
L’executiu de Sant Llorenç de
Morunys –format per un govern de
concentració amb tots els grups
municipals– ha optat per congelar
totes les taxes després de l’incre-
ment que ja va aplicar l’any passat
(d’entre el 3 i el 5% en la majoria de
casos). D’aquesta manera, el con-
sistori ha decidit no tocar la taxa
d’escombraries la primera setma-
na de funcionament del nou sis-
tema porta a porta, que consisteix
en la recollida selectiva a domici-
li, prescindint de contenidors a la
via pública.

L’alcalde de la població, Enric
Roures, va explicar que, tot i que els
membres del govern s’havien plan-
tejat disminuir el preu del servei de
recollida d’escombraries, «a cau-
sa de les despeses d’aquests darrers
dies per a la implantació del sis-
tema, hem optat per deixar-ho
com està». El consistori ha repar-
tit 800 paquets amb els estris ne-
cessaris per al porta a porta: un cu-
bell de plàstic de 10 litres per a di-
positar-hi l’orgànica, un rull de
bosses per a aquesta matèria i un
paquet de bosses grogues trans-
parents per als envasos i el calen-
dari de recollida. Amb tot plegat,

Roures i el seu equip van deixar per
a l’any vinent una possible rebai-
xa de la taxa, després d’haver-ne
avaluat els resultats econòmics. 

L’Ajuntament estima que amb el
nou sistema pot abaratir el cost del
servei en 50.000 euros (amb el
sistema convencional la xifra s’e-
levava fins als 130.000 euros). Tal
com va informar aquest diari, el
consistori de la població bagenca

de Santpedor ha aplicat una re-
ducció del 4% a la taxa d’escom-
braries, després de l’estalvi que ha
suposat l’aplicació del porta a por-

ta. La congelació de taxes es va
aprovar per unanimitat a la sessió
plenària celebrada la setmana
passada. 

D. P. | SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Sant Llorenç congela taxes i confia a
reduir la d’escombraries l’any vinent

És previst que la recollida a domicili comporti una reducció de les despeses d’aquest servei

L’Arada, entitat que treballa en
dinamització social i cultural, ha
programat un seguit de tallers de
creació i reparació de capgrossos.
Les activitats es plantegen en sis
sessions que es duran a terme a di-
ferents entitats de població del
sud del Solsonès –com Ardèvol i
Vallmanya– i a d’altres localitats
com Sanaüja i Torà. Les jornades
comencen amb la decisió de quin
capgròs es crearà i la preparació del
motlle i finalitzen amb les feines de
polir i pintar els elements. Paral·le-
lament, s’oferiran tallers de gralles
i tabals, amb la possibilitat de
compondre una música per a cada
gegant construït. Aniran a càrrec
de la Xarxa d’Escoles de Música
Tradicional de Ponent i la Catalu-
nya Central. Un cop acabats els ta-
llers, i a la primavera, hi haurà una
trobada final a Vallmanya de tots
els gegants dels municipis impli-
cats, on es podran lluir els ge-
gants construïts, amb l’acompa-
nyament musical de grallers i ta-
balers. A banda de tot això, l’enti-
tat treballa en l’elaboració d’un in-
ventari de patrimoni geganter del
sud del Solsonès i Vall del Llo-
bregós, dels quals ja n’hi ha els re-
sultats. 
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L’Arada munta
tallers de
creació de
capgrossos

Deixalles a la porta d’un immoble de Sant Llorenç de Morunys, a punt de ser recollides
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L’Ajuntament estima un
estalvi d’uns 50.000 euros i
confia a poder rebaixar la taxa
d’escombraries l’any vinent

El consistori no ha tocat
enguany la taxa per les
despeses de repartiment de
800 lots de bosses i cubells


