadal va comptar amb 
l’assistència de 73 avis i àvies
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En els pròxims mesos es renovarà la xarxa d’enllumenat

L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons està treballant en la renovació de la xarxa d’enllumenat públic per tal de 
reduir el consum d’energia del municipi. En els pròxims mesos començarà la primera fase amb la instal·lació de 170 
lluminàries de LED. Amb aquesta tecnologia s’aconseguirà reduir el consum en més d’un 65%, passant dels més 
de 17.000 Watts actuals cada hora, a menys de 6.000 Watts cada hora. A més, permetrà una distribució lumínica 
optimitzada per cada tipus de carrer, mitjançant òptiques d’alta eficiència, amb sistemes de control digital de tem-
peratura i regulació de la brillantor.

Segons declaracions realitzades a L’Alzina pel regidor d’Obres i Serveis, Jordi Planas, un dels principals objectius 
de l’actual equip de govern és posar en marxa diferents iniciatives amb les quals l’ajuntament pugui estalviar, i el de 
la renovació de l’enllumenat és una d’elles.

Aquest projecte s’emmarca dins del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible (PAES) liderat per la ‘Covenant 
of Mayors’ de la Unió Europea, al qual es va adscriure el consistori hortonenc el 27 de desembre del 2011. Amb 
aquesta iniciativa es vol aconseguir l’any 2020, reduir un mínim del 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle i 
augmentar un 20% l’eficiència energètica, entre altres objectius.

Les AMPA de les escoles Pau Casals i Gotims van organitzar diferents actes solidaris per a recollir donatius per a 
La Marató de TV3, que estava dedicada a la diabetis i l’obesitat.

Durant el 10è Cros Escolar, celebrat el 12 de desembre, es van recaptar 148,47 euros. El 21 de desembre, des-
prés de la representació dels Pastorets de l’Escola Pau Casals, es va organitzar, davant del centre, un berenar 
solidari amb sucs i pastes a un preu simbòlic. També hi va haver un taller de xapes. A més, els infants i les seves 
famílies van poder escriure els seus desitjos i enganxar-los en els arbres muntats dins de l’Escola Pau Casals. 

Durant aquests actes es van recaptar 171 euros.

També hi havia l’opció de participar en la panera solidària, 
exposada a l’ajuntament, que es va sortejar mitjançant la 
Grossa de Cap d’Any. En aquesta activitat, durant la qual 
es van poder recollir 242 euros, hi van col·laborar diferents 
establiments i entitats del municipi aportant diferents pro-
ductes. L’hortonenc Joan López i la seva dona, Carme Cos-
ta, van ser els guanyadors de la panera.

Actes solidaris per a recollir donatius per a La Marató, organitzats per les AMPA

Els guanyadors de la panera, Joan López i Carme Costa, 
acompanyats per dues representants de les AMPA

Taller de cuina d’aprofitament d’aliments

Les regidores de Sanitat i Serveis Socials van organitzar un taller gratuït de cuina d’apro-
fitament d’aliments, el 19 de desembre, a Cal Jove. Aquest curs, al qual van assistir 6 
veïns/es, va ser impartit per SM Sistemes Mediambientals, empresa que col·labora 
habitualment amb la Diputació de Barcelona duent a terme jornades dedicades a la 
prevenció del malbaratament alimentari, amb l’objectiu de sensibilitzar, conscienciar i implicar a la ciutadania. 
Durant el taller, es van utilitzar productes de temporada i de proximitat, i es van facilitar eines per aprofitar al 
màxim els aliments que hi ha a les cases, posant també l’accent en la prevenció dels residus.

salut
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Durant el Nadal, l’Escola Francesc Mata i Sanghés 
va organitzar una sortida, el 14 de desembre, amb 
alguns infants i tutors que van anar a ‘caçar’ el tió 
en el petit bosc que hi ha Camí de l’Estació. Dies 
després, el 22, es va fer un dinar de gala amb els 
nens/es del centre. A més, a la tarda, les famílies 
van ajudar als infants a fer cagar el tió.

Durant el primer trimestre de l’any, l’Escola Francesc 
Mata i Sanghés realitza moltes xerrades i tallers.

El 18 de gener es va fer un col·loqui sobre primers 
auxilis a casa, perquè els pares i mares coneguessin 
com cal prevenir els accidents domèstics i si passa-
ven, què calia fer. La xerrada va estar a càrrec d’Es-
teve López, infermer del CAP de Masquefa.

Ja al febrer, aprofitant el Carnaval, es realitzaran un seguit de tallers a l’escola: el dia 1, nens/es i familiars confeccio-
naran diferents disfresses. Dies després, el 5, es farà la rua de carnaval per diferents carrers del poble, conjuntament 
amb l’Escola Vinyes Verdes. Els infants hauran d’anar acompanyats d’un adult. Aquesta activitat l’organitza l’AMPA 
del centre.

A l’abril, concretament el dia 1, es portarà a terme la Festa de la Primavera amb moltes sorpreses pels infants i les 
seves famílies.

L’Escola Francesc Mata i Sanghés realitza sortides, xerrades i tallers

El tió de l’Escola Francesc Mata i Sanghés

El 27 de novembre, els alumnes dels cicles mitjà i superior van rebre la visita de l’alcalde, Jordi Ferrer, i del 
regidor d’Ensenyament, Albert Callís, durant la qual van realitzar una presentació sobre els espais més 
emblemàtics del municipi i com cal cuidar-los i respectar-los perquè tothom pugui gaudir d’ells.

Per Nadal es van realitzar, al centre, moltes activitats. El dies 16, 17 i 18 de desembre, l’alumnat de Primà-
ria i d’Educació Infantil van visitar el pessebre confeccionat amb materials reciclats d’Arturo Díaz, veí que 
puntualment col·labora amb l’escola. El 21 de desembre, els infants de 6è van representar Els Pastorets i 
els assistents van poder gaudir d’un concert de Nadales dels nens/es de P3 a 5è. L’endemà, l’alumnat va 

fer un recital de poemes a la ludoteca, un esmorzar col·lectiu i els nens/es 
de P3 fins a 4t van fer cagar el tió. Per la seva part, els de 5è i 6è van fer-se 
els regals de l’amic/ga invisible.

Sortides i activitats de l’Escola Pau Casals durant els últims mesos del 2015

L’alcalde, Jordi Ferrer, i el regidor d’Ensenyament, Albert Callís, 
durant la presentació del 27 de novembre

Imatge del recital de poemes a la ludoteca
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Activitats de l’Escola Bressol Els Gotims

Durant l’últim mes de l’any, mestres i alumnes de l’Esco-
la Bressol Els Gotims van realitzar moltes activitats. El 
4 de desembre van guarnir l’arbre de Nadal, i alguns 
pares, mares i familiars hi van participar. Dies després, 
concretament el 9, van muntar, amb les figures que 
prèviament cada família havia confeccionat, el pesse-
bre que va estar exposat en el vestíbul de l’ajuntament 
des del 22 de desembre fins al 7 de gener. A més, cada 
família va confeccionar una felicitació nadalenca que va 
servir per decorar el passadís. L’últim dia de classe, fami-
liars i alumnes se’ls van bescanviar. També es van portar 
a terme diferents tallers de treballs manuals. El 21 de 
desembre, al matí, l’escola va rebre la visita dels patges 
dels Reis Mags que van recollir la carta confeccionada per mestres i alumnes. L’endemà, els nens i nenes del centre, 
van fer cagar el tió i tots els infants van rebre un obsequi.

El 8 de gener, primer dia de curs del segon trimestre, els alumnes van poder trobar diferents regals, jocs i materials 
per l’escola, que els hi havien deixat els Reis Mags. Durant aquest mateix mes, el centre ha estat treballant com a tema 
central l’hivern i el Carnestoltes, entre moltes altres activitats.

Les classes del curs 2015-2016 de 
l’Escola de Música de l’Alt Pene-
dès (EMAP) van començar el 14 
de setembre amb 71 alumnes ins-
crits.

Durant el primer trimestre, el cen-
tre va realitzar diferents activitats, 
entre les quals cal destacar el 
concert de Nadal, realitzat el 20 
de desembre. En aquesta activi-
tat van participar alumnes horto-
nencs de llenguatge musical amb 
edats compreses entre els 6 i els 
13 anys.

Durant el segon quadrimestre 
que l’EMAP va iniciar el dia 8 de gener, va continuar amb la seva extensa agenda d’activitats. Aquests alum-
nes hortonencs de l’escola van oferir el seu habitual concert per a la Festa de Sant Sebastià: Aina Albertí, 
Èric Arriazu, Laia Salvat, Artur Sanarau, Jofre Ginesta, Clàudia Esteve, Nerea Zufia, Júlia Bel, Xènia Torrens, 
Clara Arriazu, Adrià Cassadó, Gerard Zufia, Núria Salvat, Guillem Julià, Nil Serra, Berta Gorgues, Martí Espel-
ta, Mar Cremades i Josep Ma Espelta.

L’1 i el 4 de febrer, el centre oferirà audicions a la ludoteca de l’Escola Pau Casals amb la participació dels 
alumnes d’instrument. Dies després, concretament el 20, el centre organitzarà una mostra pels alumnes 
d’Iniciació 1, aquells que tenen 6 anys, i durant la qual podran provar aquells instruments que formaran 
part de l’aprenentatge del curs vinent. El 27 de febrer es farà una ‘violinada’ intercomarcal Anoia-Penedès. 
En aquesta activitat, els alumnes de violí treballaran un seguit de peces.

Ja al març, concretament el dia 5, es realitzarà a Llorenç del Penedès una trobada dels alumnes de vent de 
diferents centres, concretament del Garraf, de l’Anoia i del Penedès. Durant aquesta activitat, els alumnes 
treballaran unes peces comunes i també faran sessions de jazz-band. Per la seva banda, els alumnes de 
piano podran participar en la trobada que es portarà a terme el 12 de març. Els que hi assisteixin podran 
treballar unes peces de forma conjunta i les presentaran després en un petit concert.

Concerts, trobades i audicions de l’EMAP

Els/les alumnes de l’EMAP durant el Concert de Nadal

Els infants i els seus tutors, durant el guarniment de l’arbre de Nadal.
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Taller de graffiti
7 nens i nenes, entre els 10 i 12 anys, van participar, el 7 i 8 de novembre, en el 
taller de graffiti que es va portar a terme a Cal Jove. Els participants van ser Artur 
Sanarau, Joan Aliseda, Jofre Comella, Jordi Esteve, Jordi Circuns i Sara Rodríguez. 
El graffiti que van dissenyar durant el taller es pot veure a les parets del pati interior 
de Cal Jove.

Aquesta activitat va ser realitzada pel grafiter Paco Miranda de l’Associació Artixoc, 
autor a més de diferents publicacions sobre aquest tipus d’art de carrer. Cal Jove 
organitzarà, amb tota probabilitat, un taller al setembre o a l’octubre de l’any vinent.

Alguns dels participants en el taller, durant la 
realització del graffiti exposat a Cal Jove

L’Escola Vinyes Verdes va realitzar un munt d’activitats 
durant el primer trimestre del curs. El 21, 22 i 23 d’oc-
tubre, van organitzar unes colònies a Canyelles. Tres 
dies després, és a dir, el 26, es va fer l’espectacle del 
bibliobús, Els contes dels avis. Per la Castanyada, el 
30 d’octubre, l’escola va realitzar tallers de tardor i ba-
llades de cançons amb infants de diferents cursos, en-
tre moltes altres activitats. Per la seva banda, l’AMPA va 
organitzar un berenar que va comptar amb l’animació 
de la professora de teatre, Maria Coll, i moltes famílies 
van portar pastissos.

Ja al novembre es van portar a terme diferents sorti-
des. Els infants d’Educació Infantil van visitar, el dia 3, 
la Fundació Tàpies de Barcelona; i el 9, van poder veu-
re l’obra, Cabaret Patufet. Els de Cicle Inicial i Mitjà 
també van realitzar una ‘sortida teatral’, concretament 
el 18, per divertir-se amb l’obra Tubs del món. Durant 
aquest mateix mes, l’escola va organitzar una visita, el 
dia 19, a Sant Esteve Sesrovires per veure l’exposició 
‘Escoles d’altres mons’, una exhibició fotogràfica sobre 
centres de països del tercer món. Amb aquesta sortida, 
l’escola volia mostrar als alumnes les diferències entre 
les condicions de les escoles dels països més desen-
volupats i les dels països amb menys recursos. Els 
nens/es dels cicles Mitjà i Superior també van poder 
visitar, el 20 de novembre, el Museu de la Xocolata i les 
caves Codorniu de Sant Sadurní; i els de Cicle Superior 
es van apropar fins a Masquefa, el 27 de novembre, 
per conèixer de més a prop la campanya de donació 
de sang que es va realitzar en aquest municipi. Per la 
seva part, l’AMPA va organitzar un taller alimentació 
saludable per a pares i mares, el 17 de novembre.

Ja pel Nadal, l’AMPA va col·laborar en l’organització 
i els assajos de la tradicional cantada de Llúcies i Nico-
laus pels carrers del poble de La Beguda que es va dur 
a terme, el 13 de desembre, acte durant el qual es van 
recaptar 171,04 euros per La Marató de TV3. L’Asso-
ciació de Pares i Mares també va organitzar un taller 

de decoració nadalenca els dies 9 i 16 de desembre 
pels alumnes.

El 18 de desembre, els/les nens/es de l’escola van fer 
un concert de Nadal per a les seves famílies, i el dia 22, 
el centre va organitzar una festa, durant la qual es va 
fer el tió, l’amic invisible, i també una xocolatada que 
van preparar els pares i mares de l’escola.

Després de les vacances de Nadal, el centre va repren-
dre les classes l’11 de gener. El dia 21 del mateix mes, 
els mestres de l’escola juntament amb els de Masquefa 
van realitzar una formació sobre matemàtiques compe-
tencials.

Durant el curs, l’AMPA ha organitzat diferents activitats 
extraescolars: anglès, handbol, música (d’iniciació pels 
infants de 3 a 7 anys; i de saxo i clarinet per als més 
grans de 8 anys) i teatre.

D’altra banda, cal destacar que l’equip directiu de l’es-
cola està treballant per millorar l’espai d’esbarjo, par-
tint d’un projecte que va realitzar la filla d’una mestra 
en el seu treball de final de grau. El centre ha fet dife-
rents reunions amb l’AMPA, amb l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons i també amb 
els de Masquefa i Sant Esteve Sesrovires per veure 
com es pot portar a terme. L’escola vol que totes les 
famílies participin, aportant materials de rebuig i aju-
dant a muntar els diferents espais.

Activitats de l’Escola Vinyes Verdes

Els infants, participant a la cantada de Llúcies i Nicolaus pels 
carrers de La Beguda
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Taula Jove
Cal Jove va organitzar, a la 
sala de plens, el 15 de ge-
ner, la 1a taula participati-
va per elaborar un estudi 
sobre la realitat juvenil de 
Sant Llorenç d’Hortons. 
Hi van participar 17 nois 
i noies del municipi amb 
edats compreses entre els 
17 i 35 anys. Aquest acte va ser dinamitzat per Gabriel Castellato i Marina 
Basco, membres de la Fundació Pere Tarrés, organització no lucrativa, dedi-
cada a la promoció de l’educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora 
de la intervenció social i l’enfortiment del teixit associatiu. Durant la jornada, 
Castellato i Basco van presentar diferents estadístiques sobre la realitat juve-
nil del municipi: ocupació, estudis, emancipació, etc. Els presents van poder 
valorar les dades i posteriorment, es va decidir que aquestes serien les prin-
cipals línies de treball: realitzar activitats esportives, culturals i de divulgació 
científica; i potenciar Cal Jove, una zona d’estudi i biblioteca, i un model 
de poble més cohesionat, fomentant la relació amb els nouvinguts i la gent 
gran. En el mes de febrer es portarà a terme una segona taula, durant la qual 
els assistents podran aprofundir en els eixos abans esmentats, definint les 
propostes i les dinàmiques a seguir per fer-los possible. Amb tota aquesta 
feina, es confeccionarà el Pla Local de Joventut 2016- 2020.

Els assistents, durant 
la 1a taula participativa

Recordeu que si voleu estudiar, llegir o fer deures, teniu a la vos-
tra disposició l’aula d’estudi de Cal Jove, els dilluns, dimecres i 
dijous, de 17:00 a 19:00 hores. Aquest espai compta amb ordi-
nadors amb connexió a Internet, i a l’aula podeu fer també tre-
balls en grup. A més, tots els dilluns, dimecres i dijous de 17:30 
a 19:00 hores es fan classes de repàs per 10 euros mensuals.

Cal Jove també té previst en els pròxims mesos realitzar tres 
tallers: el primer, per consolidar els hàbits d’estudi; el segon, 
sobre matemàtiques aplicades a la vida quotidiana; i el tercer, 
de màgia.

Si voleu més informació, podeu contactar amb el Facebook de Cal Jove o amb l’ajuntament a través dels telèfons 
93 771 67 88 / 93 771 60 00.

També podeu enviar un mail a la dinamitzadora de joventut, Ingrid Ponce. Aquesta és la seva adreça: slrh.caljove@
diba.cat. Si preferiu fer-ho presencialment, us podeu acostar a l’Ajuntament, o a Cal Jove en aquests horaris: dilluns, 
dimecres i dijous, de 17:00 a 20:00 hores.

El 30 de gener, es va fer, a la 
sala Polivalent de Cal Jove, la 
reunió territorial de la Funda-
ció Catalana de l’Esplai (Fun-
desplai), de la qual és mem-
bre l’Associació La Caseta 
Hortonenca. Durant aquest 
acte es van tractar diferents 
temes, entre ells la pròxima 
commemoració del 20è ani-
versari de Fundesplai que 
per a celebrar-ho, el 27 de fe-
brer, portarà a terme una fita 
col·lectiva coronant 20 cims 
de forma simultània, és a dir, 
els de cadascuna de les co-
marques a les quals pertany 
cada associació de l’entitat.

Jornada lúdica, organitzada per l’associació ‘No sabem perdre’
Cal Jove va acollir, el 14 de novembre, una jornada de jocs de 
taula, organitzada per l’associació lúdica hortonenca ‘No sabem 
perdre’. Aquesta activitat gratuïta va comptar amb la participació 
d’11 persones, d’entre 12 i 63 anys, que van poder passar una 
bona estona amb tot tipus de jocs de taula, entre ells, el Catan, 
que compta amb més de 15 milions de seguidors a nivell mundial.

Els/les jugadors/es durant la jornada lúdica

Espai d’Estudi a Cal Jove

Cal Jove acull la 
reunió territorial de 
Fundesplai

Alguns dels estudiants ‘treballant’ a Cal Jove
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Julio Fernández, gerent de Silam i 
Dicoinsa

- Quin tipus de serveis ofereixen a la indústria?
La nostra principal matèria primera és la silicona. Fa-
briquem productes extruïts i modelats de silicona, 
principalment tubs, perfils i juntes de silicona. També 
comercialitzem un altre tipus de cautxús com el te-
fló, goma, etc. Estem especialitzats a oferir solucions 
particularitzades als nostres clients, des del disseny 
dels propis productes, a l’adequació en quantitats i 
terminis de lliurament. En aquest sentit, la flexibilitat i 
reactivitat són dos dels nostres principals avantatges 
competitius.

- Per a quin tipus de clients solen treballar?
Els nostres clients desenvolupen la seva activitat en 
una gran varietat de sectors: sanitari, distribució, agro-
alimentari, automoció, il·luminació, etc.

- Els seus clients, són majoritàriament d’Espanya o 
l’empresa treballa a nivell internacional?
Dicoinsa exporta el 13% de la seva xifra de vendes i 
ven el 33% de la seva facturació a Catalunya.

- Treballa també donant servei a alguna empresa 
de Sant Llorenç?
En la mesura del possible, busquem la solució a les 
nostres necessitats en empreses de l’entorn proper. 
Actualment treballem amb tres de forma regular o es-
poràdica.

- L’empresa compta amb una llarga trajectòria que 
es va iniciar el 1975. Durant aquest extens recorre-
gut professional, ha hagut d’adaptar-se als nous 
canvis tecnològics i permanentment ha d’incorpo-
rar nova maquinària?
Indubtablement, per tenir èxit és necessari mantenir-se 
en l’avantguarda tecnològica i anar introduint millores 
de forma permanent en les nostres instal·lacions, així 
com en el disseny dels processos productius. La ten-
dència actual és la ‘indústria 4.0’ i la nostra idea és 
treballar en aquesta direcció per aconseguir millorar 
l’eficiència, i d’aquesta manera seguir sent competi-
tius. En l’últim any i mig, s’han realitzat importants in-
versions per a modernitzar la gestió de Dicoinsa, així 

Dicoinsa

entrevista

Dicoinsa és una empresa que desenvolupa, ven i fabrica productes de silicona 
extruïts i modelats. Va ser fundada el 1975 pels barcelonins Guillermo i Enrique 
Muntaner. L’empresa va començar a la Ciutat Comtal sent una comercialitzadora 
de productes de cautxú. Van decidir canviar la ubicació a Sant Llorenç d’Hortons 
quan van començar a fabricar articles de silicona, ja que el municipi està en una 
zona amb accés proper a l’AP2 i a 25 minuts de Barcelona. En el mes de juliol de 
2014, Dicoinsa va ser adquirida per una empresa que desenvolupa un activitat 
similar: Siliconas Silam, S.A, situada a Zumaia (Guipúscoa). Durant el mes de setem-
bre, la companyia va canviar el domicili fiscal a l’actual adreça de Sant Llorenç, ja 
que anteriorment estava a Barcelona. En el 2015, Dicoinsa va tancar l’any amb 12 
empleats i una facturació de 2 milions d’euros.

La revista L’Alzina entrevista a Julio Fernández, economista, i gerent de Silam i 
Dicoinsa des de juliol de 2014.
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perfil
com per a millorar els mitjans productius dels que 
disposa.

- Què va suposar per a l’empresa la unió de Di-
coinsa i Silam?
La unió de les dues empreses va suposar tenir una 
quota de mercat a la península ibèrica d’aproxi-
madament el 65% dels productes d’extrusió de 
silicona i una grandària adequada per competir a 
Europa. Els artífexs de l’evolució i èxits de Dicoinsa 
fins a mitjans del 2014 van ser Guillermo i Enrique 
Muntaner.

- L’empresa disposa del certificat de qualitat 
UNE EN ISO 9001/2000. Tenir aquest certificat 
obre moltes portes? 
La certificació UNE EN ISO 9001/2000 és un re-
quisit indispensable en el nostre sector des de fa 
molts anys. Aquest estàndard internacional garan-
teix la repetitivitat i reproductibilitat dels nostres 
productes, la qual cosa, al final, és sinònim de qua-
litat.
A més d’aquesta certificació, alguns dels nostres 
clients també ens realitzen auditories ‘in situ’ sota 
els seus propis criteris de qualitat. També treballem 
per obtenir la certificació dels nostres productes 
en les variades aplicacions en les quals s’utilitzen; 
i oferim solucions amb un alt grau de seguretat i 
higiene de producte, i la garantia d’una apropiada 
certificació, especialment per a aplicacions bio-
compatibles, farmacèutiques i agroalimentàries.

- Dicoinsa i en general, el sector, ha notat la 
crisi?
Sí, el nostre sector ha experimentat la crisi igual 
que en la majoria dels casos. En concret, Dicoinsa 
va patir les conseqüències de la mateixa des dels 
inicis del 2009. La situació d’avui dia és un entorn 
canviant i amb un major grau d’incertesa. Cal tenir 
presents aquestes variables en el desenvolupa-
ment de l’activitat.

- Anteriorment Dicoinsa estava en el polígon 
del Torrentfondo, per què l’empresa va deci-
dir traslladar-se a la nova ubicació? Va ser per 
disposar de més espai? Des de quina data es 
va establir Dicoinsa al Polígon Industrial Can 
Pujades?
La fàbrica del Polígon de Can Pujades es va inaugu-
rar en el 2007 i va donar a l’empresa més espai per 
a desenvolupar de forma més eficaç els processos 
productius, per complir amb les exigències dels 
clients i el sector, en definitiva, per poder créixer.

Ctra. Martorell-Capellades, 224 

08782 - La Beguda Baixa

Telf. 937 72 53 93

Lloc de trobada de treballadors, famílies i amics, 
el restaurant Can Vidal-Ramos va obrir les seves 
portes l’any 1965 quan el ja retirat ciclista pro-
fessional, Josep Vidal, i la seva dona, Ramona 
Goded, van decidir obrir una petita bodega per 
vendre vi. Temps després, tot i comptar amb 
poques taules i una petita cuina, van començar 
a donar menjars a la clientela que estava de pas. 
Gràcies a l’èxit de les receptes casolanes de Ra-
mona Goded van haver d’ampliar el servei que 
oferien, ja que els clients augmentaven de forma 
progressiva. Durant aquests anys d’expansió, es 
va incorporar al negoci, la filla de la família, An-
gelina Vidal, i també el seu marit, Lluís Ramos, 
que són actualment les persones que regenten 
l’establiment. Aquest restaurant, conegut durant 
molts anys com ‘El ciclista’, ofereix plats de cuina 
catalana. Les seves especialitats ‘estrella’ són les 
calçotades i les carns a la brasa.

RESTAURANT 
CAN VIDAL-RAMOS
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El Ball de Diables d’El Terrazel participa a la Ceptronada de Les Roquetes del Garraf
El Ball de Diables d’El Terrazel va participar junt amb altres 3 colles, el 24 
d’octubre, a Les Roquetes del Garraf, a la segona edició de la Ceptronada 
del Garraf. Aquesta festa s’organitza per donar a conèixer la tradició del 
Ball de Diables. Els altres tres grups participants van ser el Ball de Diables 
de Caldes de Montbui, els Diables de Ribes – Colla Jove (de Sant Pere de 
Ribes) i el Ball de Diables Els Diabòlics de Les Roquetes, que va ser l’entitat 
organitzadora de l’acte.

Els ceptrots són les estructures metàl·liques, que solen estar engalanades 
amb formes que poden suggerir els escuts de les colles, on es col·loquen 
les carretilles, és a dir, els petards que cremen. Tret d’alguns ceptrots molt 
grans, aquestes estructures són portades per un membre de la colla que es 
desplaça al llarg del correfoc.

Durant l’acte, es va dur a terme una tabalada pels carrers més cèntrics de 
Roquetes. Posteriorment cada colla va llegir un breu resum de la seva història 
i es va fer l’encesa dels Ceptrots. Després, el Ball de Diables Els Diabòlics va 
realitzar la 1a carretillada de Les Roquetes del Garraf.

Imatge de la Ceptronada 
celebrada a Les Roquetes del Garraf
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Des del novembre es realitzen, a Cal Jove, dos tallers de pintura 
en els quals participen 14 persones. Si us voleu inscriure, enca-
ra hi sou a temps. L’única cosa que heu de fer és acostar-vos 
un divendres, a la tarda, o un dissabte, al matí, per demanar 
informació a Cal Jove; o durant la setmana us podeu apropar a 
l’ajuntament en els horaris habituals d’oficina.

Els tallers són impartits per l’artista vilafranquí, Josep Lluís An-
drade, i estan organitzats pel grup de pintura Essència de l’Art 
i pel consistori hortonenc. El curs per a principiants es realitza 
els divendres, de 18:00 a 20:00 hores, costa 40 euros mensuals i cal abonar una matrícula de 18 euros. Els 
dissabtes, de 10:00 a 13:00 hores, es fa el de nivell avançat. El preu d’aquest curs és de 60 euros mensuals i 
cal abonar també la matrícula de 18 euros.

Cursos de pintura a Cal Jove

Els alumnes del curs de pintura per a principiants
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El Ball de Diables d’El Terrazel va organitzar, el 10 d’octubre, la segona edició del Sanglinari Fest, a la plaça 
d’Europa. Les activitats van començar, a la tarda, amb 5 tallers de treballs manuals en els quals van participar, 
entre familiars i nens/es, unes 80 persones.

A la nit, es va fer el sopar popular que va comptar amb l’assistència de 80 veïns/veïnes. Posteriorment, els 
diables del nostre municipi, van organitzar un sorteig ‘ben diferent’. Els presents havien d’endevinar el pes 

d’un pernil ‘exposat i penjat amb una corda’ al bell mig de 
la plaça d’Europa. Els hortonencs Beatriz García i Pere Pu-
jades, el van encertar. Per a desempatar van haver de jugar 
a ‘pedra - paper - tisora’. Finalment va ser Pere Pujades qui 
el va guanyar.

Just després del sorteig, els integrants del Ball de Diables 
van realitzar una ‘petada’, en la qual va estar present el 
Sanglinari, la bèstia de foc de la colla. Els hortonencs i 
hortonenques presents van veure la seva actuació i van 
continuar la festa fins a la matinada, acompanyats per la 
música dels grups Nexe Dur i PD Partysano; i els DJs Berch 
i Mr. Cronik.

Sanglinari Fest 2015

El Ball de Diables d’El Terrazel, durant la ‘petada’

Cinema, teatre i sortides, activitats de la SCH
La Societat Cultural Hortonenca ha realitzat i portarà 
a terme diferents excursions. En el mes de novembre, 
concretament el dia 8, l’entitat va organitzar una sor-
tida al Museu Dalí de Figueres i els assistents també 
van poder veure el Palau Episcopal de la Bisbal de 
l’Empordà, activitat en la qual van participar unes 50 
persones. Ara, la SCH ja està preparant la següent ex-
cursió que portarà als participants, el 6 de març, a 
unes bodegues del Priorat. 

També durant els últims mesos de l’any, la SCH va ini-
ciar el Segon Cicle de Teatre Amateur que es porta a 
terme a La Sala. En el marc d’aquesta activitat es va 
presentar, el 22 de novembre, l’obra Una hora de feli-
citat, espectacle que va comptar amb 100 assistents. 
El 17 de gener va debutar el grup de la SCH anomenat Kampikipugui que va oferir l’espectacle L’hort, escrit i dirigit 
per l’hortonenca, Laura Serra. Dins d’aquest mateix cicle, es podrà veure, el 28 febrer, El trampós entrampat, a 
càrrec del grup de teatre de Torrelavit. I ja pel març, concretament el dia 20, es representarà l’espectacle Política-
ment incorrecte. Aquesta obra serà realitzada pel grup de teatre de La Beguda.

Durant aquest Nadal, la SCH ha realitzat també un seguit d’actes: La Sala va acollir dues activitats, durant les quals 
van assistir unes 160 persones i es van recaptar 532 euros en donacions per a La Marató de TV3 d’enguany. La pri-
mera va ser, el 12 de desembre, durant la celebració de diferents ‘quintos’ solidaris; i el 13 de desembre, durant 
el concert de Nadal de la Coral Mar i Muntanya. A més, el 19 de desembre, es va celebrar la 5a Fira d’Artesania a 
La Pista, lloc on es van instal·lar 12 paradetes.

La SCH va realitzar altres actes nadalencs a La Sala. El 26 de desembre es va fer una doble sessió de cinema: el 
primer passi, amb el film infantil, Atrapa la bandera. L’entrada era gratuïta, a canvi de portar una joguina, ja que 
aquesta activitat es va emmarcar dins de la campanya solidària que se celebrava durant les festes nadalenques. 
Després hi va haver una segona projecció amb el film Misión Imposible: Nación Secreta.

A més, en els tradicionals bingos nadalencs que es van fer a La Sala, el 25 de desembre, i el 2 de gener, van par-
ticipar, tots dos dies, un total de 180 persones.

Trobareu més informació sobre les pròximes activitats i sortides organitzades per la SCH en el seu web: http://
www.schortonenca.org/

Un dels bingos nadalencs, organitzat per la SCH
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Nomenament de la Comissió de 
Festes Mallols
En finalitzar el ple de l’ajuntament del 27 
de novembre es van fer efectius els nome-
naments dels nous Mallols. Josep Maria Es-
pelta, Teresa Pla i Eric Ollé van ser els veïns i 
veïnes que van deixar el bastó. Es van incor-
porar com a nous Mallols: Sufian Aouaj, Núria 
Herrero i Teresa Munné.

Durant l’acte, el regidor de Cultura, Jaume 
Julibert, va agrair la tasca realitzada fins ara 
per tot ells, i també que tiressin endavant la 
proposta realitzada per l’equip de govern de l’ajuntament, de coordinar i organitzar totes aquestes activitats: la 
Festa Major d’Hivern de Sant Sebastià, el ViArt, la Diada Cultural i la Festa Major d’Estiu. Jaume Julibert va afegir 
que l’acceptació d’aquest encàrrec per part dels Mallols demostrava la seva gran responsabilitat, implicació i 
generositat cap a Sant Llorenç d’Hortons i als seus veïns/es. Des dels nous nomenaments, tots ells treballen ja 
com una comissió de festes preparant, organitzant i posant en marxa les diferents activitats abans esmentades.

Els Mallols, en finalitzar el ple de l’ajuntament del 27 de novembre

La castanyada i la botifarrada al 
Grandet

La 10a Fira d’Intercanvi i de Segona Mà es va 
celebrar el 8 de novembre amb la participació 
de molts veïns i veïnes que van instal·lar les se-
ves paradetes a la plaça de Mossèn Comerma. 
Durant tot el matí hi va haver una nombrosa 
afluència de visitants que van poder triar, re-
menar i comprar tot tipus d’objectes, tot i que 
els que van tenir més sortida van ser els llibres 
infantils, les joguines, el parament per a la llar 
i els consumibles d’informàtica. El Bàdminton 
Club Hortons preveu realitzar novament la fira 
en el mes de maig de 2016.

L’Associació de Veïns, Residents i Propietaris del 
Grandet va celebrar la castanyada el 7 de novem-
bre. Van participar en aquesta activitat 50 veïns 
i veïnes que van poder tastar, de forma gratuïta, 
moniatos, moscatell, castanyes i panellets. A més, 
alguns d’ells es van emportar el sopar i altres van 
utilitzar les barbacoes per fer carn a la brasa. La 
vetllada va estar amenitzada amb música de dis-
coteca.

El 22 de novembre, l’entitat va organitzar una bo-
tifarrada popular al local social. 90 persones van 
assistir a l’acte. Durant aquesta activitat es van ser-
vir botifarres, mongetes, cansalada; i de postres, 
gelat i cafè.

10a Fira d’Intercanvi i de 
Segona Mà

Les paradetes, instal·lades a la plaça de Mossèn 
Comerma

La botifarrada 
del 22 de 
novembre

Les puntaires del nostre municipi van realitzar, durant el mes de desembre, diferents sortides. El dia 6 van 
estar al barri barceloní de Sant Andreu de Palomar; i el 13, a L’Arboç. 

A més, el grup ja ha començat a treballar en la preparació de la III Trobada de Puntaires que està previst 
que es realitzi el 8 de maig en el nostre municipi.

Sortides de les puntaires
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Festa de Sant Sebastià 2016

Enguany els actes per la Festa Major d’Hivern de Sant Llorenç d’Hortons, la Festa 
de Sant Sebastià, es van realitzar durant més dies, ja que van començar el 16 i van 
finalitzar el 20 de gener, i tots ells van ser coordinats per la recentment estrenada 
Comissió de Festes Mallols. A més, diferents entitats i establiments del municipi, així 
com diversos veïns i veïnes van participar i col·laborar en la seva organització.

El primer acte va ser el dinar popular celebrat, al migdia, a La Sala, que va comptar amb una gran assistència 
d’hortonencs i hortonenques. A la tarda, hi va haver l’actuació dels alumnes de l’Escola de Música de l’Alt Pene-
dès (EMAP) que van oferir un variat repertori, a l’Església Parroquial, lloc on, una hora després, l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà va oferir peces de diferents generes i països, començant el concert amb El Danubi Blau 
i acabant-lo amb la sardana Bell Penedès. Prèviament, l’alcalde, Jordi Ferrer, va fer un breu parlament durant 
el qual va valorar la feina que enguany havia portat a terme la Comissió de Festes Mallols en l’organització de 
la Festa de Sant Sebastià, i també la tasca que realitzaven els professors i coordinadors de l’EMAP. Ja al vespre, 
els membres dels Diables d’El Terrazel van realitzar un ‘correbars’, i després, el Ball de Nit va comptar amb les 
actuacions d’Alricokoco, DJ Cronik i DJ Berch.

La primera activitat del 17 de gener va ser la xerrada titulada ‘Els carrers i la memòria. Fotografia als carrers d’Hor-
tons. Segle XX’, realitzada, a la sala de plens de l’ajuntament, a la tarda, per l’hortonenca Carme Huerta. Després 
es va estrenar l’obra còmica L’hort, a càrrec del grup de teatre amateur de la SCH, Kampikipugui, que va fer un 
ple històric, a La Sala, amb l’assistència de 450 persones. Alguns veïns/es es van haver de quedar fora, ja que es 
va arribar al límit d’ocupació d’aquest recinte. En els pròxims mesos es farà novament aquesta funció perquè les 
persones que no van poder veure l’obra, ho puguin fer. A més, gràcies a l’èxit d’aquesta representació, Kampiki-
pugui ja ha rebut ofertes de tres municipis del voltant per anar-hi a actuar.

L’últim dia de la Festa de Sant Sebastià, el 20 de gener, al matí, hi va haver inflables a la plaça d’Europa i l’actuació 
del grup d’animació La Ballaruca a La Sala, i en finalitzar aquesta activitat, es va iniciar una masterclass de ‘Danses 
de Bollywood’. Paral·lelament, a l’Església Parroquial es va fer una missa cantada pel cor i la ballada d’una sardana 
per part del grup Petúnies i Gladiols. Ja al migdia, a la pista de la SCH, els assistents van poder tastar coca i 
moscatell. Prèviament però, es van fer sardanes amb la cobla Marinada. Ja a la tarda, l’Associació Esplai La Caseta 
va organitzar un taller infantil a Cal Jove i un torneig de PlayStation coordinat per l’hortonenc Abel Trilles. A més, 
durant tot el dia, La Sala va acollir una exposició relacionada amb el reciclatge i en aquest mateix espai es va rea-
litzar l’últim acte que va concloure la Festa de Sant Sebastià: el ball de tarda amenitzat pel grup Liberty.

L’Àrea Social del Bàdminton Club Hortons us convida a participar en el Carnestoltes 
2016, el dia 6 de febrer, a partir de les 5 de la tarda, hora en la qual començarà la rua a la 
plaça d’Europa. El recorregut portarà als participants fins a la plaça d’El Terrazel.

Carnaval 2016 

La Sala es va omplir de gom a 
gom durant l’actuació del grup 
teatral Kampikipugui

L’alcalde, Jordi Ferrer, durant el parlament 
realitzat just abans de l’actuació de l’EMAP

Nomenament de la Comissió de 
Festes Mallols
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El 23 de febrer,
la calçotada a Tarragona i visita 
a la catedral d’aquesta ciutat, 
organitzada pel Casal de la Gent 
Gran;

El 28 febrer, 
a La Sala,
representació de l’obra El 
trampós entrampat del grup de 
teatre de Torrelavit, en el marc del 
Segon Cicle de Teatre Amateur de 
la SCH;

El 6 de març, 
l’excursió de la SCH a unes 
bodegues del Priorat;

El 13 de març, 
la cursa femenina CACO;

El 13 de març, 
a La Sala,
calçotada organitzada per la SCH;

Del 18 al 20 de març, 
a La Sala,
per primera vegada en el nostre 
municipi, algunes de les activitats 
del Festival Decanta, dedicat a la 
música, als vins i als caves d’autor;  

El 20 de març, 
la sortida dels Caminaires;

El 20 de març, 
a La Sala,
la representació de l’espectacle 
Políticament incorrecte, 
realitzada pel grup de teatre de La 
Beguda, dins del Segon Cicle de 
Teatre Amateur de la SCH;

El 22 de març, 
l’excursió a Monells, a La Bisbal 
d’Empordà i a Sant Llorenç de la 
Muga, organitzada pel Casal de la 
Gent Gran;

El 16 i 17 d’abril, 
el ViArt.

El 19 d’abril, 
la sortida a Santa Maria de 
l’Estany i al Museu Prat de la Riba, 
organitzada pel Casal de la Gent 
Gran.

Cada setmana i en alguns casos, 
de forma esporàdica, es juguen 
els partits d’aquests equips:  

De vòlei, 
al Poliesportiu Municipal,
els de l’aleví femení, l’infantil 
femení federat; el sènior femení 
federat; els dos de veteranes; el 
de veterans; i el grup d’iniciació;

De futbol, 
al Camp de futbol Municipal,
el sènior; l’infantil; els alevins A i 
B; el benjamí; i el sènior de futbol 
sala;

De bàsquet, 
al Poliesportiu Municipal,
el cadet juvenil femení i el sènior 
masculí federat.

agenda

El 30 de gener, 
a la sala Polivalent de Cal Jove, 
la reunió territorial d’Esplais 
Federats a la Fundació Catalana 
de l’Esplai;

El 30 de gener,
la colla gegantera d’El Terrazel, a 
la Festa Major de Calafell;

L’1 i el 4 de febrer,
a la ludoteca de l’Escola Pau 
Casals,
les audicions de l’EMAP;

El 5 de febrer,
la rua i la festa de Carnaval de 
l’Escola Bressol Els Gotims;

El 5 de febrer, 
la rua pels carrers de La Beguda 
i la festa de Carnaval de l’Escola 
Vinyes Verdes;

El 6 de febrer, 
el Carnestoltes 2016, organitzat 
per l’Àrea Social del Bàdminton 
Club Hortons;

El 14 de febrer, 
la sortida dels Caminaires;

El 14 de febrer,
a l’Església Parroquial,
les actuacions de les corals 
Rebrots de Primavera de Sant 
Llorenç i Terra Nostra d’Igualada, 
a les 11:45 hores, i després, dinar 
de germanor, a la seu l’entitat;

El 17 de febrer, 
des de les 10:30 fins a les 13:00 
hores, la visita de l’Oficina Mòbil 
d’Informació al Consumidor 
(OMIC);

El 23 de febrer,
a partir de les 9:00 hores, la visita 
del servei mòbil de la Policia 
Nacional per sol·licitar el DNI per 
primera vegada o renovar-lo;

Aquestes són les activitats culturals i esportives que s’han fet o es faran, des 
del gener i fins a l’abril:

Pròximes activitats esportives i culturals

gener
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nadal

Per anar escalfant motors per l’arribada dels Reis d’Orient a Sant Llo-
renç d’Hortons, els infants del poble van poder fer ‘cagar el tió’, el 
25 de desembre, al migdia, davant de l’ajuntament. Un parell de dies 
després, van participar en la xocolatada que va tenir lloc a la plaça 
de Marimon Llança i abans de lliurar les seves cartes a un dels patges reials, van poder gaudir d’un espectacle 
infantil, realitzat per l’animador Miqui Giménez.

El dia 5 de gener, les seves Majestats van arribar puntualment, a Sant Llorenç d’Hortons, a les 19:00 hores, per ini-
ciar el seu tradicional recorregut pel carrer del Mestre Cugat. Després van participar en la recepció que es va fer 
a la Pista de la SCH. L’alcalde de Sant Llorenç d’Hortons, Jordi Ferrer, els va rebre i els hi va dedicar unes paraules 
d’agraïment. També va donar les gràcies als integrants de la Comissió de Reis i al personal de la brigada municipal, 
ja que amb la seva tasca fan possible aquesta nit màgica pels nens i nenes del poble. Després, les Seves Majestats 
es van fer fotos amb els infants presents i van iniciar el repartiment de regals per les cases del municipi.

D’altra banda, cal destacar que per agilitzar el recorregut de la cavalcada de Reis i com a mesura de seguretat, la 
regidoria d’Atenció Ciutadana va col·locar uns 100 metres de tanques, ubicades principalment en el carrer Mestre 
Cugat, per evitar que els infants es posessin a sota o entremig de les carrosses.

El rei Melcior acompanyat pel seu patge, durant la cavalcada

El 3 de gener, el cantant local Eric Oloz va oferir, per se-
gona vegada, en el nostre municipi el seu muntatge nada-
lenc anomenat Home For Christmas. La seva actuació va 
ser molt variada, ja que va utilitzar diferents formats d’es-
pectacle, com ara de concert o d’obra de teatre musical. 
A més, el cantant va fer participar al públic en diferents 
ocasions. Durant uns 90 minuts aproximadament, les gai-
rebé 200 persones que van assistir-hi, van gaudir d’un 
repertori molt nadalenc, amb anècdotes molt curioses, 
com per exemple, que va fer un duet amb l’artista Andy Williams, i un altre amb ell mateix, tot això gràcies 
a unes projeccions creades pel propi cantant. En acabar l’acte, el públic va poder pujar a l’escenari, lloc on 
l’Eric va estar firmant autògrafs i es va estar fent fotos amb els assistents.

Concert nadalenc del cantant Eric Oloz

L’Eric, durant el concert

El tió i els Reis d’Orient a 
Sant Llorenç d’Hortons

L’alcalde durant la 
rebuda als Reis Mags
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Els Diables de Terrassa, durant una de les 
‘parades’ del recorregut

El rei Baltasar, durant la cavalcada de La Beguda

Els Reis d’Orient van visitar, el 5 de ge-
ner, Sant Joan Samora i ho van fer es-
trenant una carrossa nova. La cavalcada 
que va tenir com a acompanyament la 
percussió dels membres de la batucada 
dels Diables de Terrassa, es va realitzar 
des del Pi Gros passant pel carrer Santa 
Anna fins a La Sala on es va portar a ter-
me la recepció als Reis Mags, i on els/les 
nens/es els hi van poder lliurar les se-
ves cartes. Després es va sortejar una 
panera que havia preparat la Comissió 
de Reis i que va guanyar la veïna Núria 
Carafí. Posteriorment les Seves Majes-
tats van iniciar novament un recorregut 
pels carrers de Sant Joan Samora per a 
repartir els regals, casa per casa.

La cavalcada dels Reis 
Mags, a Sant Joan Samora

La Societat Recreativa Unió Begudenca va organitzar diferents ac-
tivitats per Nadal. Els dies 25 i 26 de desembre, a la nit, la seu de 
l’entitat va acollir dos ‘quintos’ nadalencs. L’endemà, a la tarda, es 
van exhibir, en el mateix espai, un seguit de coreografies de dansa 
i espai, realitzades per la monitora i veïna de La Beguda, Verònica 
Moreno. Quan va finalitzar aquesta activitat, un patge reial va re-
collir les cartes pels Reis Mags, i per fer més entretinguda l’espera, 
els infants i els seus familiars van poder combatre el fred amb la 
xocolata que es va repartir entre els assistents.

El 5 de gener, a la tarda, es va realitzar amb la presència d’unes 
300 persones, la cavalcada dels Reis d’Orient a La Beguda Alta, 
el recorregut inicial de la qual es va fer des del carrer de l’Estació 
fins a la plaça de l’Església per a arribar a la capella de la Im-
maculada Concepció, on la comitiva es va aturar per adorar a la 
Verge. Després les seves Majestats van continuar el recorregut pel 
carrer Mossèn Cinto Verdaguer fins arribar al local de l’Envelat. En 
aquest espai se’ls va donar la benvinguda, i els nens i nenes pre-
sents els van poder saludar personalment, i fins i tot alguns d’ells 
van aprofitar per lliurar les cartes amb les seves peticions.

La Societat Recreativa Unió Begudenca va 
organitzar diferents activitats durant el Nadal

Cal Jove va organitzar un taller solidari de Nadal, 
el 23 de desembre, amb la participació d’una 
trentena de persones. L’Associació Esplai La Ca-
seta va ser l’encarregada de realitzar aquesta ac-
tivitat. Els participants van berenar i van realitzar 
decoracions nadalenques, a canvi d’una joguina 
en bon estat, contribuint amb la seva donació a la 
campanya solidària organitzada per l’Ajuntament 
de Sant Llorenç d’Hortons junt amb Càritas.

Taller solidari de Nadal

Molts infants i les seves famílies van participar en el taller 
solidari

Tres Patges 
Reials van 
visitar el 
Grandet
Durant el Nadal, tres patges dels Reis Mags 
d’Orient van visitar el local social de l’Associació 
de Veïns, Residents i Propietaris del Grandet. Du-
rant la seva estada que va tenir lloc el 3 de gener, 
els ajudants de les Seves Majestats van recollir 
les cartes dels nens/es. De fet, una cinquantena 
de persones van estar durant l’acte i van poder 
gaudir també d’una ‘xocolatada’ acompanyada 
amb neules i dolços. A més, els infants van po-
der fer esclatar unes pinyates nadalenques ple-
nes de caramels i joguines, i van poder veure el 
pessebre instal·lat en el local social de l’entitat.

Molts infants van 
participar a la 

xocolatada
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Unes 150 persones van assistir, el 12 i 13 de desembre, a la primera edició de 
la Fira de Nadal que es va celebrar a la plaça de La Beguda i durant la qual es 
van realitzar moltes activitats.

En el mercat d’intercanvi es van muntar 6 paradetes, 2 d’elles destinades a 
les campanyes de recollida d’aliments i de joguines. També hi va haver un tió 
gegant, un naixement vivent i es va fer una xocolatada. Molts nens/es van di-
vertir-se amb els jocs realitzats amb gegants de fusta, i uns 30 van participar en 
la cantada de Llúcies i Nicolaus en finalitzar la missa.

Durant el cap de setmana, la Societat Recreativa Unió Begudenca va col·laborar 
amb La Marató de TV3 aconseguint uns 200 euros en donacions, i les 120 jogui-
nes recollides durant la fira, van ser portats a l’escola de La Beguda perquè per 
Nadal, cap dels/les nens/es del municipi i dels pobles del voltant és quedés 
sense. Durant el cap de setmana també es van aconseguir 250 quilos de dife-
rents productes pel Banc d’Aliments. La Societat Recreativa Unió Begudenca, junt amb alguns/es veïns/es 
que s’han encarregat de la seva posada en marxa, ja estan treballant en la fira de l’any vinent, durant la qual 
es presentaran més novetats i sorpreses, i esperen que en la pròxima edició es repeteixi l’èxit d’aquesta.

1a Fira de Nadal de La Beguda

Dos dels veïns/es que van 
formar part del naixement 

vivent

Durant aquesta temporada, els integrants del Bàdminton 
Club Hortons ja han participat en 6 proves del Circuit Ca-
talà, celebrades a Terrassa, a Granollers, Roda de Ter, Salt 
i Viladecans. En el Campionat de Terrassa, Marina Buján 
va ser segona en la categoria individual femenina. En la 
competició de Granollers, aquesta mateixa esportista va 
quedar primera en dobles; i Judit Mesas va aconseguir 
el segon lloc. En aquest mateix torneig, els més petits van 
estar presents en els podis de diverses categories: en in-
dividual sub9, Lorena Peinado, va ser primera, i Amanda 
Frattini, segona; Joan Circuns va quedar segon en sub11; 
Núria Salvat i Jofre Comella van assolir la primera i sego-
na posició, respectivament, en sub13 Or; i Laia Canals es 
va situar en el segon lloc en sub13 Plata.

A Roda de Ter, Lorena Peinado va tornar a ser campiona 
en la seva categoria; i Jofre Comella, segon, en sub13. 
En aquesta ocasió, David Inga va quedar segon en indivi-
dual masculí C; i Ona Múrria i Abril Serra van aconseguir 
el segon lloc en dobles femenins.

A la 4a prova disputada a Granollers, Marina Buján va 
assolir la primera posició en individual femenina; i Judit 
Mesas va quedar segona en la mateixa categoria. D’altra 
banda, Sílvia Gascó va ser segona en la categoria C; i Laia 
Canals va aconseguir la mateixa posició en sub13 plata.

A més, es consolida la presència dels més petits del 
club en les competicions, ja que van competir 9 ju-
gadores hortonenques en la categoria sub9. A més, 
Amanda Frattini, Laia Milla i Victòria Bayda van acon-
seguir medalla.

En el torneig celebrat a Salt, els esportistes del club van 
‘pujar’ també a molts podis: Joan Circuns i Núria Salvat, 
van ser segons en sub9 i sub11, respectivament; Tirso 
Fernández va quedar segon en masculí; i Marina Buján 
i Laura Inga, van aconseguir les dues primeres posicions 
en la categoria femenina. En la de dobles mixtes, Ona 
Múrria va ser primera i Marina Buján, segona, totes dues 
formant parella amb jugadores d’altres clubs.

Durant la 6a prova del Circuit Català, celebrada el 9 i 
10 de gener, van tornar a competir els més petits, i en 
aquesta ocasió Amanda Frattini i Laia Milla van aconse-
guir la primera posició en les seves categories. Per la seva 
part, els adults Sílvia Gascó i Ona Múrria van assolir el 
primer i segon lloc en individual femenina; i Sílvia Gascó 
també va ser primera en dobles mixtes.

El Bàdminton Club Hortons aconsegueix molts podis durant aquesta temporada

Els integrants del Bàdminton Club Hortons amb les copes 
obtingudes durant el campionat de Salt
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El veí de Sant Llorenç, Josep Maria Anglès, ha estat el 
primer Korretonenc a assolir ‘El repte dels 100 cims’, 
organitzat per la Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya (FEEC). Els associats d’aquesta última 
entitat que aconsegueixen aquesta fita obtenen el 
reconeixement de la FEEC. Aquesta iniciativa, no 
competitiva, consisteix a fer un mínim de 100 cims 
emblemàtics de tot el territori català, de baixa mun-
tanya i de fins a 3000 metres, d’un llistat de 308.

L’esportista Josep Maria Anglès ha fet la majoria 
dels cims durant el 2015, sol, amb amics, família o 
acompanyat per alguns membres dels dos centres 
excursionistes als quals pertany: el Club Esportiu 
Korretonencs i el Centre Excursionista Penedès. Va 
aconseguir aquesta fita pujant el Puig de les Àligues 
d’Osona l’11 d’octubre de 2015.

Una de les grans passions de Josep Maria Anglès, 
de 71 anys, nascut a Barcelona i veí de Sant Llorenç des de fa 25 anys, és gaudir de la muntanya i  el seu objectiu 
és seguir fent excursionisme, amb o sense repte per davant, com ho ha fet fins ara.

El Korretonenc Josep Maria Anglès aconsegueix ‘El repte dels 100 cims’

L’esportista Josep Maria Anglès en el cim del Puig Estela, muntanya de 
2.013 metres que es troba entre els municipis d’Ogassa i Pardines, a la 

comarca del Ripollès

La Secció Esportiva de l’Escola Pau Casals, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant 
Llorenç d’Hortons, va organitzar, en el mes de 
desembre, una jornada de portes obertes, en 
el Poliesportiu Municipal. En aquest acte que 
es porta a terme cada any i que està destinat 
als esportistes i a les seves famílies van partici-
par més de 200 persones. El 15 de desembre, 
es van poder veure els exercicis que els alum-
nes han estat fent dins de l’activitat ‘Mou-te’. El 
16 de desembre es van presentar les activitats 
de multiesports. El 18 es va poder veure una 
demostració de running junior; i el 19, es va 
fer la de gimnàstica. El 21 de desembre es van 
portar a terme les activitats de dansa, concreta-
ment les de P3, P4, P5 i 1er de primària.

Els equips del Futbol Club Hortonenc estan 
obtenint resultats destacables durant aques-
ta temporada. El sènior que juga al grup 10 
de la Quarta Catalana de la Lliga es troba en 
primera posició amb 33 punts. L’aleví A amb 
13 punts, es troba en el novè lloc de la tercera 
divisió, grup 29. El B que juga al 32, té 19 punts 
i ocupa la 6a posició. Les promeses continuen 
fent front als partits que van disputant durant 
la temporada. Malauradament, el benjamí i 
l’infantil no han aconseguit bons resultats i es 
troben situats en els últims llocs de les seves 
respectives classificacions.

Jornada de portes obertes en el 
Poliesportiu Municipal

Resultats del F.C. Hortonenc

Els infants, durant la seva participació a la jornada 
de portes obertes

Imatge del partit del 20 de desembre que va disputar 
l’equip dels benjamins del F.C. Hortonenc contra el Pati 

Sant Ramon
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Si vols posar-te en forma 
amb una activitat on po-
dràs ballar, tonificar-te i 
divertir-te, inscriu-te en el 
Poliesportiu Municipal, a 
partir del febrer. Si hi ha 
suficients persones apun-
tades, es portaran a terme 
les classes, tots els dilluns i 
divendres, de 9:15 a 10:15 
hores. Aquesta activitat 
costarà mensualment 20 
euros. Per a més informa-
ció, acosteu-vos al pavelló.

El 21 de desembre i el 25 
de gener ja es van realitzar, 
d’aquesta activitat, unes 
primeres masterclass de 
prova gratuïtes en el Polies-
portiu Municipal.

Posa’t en forma!

Més de 250 infants de diferents centres van participar, el 12 de desembre, 
en el 10è Cros Escolar de la Secció Esportiva Pau Casals. En aquesta cursa, 
que coincidia amb la final comarcal de l’Alt Penedès i que es va fer pels 
voltants del Pàmpol, van participar nens i nenes nascuts entre el 2001 i el 
2013, dividits en diferents categories. Els/les atletes hortonencs i hortonen-
ques van obtenir bons resultats. Els millors classificats locals van ser: Ain-
hoa López, en aleví femení; Agustí López, en aleví masculí; Lorena Peinado, 
en benjamí femení; Guillem Planas, en benjamí masculí; Paula Primo i Carol 
Rennie en prebenjamí femení 2008; Daniel Noguera, en prebenjamí mas-
culí 2008; Mireia De Veciana i Júlia Mirabent, en prebenjamí femení 2009; 
Adam Líria, en prebenjamí masculí 2009; Noa Julià, en mainada femenina 
2010/2011; i Yeray Pedrosa, en mainada masculina 2010/2011. Com a no-
vetat d’aquest any, abans del Cros Escolar es va disputar la primera Open 
de 3 quilòmetres, prova en la qual van participar 6 atletes, 3 de Sant Llo-
renç d’Hortons i 3 de Vilafranca del Penedès.

En finalitzar la competició, els regidors d’Esports, Albert Callis, i de Cultura 
i Joventut, Jaume Julibert, juntament amb la Coordinadora de la Secció 
Esportiva Pau Casals, Marta Rojas, i el secretari tècnic del Consell Esportiu 
de l’Alt Penedès, Pep Besolí, van lliurar els trofeus del 10è Cros Escolar Pau 
Casals i els premis de la regularitat d’enguany.

10è Cros Escolar

Alguns dels participants del Cros Escolar

L’hortonenca Júlia Cuñat va aconseguir com a jugadora de l’equip 
barceloní Reprosa, el segon lloc en el Campionat de Catalunya de 
Seleccions Provincials de Voleibol, celebrat a Valldoreix, el 3 de 
gener. En aquesta competició van participar 6 equips infantils fe-
menins i cadascun d’ells tenien jugadores de diferents clubs. En el 
Reprosa hi havia esportistes d’Esplugues de Llobregat, de Sant Just 
Desvern i de Sant Esteve Sesrovires, entre altres poblacions. El Re-
prosa es va classificar per jugar la final després d’haver guanyat 
tots els partits, però va perdre l’últim. En acabar la competició, la 
presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, 
va realitzar el lliurament de medalles a les jugadores.

Júlia Cuñat té actualment 13 anys i fa 2n d’ESO. Entrena 4 hores 
setmanals i durant el 2016, farà dos anys que juga com a federada amb l’equip de Sant Esteve Sesrovires que 
participa en la lliga de la 1a Divisió Infantil, Grup 1 de la Federació Catalana de Voleibol.

Júlia Cuñat, amb l’equip de vòlei barceloní 
Reprosa, assoleix la segona posició del 
Campionat de Catalunya de Seleccions Provincials

Imatge de la Júlia, amb el dorsal 2, rematant 
un punt en un dels partits del Campionat de 

Catalunya de Seleccions Provincials
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Sortides del Grup de Caminaires

En els pròxims mesos, el Grup de Caminaires té previstes les següents excursions: el 14 de febrer, aniran fins al 
Quisero, amb un recorregut 9,45 quilòmetres. La sortida es portarà a terme des de davant de l’ajuntament, a les 
9:30 hores. Cal portar esmorzar i aigua. La següent excursió serà el 20 de març, tot i que encara està per deter-
minar el recorregut.

D’altra banda, durant els últims mesos, el grup ha realitzat moltes sortides. El 10 de gener, els participants, gairebé 
60 persones, van fer una excursió a Espiells, d’11,31 quilòmetres, per pair els torrons de Nadal. El 13 de desembre 
van anar fins al Bosc de Can Frígols, sortida de 7,85 quilòmetres de recorregut, durant la qual es van recaptar, entre 
els 40 participants, 297 euros en donatius per a La Marató de TV3. A més, tots ells van poder gaudir de la coca i la 
xocolata desfeta elaborades pels veïns Vicenç Carcasona i Francesc Jené. El 8 de novembre, els Caminaires van fer 
una sortida comentada pel professor de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, l’hortonenc Carles 
Martín Closas, durant la qual es va realitzar un recorregut d’uns 10 quilòmetres pel passat marí i fluvial de Sant Llo-
renç. Els 104 assistents, moltes famílies amb infants, també van recollir fòssils. L’11 d’octubre, gairebé 40 persones 
van participar en l’excursió a La Beguda Baixa amb un recorregut d’11 quilòmetres aproximadament.

Els participants 
davant de la coca 

‘feta’ per La Marató

Des d’inicis d’any, l’hortonenc 
José Martín està entrenant per 
afrontar les pròximes compe-
ticions de Taekwondo, i per 
tant, per repetir i millorar els 
èxits obtinguts fins ara.

Aquest esportista amb no-
més 14 anys, ha aconseguit 
excel·lents resultats en les 

competicions que ha participat. L’any passat va assolir un dels 
seus resultats més destacables, ja que va guanyar la copa i la 
medalla d’or del Campionat d’Andorra.

De fet, Martín va començar la seva trajectòria esportiva l’any 
2007, guanyant diferents competicions regionals a Lleida i a Sa-
lou. També va aconseguir diferents medalles d’or en aquests 
campionats: l’Interclubs 2012 de Salou i l’Open Internacional 
2013 de Benicàssim. Les de plata les va obtenir en l’Open In-
ternacional precadet 2012 de Benicàssim; i a les competicions 
de Taekwondo realitzades en el 2012, 2013 i 2014, en el Prin-
cipat d’Andorra. També va obtenir una medalla de coure a 
l’Open Internacional de Benicàssim en el 2014.

José Martín prepara 
les pròximes 
competicions de 
Taekwondo

José Martín amb algunes de les 
copes i medalles aconseguides

L’última sortida del 2015 dels Korre-
tonencs els va portar, el 29 de no-
vembre, fins al Montcau i el Puig 
d’Agulles, cims de l’Alt Penedès. 
En aquesta sortida van participar 
15 persones. Ara l’entitat ja està 
preparant les que es portaran a 
terme durant el 2016. A la pla-
na d’Internet dels Korretonencs 
(https://korretonencs.wordpress.
com/) i en el web municipal 
(www.ajhortons.cat) trobareu 
puntualment la informació.

D’altra banda, l’entitat compta ja 
amb 35 socis, dels quals 25 van tra-
mitar, al desembre, la llicència de la 
FEEC (Federació d’Entitats Excursi-
onistes de Catalunya) sobretot la 
modalitat C que permet que els es-
portistes disposin d’una asseguran-
ça que cobreix diferents activitats 
com ara el senderisme, l’excursio-
nisme, les marxes i les curses d’alta 
muntanya, entre altres.

Activitats dels 
Korretonencs
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El C.E. Hortons va iniciar el 2015-16 amb molt bons re-
sultats. L’entitat compta amb els mateixos equips que 
la temporada passada: dos de veteranes; un de vete-
rans; les sèniors; les infantils que s’han federat enguany, 
per primera vegada; les alevines; i el grup d’iniciació.

L’equip infantil i el sènior van iniciar els partits en 
el mes de setembre. Les primeres van disputar prè-
viament una lliga a una ronda classificatòria, i actual-
ment estan jugant en el grup A de la lliga de la 2a 
divisió infantil. Tenen una victòria i també una derro-
ta, i estan a la 6a posició. Per la seva part, el sènior, 
actualment ocupa la 2a posició en la lliga que està 
disputant, i està obtenint molt bons resultats amb 
només dues derrotes en tots els partits que ha jugat.

D’altra banda, l’equip d’iniciació no juga partits, i els 
seus membres entrenen per tal d’iniciar-se en el vòlei. 
Per la seva part, les alevines van començar la compe-
tició al novembre amb molt bon peu i van en el tercer 
lloc de la lliga del Jespe. Les veteranes A i B van iniciar 
les seves competicions al novembre. Tots dos equips 
van aconseguir victòries a la lliga. De fet, ocupen el 
5è i 6è lloc respectivament, tot i que tenen un partit 
pendent.

L’equip de veterans únicament va disputar 
un partit de la seva lligueta que van guanyar, 

i ocupen el 4rt lloc de la classificació.

Per tancar l’any, el 23 de desembre, el club va or-
ganitzar un seguit d’activitats per tots els equips. 
Els més petits, els d’iniciació i les alevines, van fer 
cagar el tió. Les infantils van fer un taller de treballs 
manuals, durant el qual van poder dissenyar la seva 
pròpia samarreta, i van participar en una petita gim-
cana. A més, veterans, veteranes, sèniors i infantils, 
van disputar diferents partits. Per finalitzar, tots els 
participants van poder gaudir després d’un berenar.  

La Junta Directiva de l’entitat vol expressar, des 
d’aquestes planes, la seva satisfacció pels resultats 
obtinguts per part dels equips i per l’esforç dels seus 
entrenadors, jugadors i jugadores.

Alguns/es dels/de les 
integrants de l’entitat

Aquests han estat els re-
sultats de l’inici de tem-
porada 2015-2016 dels 
equips del Club de Bàs-
quet Hortonenc: El sènior 
masculí està situat en la 
penúltima posició dins 
la Lliga de la 3a catalana, 
grup 1. Ha assolit 2 victò-
ries, però les importants 
lesions d’alguns dels seus 
jugadors l’han fet perdre 
12 partits.

Per la seva banda, l’equip 
cadet juvenil femení que 
juga a la Lliga Escolar 
Penedès-Anoia ha acon-
seguit molts bons resul-
tats, ja que es troba en el 
3r lloc de la classificació, 
amb 5 victòries i única-
ment 2 derrotes.

Resultats dels 
equips de bàsquet 
de l’Hortonenc

Els participants del torneig

III Torneig SoliBad
El 20 de desembre es va celebrar, per tercer any consecutiu, en el Poliesportiu 
Municipal, el Torneig Solidari SoliBad. Aquesta vegada van estar presents 80 ju-
gadors de diferents clubs esportius catalans que van disputar diversos partits. 
La jornada, en un ambient molt festiu, va finalitzar amb un dinar preparat pels 
membres del club. També es van sortejar diferents lots de productes i es van 
subhastar les samarretes de l’entrenador de bàdminton, Fernando Rivas, i de la 
jugadora Beatriz Corrales.

L’organització va recaptar, durant aquesta activitat, 630 euros que va donar ín-
tegrament a l’organització no governamental SOLIBAD (Bàdminton sense fron-
teres). Aquest organisme sense ànim de lucre format per entitats relacionades 
amb el bàdminton recapta fons per dur a terme tasques humanitàries arreu del 
món destinades a nens i nenes.

L’entitat vol agrair, des d’aquestes planes, l’assistència a l’acte dels jugadors i 
dels seus familiars, així com reconèixer la tasca realitzada pels col·laboradors.

Una bona temporada pel C.E. Hortons
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L’Associació Esplai La Caseta Hortonenca pertany des del 19 de setembre de 2015 a la Fundació Catalana de 
l’Esplai (Fundesplai). Per parlar sobre aquest tema i sobre els objectius l’associació, L’Alzina entrevista a Txell 
Estopà i Vicky Vargas, dues de les joves hortonenques que van impulsar la seva creació en el mes de juliol 
de 2012.

L’Alzina entrevista a dos membres de l’Associació Esplai La Caseta Hortonenca

Article

Entrevista

Coherència i sentit comú
Benvolguts/des veïns i veïnes de Sant Llorenç,

A punt d’arribar al 75è aniversari de la nostra enti-
tat, ens veiem en la incomprensible i no desitjada 
necessitat de sortir al pas, en defensa de la Societat 
i la seva història, dels comentaris malintencionats i 
plens de rancúnia que es van publicar en el darrer 
número de La Gazeta pels membres del Grup Mu-
nicipal d’Entesa–ERC, que anaven en contra de la 
nostra entitat i en conseqüència en contra tots els 
nostres socis i sòcies.

El menyspreu amb el qual aquests ‘senyors’ han 
tractat a la Societat des que van perdre democràti-
cament les eleccions només es pot entendre des de 
la més absoluta ignorància i del profund desconeixe-
ment que tenen del que és i ha estat aquesta entitat i 
del servei que ha fet al llarg dels seus anys d’història 
pel nostre municipi.

Val a dir que la voluntat manifesta dels socis i sòcies 
de la SCH i l’esforç de totes les persones que, en un 
moment o altre han estat al capdavant de l’entitat, 
han servit per mantenir viva l’activitat cultural i festiva 
de la Societat, i s’han deixat moltes hores de son i 
feina al servei del poble. Tots ells es mereixen més 
respecte per part de qui al govern o a l’oposició són 
representants públics de TOTS els hortonencs i hor-
tonenques.

Durant aquests anys han estat moltes les activitats 
i les entitats que han dut a terme o han fet ús de 
les instal·lacions de la Societat. Els Pastorets, la Co-
missió de Reis, El Terrazel, el Casal de la Gent Gran, 
la Comissió de Sant Sebastià, els partits polítics, la 
Colla Sardanista, la Colla de Gegants, el Club Espor-
tiu Hortons, el Futbol Club Hortonenc, etc., són al-
gunes de les entitats que han passat per les nostres 
instal·lacions, molts cops, per no dir gairebé sempre, 

sense que la Societat rebés cap compensació econò-
mica per a la cessió d’aquests espais, posant de ma-
nifest la voluntat de servei i l’esperit de col·laboració 
que la SCH ha de tenir en el seu ADN com a entitat 
que és sense ànim de lucre.

Poder gaudir de serveis tan elementals com l’aigua 
i la llum de l’Esplai o del Casal de la Gent Gran, o la 
mateixa ampliació d’aquest últim no haguessin estat 
possibles sense la voluntat de col·laboració i la im-
plicació de la Societat perquè es duguessin a terme, 
amb el greuge que ha suposat per l’entitat els cons-
tants incompliments dels acords que l’anterior con-
sistori signava amb la Societat i després no complia.

L’inici de les hostilitats, endegades per la coalició del 
Sr. Baiget i el Sr. Moliné, ja fa uns quants anys, han 
tingut continuïtat i s’han incrementat notablement 
amb l’arribada al poder del Sr. Jover i del seu equip, 
sense que des d’aquesta Junta poguéssim entendre 
quin era el motiu de tanta vehemència.

Volem pensar que per aquestes persones ha estat 
inadmissible haver perdut les darreres eleccions, i 
que portats per un sentiment de prepotència i res-
sentiment creuen que posar el ventilador i els excre-
ments enfocats cap a la Societat, intoxicar l’opinió 
de la gent o animar als socis a donar-se de baixa, 
alleujarà la seva frustració, potser perquè en el fons 
no són capaços d’entendre que hi ha gent que tre-
balla pels socis i també per tota la resta de ciutadans 
de Sant Llorenç, de forma altruista i desinteressada, 
i per tant, sense cobrar. A més, també són capaços 
de mantenir el reconeixement, la satisfacció i la seva 
fidelitat, que a la fi és l’única motivació que ens mou 
a mantenir viva aquesta entitat. 

Signat per la Junta Directiva de la 
Societat Cultural Hortonenca

les entitats del municipi

participació ciutadana
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Les dues entrevistades per L’Alzina: Txell Estopà, a l’esquerra 
de la imatge i Vicki Vargas, a la dreta

Benvinguts/des a l’espai de participació ciutada-
na de L’Alzina de Sant Llorenç, creat amb aquest 
objectiu: que tots els/les veïns/es pugueu opinar 
sobre la vida municipal i aporteu les vostres vi-
sions sobre les millores, els dèficits i les mancan-
ces que trobeu en el vostre entorn més immediat.

Per poder fer la vostra aportació en aquest espai, 
heu de fer arribar l’escrit, indicant que és per la 
revista municipal, mitjançant: 
• Correu electrònic (st.llorensh@diba.cat).
• En mà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
• Deixar-lo a la bústia de suggeriments de l’ajun-

tament.

Els textos rebuts seran registrats mitjançant un re-
gistre d’entrada de l’ajuntament.

Els textos d’aquesta secció hauran de complir 
els següents requisits: 
• És requisit imprescindible per publicar l’escrit, 

aportar el nom, cognoms, dades de contacte 
i DNI de l’autor. L’Alzina de Sant Llorenç no 
es fa responsable de les dades no sol·licitades 
que siguin facilitats pels usuaris.

• Es publicarà el nom i els cognoms de l’autor.
• Les entitats i partits polítics queden exclosos 

d’escriure en aquesta secció donat que ja dis-
posen del seu espai.

• Els escrits rebuts no poden excedir les 200 pa-
raules. En cas contrari no seran publicats.

• Han de portar també un titular breu que resu-
meixi el contingut del text.

L’Alzina de Sant Llorenç es reserva el dret de 
publicar els escrits si es considera que vulneren 
el següent punt de la normativa:
No es publicaran els escrits que continguin obs-
cenitats, atacs personals i/o difamatoris evidents, 
així com qualsevol tipus de comportament anti-
social que atempti els bons costums, o els escrits 
malintencionats o inadequats.
L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons no es fa 
responsable de les opinions expressades pels 
usuaris d’aquesta secció.
No es facilitarà la informació personal aportada 
pels autors.
No es mantindrà correspondència ni s’atendrà 
visites o trucades respecte als originals enviats o 
publicats.
La redacció es tancarà el 20 dels mesos imparells; 
en cas d’arribar posteriorment, es donarà priori-
tat a sortir en la següent edició.
L’Alzina de Sant Llorenç es reserva el dret de 
modificar aquesta normativa, prèvia comunica-
ció a la ciutadania.

opinió

- Quins van ser els motius que us van portar a 
crear l’Associació Esplai La Caseta Hortonen-
ca? 
Vam decidir impulsar la seva creació perquè ens 
vam adonar que no s’organitzaven en el municipi 
activitats per a joves i per a nens i nenes.

- Com decidiu les temàtiques dels tallers que 
organitzeu? 
Sobretot intentem que siguin oberts a tothom i 
també econòmics i que es puguin fer amb mate-
rials reciclats.

- Perquè vau decidir federar-vos? 
Fundesplai és un organisme que té per finalitat 
reforçar, ampliar i millorar la tasca dels centres 
d’esplai. Aquest va ser el motiu principal per fe-
derar-nos, ja que aquesta entitat ens ofereix el seu 
suport i els seus serveis. Ens proporciona doncs 
recursos i també podem intercanviar experiències 
i coordinar actuacions col·lectives amb altres en-
titats que estan federades. Fundesplai es reuneix 
de forma periòdica amb els seus membres, i preci-
sament una de les seves trobades es va fer a Sant 
Llorenç d’Hortons el 30 de gener.

- Quins són els objectius més immediats de 
l’Associació Esplai La Caseta Hortonenca? 
Ens agradaria poder organitzar, tots els caps de 
setmana, fins i tot durant l’estiu, activitats, colònies 
i sortides tant pels joves com pels nens i nenes. 
En aquests moments, això no és possible perquè 
alguns membres de l’associació encara no tenim 18 
anys i cal ser també monitor de lleure. Per aquest 
motiu, tenim previst organitzar dintre d’uns mesos, 
quan tots ja tinguem la majoria d’edat, un curs de 
monitors pels membres de l’entitat. 

- Actualment quantes persones integreu l’asso-
ciació? 
Som 8 membres, però ens agradaria poder ser 
cada cop més persones. Per aquest motiu, volem 
fer una crida, des de la revista municipal, perquè 
els joves de Sant Llorenç s’animin i s’apuntin a for-
mar part de la nostra entitat.
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Ciutadans i amics, el dia 21 de desembre es van 
aprovar els pressupostos per aquest any 2016. Cre-
iem que són els més adequats, necessaris i ‘possi-
bles’, donades les herències del darrer equip de 
govern. Tal com us vam comunicar en el decurs de 
la nostra campanya, complirem el nostre programa 
electoral Poble 2.0, des del primer dia, i no espe-
rarem a l’últim any de la legislatura, com ens tenien 
acostumats.   

Els fets més destacats i que iniciarem aquest pri-
mer any amb una afectació més directa per  vosal-
tres, són:

1.- Rebaixa de l’IBI: El nostre compromís era re-
baixar-lo un 2,5% anual. L’estat l’ha apujat un 10%, i 
nosaltres l’hem rebaixat un 12,5%. En els rebuts, es 
veurà un decrement d’aquest impost en un 2,5%.

2.- Seguretat ciutadana del municipi és una priori-
tat. Per aquest motiu, el pressupost contempla pel 
2016 el doble de recursos que en el 2015. Per tant, 
el 2016, tindrem la presència de 2 vigilants amb tot 
l’equipament necessari per a poder garantir una 
major seguretat ciutadana a tot el municipi i amb 
una major cobertura diària/horària. Aquesta alcal-
dia també ha intensificat la relació amb els Mossos 
d’Esquadra de Sant Sadurní. 

Els pressupostos 2016 presentats per l’equip de 
govern no podien ser més pobres i mancats d’am-
bició.

L’equip de govern no fa cap proposta per millo-
rar el nostre municipi durant el 2016: cap partida, 
per petita que sigui, per iniciar els projectes del seu 
programa electoral. No parlen ni de la piscina co-
berta, ni de la nova llar d’infants, ni de promoció 
econòmica (per cert, han acomiadat la treballadora 
que feia aquesta feina), ni de la biblioteca, ni d’ha-
bitatges per a joves, ni del gimnàs ni tan sols del 
rocòdrom.

CiU ha fet dues propostes ‘estrella’ que evident-

ment han estat incorporades al pressupost (per si 
algú encara tenia dubtes del pacte):

• 4.000 € d’un estudi per fer una zona verda al 
Grandet. Desgraciadament, al Grandet les coses, 
fa molts anys, no es van fer bé i no té cap zona 
de titularitat pública on es pugui portar a terme. 
Tot és privat. Per tant, no s’arribarà a res.

• 4.674,50 € destinats a un pipi-can, en un poble 
on els que tenim gossos, únicament cal que ca-
minem uns minuts per estar a la muntanya: solu-
cions de ciutat en un entorn rural i diners llençats. 

Nosaltres hem fet set propostes i cap ha estat 
incorporada al pressupost.

PERLES i MÉS PERLES
Benvolguts/des vilatans i vilatanes,
Esperem que hàgiu passat unes bones festes nada-
lenques i que us sigui propici aquest nou any, en 
salut i feina.

Us voldríem parlar d’uns fets que creiem heu de co-
nèixer, donat que les conseqüències d’aquests re-
percutiran directament sobre les nostres butxaques.

El govern anterior va permetre l’ús fraudulent de 
programes informàtics, gairebé en la totalitat d’ordi-
nadors de l’Ajuntament. 

Aquesta primera ‘perla’ ens porta a una inspec-
ció de ‘Microsoft’ que a més d’una súper multa (de 

quantia mínima de 6 xifres), obligarà a comprar les 
llicències corresponents. Tot això després de gastar 
importants quantitats d’euros en el manteniment 
d’ordinadors, que ara s’ha vist són antiquíssims, 
malbaratant els nostres diners.

La segona són els acomiadaments, saltant-se la le-
galitat vigent, fets únicament amb mires electorals, i 
ara hem de fer front, tant a allò que no es va pagar, 
com als interessos generats. Malgrat que van publi-
car amb bombo i plateret que s’havien tret de so-
bre diferents tècnics, la forma de fer-ho comporta 
ara grandiosos costos que hem de suportar.

La tercera l’han deixada, en aprovar el conveni de 
la recollida d’escombraries, on han començat a sor-
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amb representació a l’ajuntament

Les nostres propostes són:
• Projecte executiu per a remodelar la plaça de La Be-

guda. 
• Estudi del clavegueram i del subministrament d’ai-

gua per a resoldre els problemes de fuites i filtra-
cions que patim.

• Projecte executiu per a realitzar l’Hotel d’Entitats 
sota l’ambulatori: L’ajuntament ja disposa d’una 
memòria valorada, que vam encarregar, feta per la 
Diputació.

• Reparació de la claveguera del Grandet trencada en 
diversos trams.

• Manteniment de camins: En el pressupost del 2016, 
l’equip de govern hi destina 1 €.

• Substitució progressiva dels fanals del carrer per 
leds amb l’estalvi que això suposa.

• Aportació als grups municipals.

Tenint en compte que el grup de CiU representa a 
unes 100 persones i que la nostra llista, la més vota-
da, en representa més de 500, creiem que les nostres 
propostes haurien d’haver estat escoltades, i no que 
cínicament se’ns digués: ‘Agraïm les vostres aporta-
cions’.

Una altra modificació sorprenent del pressupost de 
l’any vinent és l’increment del 525% sobre la subven-
ció de la Societat Cultural Hortonenca. Han passat 
de 800 € a 5.000 €. Sabíem que la presència d’un 
exmembre de la junta de la Societat a l’ajuntament po-
dria tenir influència, però no pensàvem que això fos 
tan escandalós.

Seguirem informant.

tir despeses venidores, que faran pujar i molt, l’import 
que s’ha de pagar.

La quarta és el pagament en negre a determinades 
persones i tenir una persona en situació laboral irre-
gular, afegint que s’han ingressat diners públics en un 
compte privat, no en el d’una associació, sinó en el 
d’una persona física!

La cinquena perla la tenim en un equip de govern 
que mai ha admès cap responsabilitat per les seves 
accions. Les seves excuses: feien allò que els hi deien 
(i no és la seva responsabilitat haver contractat per-
sones demostradament no vàlides, per moltíssims 
diners), o bé, per un excés de confiança, aixecaven 
les mans a l’hora de votar i no sabien el que votaven 

(ens trobem doncs davant un cas semblant al de la In-
fanta Cristina: no sabia res, però confiava cegament). 
Si dolenta i perjudicial és la primera explicació, més 
perillosa i perjudicial és la segona, de tants i tants er-
rors comesos.

La sisena, però no última ‘perla’, la trobem en la quan-
titat de contenciosos i denúncies interposades contra 
l’ajuntament (contra el poble), situació a la qual ens 
va portar el gran assessor contractat per l’anterior 
alcalde, al que pagaven mensualment 2.990 €. Això 
va canviar quan van veure que cobraria més pagant-li 
una quantitat fixa menor, més una altra quantitat per 
cada procediment judicial urbanístic. 

Us continuarem informant.

3.-Fer més bonic i atractiu el nucli de Sant Llorenç 
d’Hortons: Hem iniciat els tràmits per fer un carrer 
major parcialment de vianants i més bonic, arreglant 
també, clavegueram, lluminària, cablejat, etc.

4.-Reparació de la canonada de la claveguera 
situada darrere del local social del Grandet. Propos-
ta d’Entesa que compartim. 

5.- Dotació per a complimentar una demanda his-
tòrica del Grandet per tal de fer un parc infantil. 
Un cop trobem el lloc adequat per instal·lar-lo. Pro-
posta de CIU que compartim. 

7.- Canvi lluminàries progressiu, 1a fase: 166 llumi-
nàries de tecnologia LED. Ordre de col·locació en fun-
ció de l’estat de lluminàries antigues.  

 4.- La creació d’un espai per tal que els gossos pu-
guin fer les seves necessitats (pipi-can) per tal que no 
es barregin amb les zones d’oci dels nostres infants. 
Proposta de CIU que compartim.

Ciutadans i amics, com podeu comprovar, aquest 
equip de govern va per feina i no malgastarà ni 
un minut del seu temps amb dinàmiques antigues 
de discussió, desqualificació i desgast del ‘contra-
ri’. Tots els partits que formen part del ple d’aquest 
ajuntament, representen a una part important de ciu-
tadans i ciutadanes, i aquesta alcaldia està al servei 
absolutament de tots vosaltres.    

Des de Poble 2.0, us desitgem un any 2016 ple de feli-
citat, pau i feina per a tothom.        



Telefons d’interès

Ajuntament i Serveis municipals

Deixalles

Bombers  ........................................................ 085
Bombers de Gelida ....................................... 93 779 11 50
Bombers de Martorell ................................... 93 775 10 80
Cal Jove  ......................................................... 93 771 67 88
Casal d’Avis  ................................................... 93 771 70 61
Consultori Mèdic ........................................... 93 771 71 11
Consultori Mèdic de Gelida ......................... 93 779 26 69
Consultori Mèdic de La Beguda Alta .......... 93 772 52 62
Consultori Mèdic de Sant Esteve ................ 93 771 34 43
Correus ........................................................... 902 197 197
Creu Roja Martorell ........................................ 93 775 05 50
Emergències................................................... 112
Escola Bressol Els Gotims ............................. 93 771 63 37
Escola Intermunicipal del Penedès 
(St.Sadurní) ..  ................................................ 93 891 20 61
Escola Lluís Rutllant (Gelida) ........................ 93 779 04 50
Escola Pau Casals .......................................... 93 771 63 02
Escola Vinyes Verdes
(La Beguda Alta) ............................................ 93 772 76 27

Farmàcia ......................................................... 93 771 60 80
FECSA - ENDESA ........................................... 800 760 706
Hillsa (Bus’9) .................................................. 93 891 25 61
Hospital St. Joan de Déu (Martorell) .......... 93 774 20 20
Jutjat de Pau .................................................. 93 771 60 00
Mossos d’Esquadra ...................................... 088 / 112
Oficina de Recaptació (Gelida) ................... 93 472 92 55
Parròquia ........................................................ 93 771 60 53
Piscina ............................................................. 93 771 61 30
Poliesportiu Municipal .................................. 93 771 71 02
Servei d’Aigües (Masquefa) ......................... 93 772 50 30
Servei Funerari ............................................... 93 771 61 27
SIAJ ................................................................. 93 892 20 20
Societat Cultural Hortonenca ....................... 93 771 61 53
SOREA  ...........................................................  900 304 070
Taxi .................................................................. 93 771 60 12
Urgències Àrea de Salut (Martorell)............ 93 775 19 65
Urgències Ambulàncies ................................ 061
Vigilant Municipal .......................................... 616 970 727

Ajuntament
C/ Major, 36
Tel. 93 771 60 00 · Fax 93 771 63 08
www.ajhortons.cat · st.llorensh@diba.cat

Horari habitual
· Matins: 

Dilluns - Dimecres: de 8 a 14.30 hores.
Dijous - Divendres: de 8 a 14 hores.

· Tardes: 
Dilluns i Dimecres: de 16.30 a 20 hores.

Podeu portar a la deixalleria de Sant Llorenç aquells residus que no es 
poden llençar als contenidors habituals que es troben a peu de carrer, 
principalment objectes voluminosos, restes vegetals, electrodomèstics, 
fustes, ferralla, olis usats, envasos de productes fitosanitaris, etc. Si utilit-
zeu la deixalleria, us podeu beneficiar d’un 20% de descompte en la taxa 
d’escombraries municipal si durant un o dos anys heu omplert els tiquets 
(els heu de sol·licitar a l’ajuntament) que corresponen al vostre habitatge i 
els heu segellat cada cop que feu servir aquest servei, fins a un màxim d’una 
vegada per dia i si l’heu utilitzat, com a mínim, en 15 ocasions. Un cop em-
plenats, podeu sol·licitar aquest descompte a les oficines del consistori i la 
bonificació s’aplicarà l’any següent. Els tiquets no són acumulables.  
Horari d’atenció:

Departament de Premsa de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons. Responsable: Maribel Tomàs

Telèfon 93 771 60 00 - www.ajhortons.cat - st.llorensh@diba.cat
Si vols obtenir informació dels diferents plens municipals consulta el web de l’Ajuntament
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Alcaldia i Regidories
Concertar visita al telèfon 
93 771 60 00. 

Àrea d’Urbanisme - 
Serveis tècnics
Concertar visita al telèfon 
93 771 60 00.

Treballadora i educadora social
Concertar visita al telèfon 93 771 60 00.
Dies de visita: tots els dijous.

Dinamitzadora gent gran
Dimecres de 16 a 19 hores 
al Casal d’Avis.

Servei d’Orientació Laboral 
i Xarxa Xaloc
Concertar visita al telèfon 
93 771 60 00.

Servei d’Informació Juvenil
Dilluns i dijous de 17 a 19 hores 
a Cal Jove.

1: De l’1 d’octubre al 31 de maig   2: De l’1 de juny al 30 de setembre

Els serveis de recollida són aquests:

Deixalles domèstiques
· St. Llorenç i El Grandet: juliol i agost, cada dia; la resta 

de dilluns a dissabte.
· Torrentfondo i St. Joan Samora: dilluns, dimecres i 

divendres.
· La Beguda Alta: de dilluns a dissabte.
· La Beguda Baixa: dilluns, dimecres i divendres a l’estiu; 

la resta de l’any dilluns i divendres.
· Vinya Pollastre: es recullen dos cops per setmana, els 

dilluns i divendres.

Mobles i trastos vells
· St. Llorenç, El Grandet i Torrentfondo: 1er i 3er dijous 

de cada mes.
· La Beguda Alta, La Beguda Baixa i St. Joan Samora: 1er 

i 3er dijous de cada mes (es prega que es deixin els 
mobles des del dia abans a la nit).

DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
11 a 13 h 15 a 19 h1 11 a 13 h 9 a 13 h 9 a 13 h

 16 a 20 h2


