
PROGRAMA DE LA 
FESTA MAJOR DE SANT LLORENÇ SAVALL

Dies 27, 28, 29 i 30 d’agost



• Dilluns, dimarts i dimecres, els veïns del carrer Nou  
organitzen una sèrie d’activitats. Veieu-ne el programa 
a part. 

 
• Dòmino: subscripcions a la Penya mitja hora abans de 

començar el campionat. 
 
• Petanca: tothom qui estigui interessat en participar al  

torneig de petanca, cal inscriure’s prèviament. 
Truqueu al Casal d’Avis: 93 714 05 31  
o al David: 93 714 01 37 .



9. Des del jurat, es valorarà també la creativitat, la 
originalitat del “trasto” i la imaginació del grup a 
l’hora de fer-lo. El millor grup en aquest  
aspecte també serà premiat.   

10. La cursa començarà a les 17:30h. del divendres 28 
d’agost, però cal dur el llit mitja hora abans al 
pàrquing de la Font de l’Aixeta, on s’exposarà i on 
començarà la cursa. 

11. Les decisions dels controls i de l’organització són 
sobiranes i inapel·lables. L’organització es  
reserva el dret d’interpretar i complementar 
aquestes bases segons el seu criteri.  

12. L’organització no es fa responsable de les actuacions 
o danys personals que puguin causar/patir els 
participants durant el desenvolupament de la 
cursa de llits.  

13. La inscripció implica l’acceptació d’aquestes bases 
per part de tots/totes i cadascun/a dels components 
del grup. 

Bases de la cursa de llits (2) 



Bases de la cursa de llits (1) 
 

1. Podran participar grups de com a mínim quatre persones i màxim sis persones, que aniran disfressades.  

2. Podran participar majors de 7 anys, nascuts a partir de 2002. Les persones entre 7 i 11 anys hauran de portar 
obligatòriament casc i hauran d’anar acompanyats per una persona adulta. 

3. Les inscripcions es podran fer del 29 de juny al 28 d’agost fins les 16:30h., ambdós inclosos. Aquestes es podran 
fer a l’Ajuntament, piscina i Cal Carreres. Per fer la inscripció es necessitarà els noms de tots els membres del grup 
i el telèfon d’un responsable; i s’haurà de pagar 10€ per grup, que seran destinats íntegrament a les despeses d’or-
ganització. Si es retira un grup, a aquest no se li retornaran els diners de la inscripció. 

4. Els llits seran arrossegats amb força estrictament humana, NO es poden enganxar vehicles de motor ni animals 
als matalassos. Els llits hauran de tenir rodes amb un mínim de 5 cm de radi. 

5. Sempre haurà d’haver un dels membres de l’equip a sobre del llit.  

6. L’ordre de sortida de la cursa serà per estricte ordre d’inscripció. 

7. La cursa consta de quatre voltes al circuit marcat al plànol (sortida del pàrquing de la Font de l’Aixeta, avinguda 
Catalunya, carrer Barcelona, carrer Torrent Micó, carrer Agell i Font de l’Aixeta), que estarà vigilat per controls. 

8. Els premis seran: primer premi pel llit que arribi primer a la cursa; i premi al llit més original, el jurat decidirà 
aquest premi quan tots els llits estiguin exposats al parc de bombers i ficaran a dins d’un sobre el llit guanyador, 
que serà atorgat al final de la cursa. 



Un any més m’alegra poder-vos oferir el programa de la Festa Major. 
 
Una programació que, com ja sabeu, s’ha estat coent tot l’any perquè a finals d’estiu  
estigui a punt per tastar-la. 
 
Cada entitat del poble hi posa el seu ingredient, prepara aquelles activitats que millor sap 
fer i ens les ofereix per disfrutar-les al llarg de quatre dies ben intensos; cada persona a 
nivell individual també hi posa el seu ingredient, els comerciants, els col·laboradors,  
l’ajuntament, tots, grans i petits, hi posem un xic de nosaltres mateixos perquè la Festa 
Major surti rodona, ben gran i ben dolça. 
 
Espero que hagueu descansat al llarg de tot l’estiu, perquè amb el programa que us oferim 
no us deixarem parar ni un moment. 
 
Així doncs, us animo a participar i a assistir als actes que tot seguit trobareu en el  
programa que teniu a les mans i que disfruteu amb aquesta Festa Major; us en llepareu 
els dits! 
 

Bona Festa Major!



PETANCA 10-13h. Casal de la 2a joventut Casal de la 2a joventut 

GIMKANA SOBRE RODES (0-3 anys) 17,30-19h. Passeig de la Rectoria Club Ciclista Savall 
Menors de 8 anys han d'anar acompanyats pels pares  
o tutors. És obligatori l’ús del casc. 

DÒMINO 18h. Penya Casal de la 2a joventut 

PARTIT DE FUTBOL SALA I  
D'INAUGURACIÓ DE LA PISTA 19,30h. Pista esportiva de Ponsferrer Ajuntament-C.E. Llorençà 

MOSTRA D'ART Inauguració 20h. 2 Sales Casa de Cultura Graella d'Art 

PREGÓ : krpdiem 22h. Plaça Major Set de Teatre 

QUO VADIS 22,45 Plaça Major Joves de Sant Llorenç  

BALL 23,30h. Plaça Major Ajuntament 

JAZZ amb 
NEW ORLEANS QUINTET 24h. Marquet de l’Era Els amics del Jazz 





Bases del  Quo Vadis 
 

1. Podran participar un màxim de quinze grups de cinc persones nascudes a partir de l’any 1993 inclòs. Quan s’hagin 
inscrit aquests 15 grups es tancaran les inscripcions.  

2. Les inscripcions es podran fer de l’1de juliol al 24 d’agost, ambdós inclosos. Aquestes es podran fer a l’Ajuntament 
i a la piscina. Per fer la inscripció es necessitarà els noms, telèfons i correus electrònics de tots els membres del 
grup.  

3. Cada equip haurà de pagar 25€. Els diners de la inscripció seran destinats íntegrament a les despeses d’organització 
del Quo Vadis.  

4. El Quo Vadis començarà a les 22:45h. a plaça. 

5. Tots els recorreguts s’hauran de fer a peu i sense fer servir telèfons mòbils. El fet de fer servir qualsevol mitjà de 
transport o telèfon mòbil serà penalitzat, i l’organització es reserva el dret de desqualificar al grup o grups que no 
compleixin amb el que s’estableix. Es considerarà motiu de greu penalització el fet de rebre ajuda de persones alienes 
al grup, ja sigui per la localització dels controls, per trobar/portar el que es demana presentar en els mateixos i/o 
per demanar ajuda en les diferents proves.  

6. Les decisions dels controls i de l’organització són sobiranes i inapel·lables. L’organització es reserva el dret  
d’interpretar i complementar aquestes bases segons el seu criteri.  

7. L’organització no es fa responsable de les actuacions o danys personals que puguin causar/sofrir els participants 
durant el desenvolupament del Quo Vadis.  

8. La inscripció implica l’acceptació d’aquestes bases per part de tots/totes i cadascun/a dels components del grup. 
 



DIBUIX INFANTIL 10-11,30h Plaça Major Graella d'Art 

PETANCA 10-13h. Casal de la 2a joventut Casal de la 2a joventut 

 JOCS GEGANTS 11,30-13,30h Passeig de la Rectoria Ajuntament 

FESTA LÚDICA INFLABLES 17-20h Pati Escola Josep Gras Ajuntament 

CURSA DE LLITS 17h Plaça Grup de Joves 

DÒMINO 18h. Penya Casal de la 2a joventut 

SOPAR POPULAR 21h Passeig de la Rectoria C. C. E. Llorençà 

ORQUESTRA LA MONTECARLO 23h Plaça Major Ajuntament 

DISCO MÒBIL 01h Casa de Cultura Ajuntament 



ESMORZAR POPULAR 7h Plaça Major Pep Rossell 
MERCADILLO 10h Plaça Major Pep Rosell 
PETANCA 10-13h. Casal de la 2a joventut Casal de la 2a joventut 
LLIURAMENT PREMIS  
DOMINO I PETANCA 13-14h. Casal de la 2a joventut Casal de la 2a joventut 
CAMPIONAT D'ESCACS 17h Carrer Nou Club d'Escacs de SLlS 
QUO VADIS CONSELL D’INFANTS 17h Plaça Major  Consell d’Infants 
FUTBOL MEMORIAL  
SILVESTRE ROVIRA 18,30h. Camp de Futbol C. d'E.Llorençà 
CURSES A PEU 18,30h Plaça Major C. C. E. Llorençà 
COUNTRY AMB 
THE COUNTRY FARMERS 19h Passeig de la Rectoria Ajuntament 
SOPAR JOVE 22h Pati Casa de Cultura Grup de Joves 
LLIURAMENT  
PREMIS QUOVADIS 22h Pati Casa de Cultura Joves de Sant Llorenç 
ORQUESTRA TAXMAN 23h Plaça Major Ajuntament 
ORQUESTRA MITJANIT 1h Casa de Cultura Ajuntament 



VENTA D'ART AL CARRER 11h Plaça Major Graella d'Art 

TORNEIG BITLLA CATALANA 11h Al camp de futbol Bitlla Catalana SLlS 

QUO VADIS INFANTIL (0-3 anys) 11h Carrer Nou AMPA del PATINET 

CURSA DE TRICICLES (0-5 anys) 12h Carrer Nou Jaume Grau 

CERCAVILA 12,30h Passeig de la Rectoria La quadrilla de Joan Muntada 
Ajuntament 

BALL DE GITANES 18h Plaça Major Ball de Gitanes i  
Ajuntament 

FUTBOL DE VETERANS 18,30h. Camp de futbol C. d'E.Llorençà 

SARDANES AMB LA COBLA 
NOVA VALLÈS 19h Plaça Major Ajuntament 

 ANIMACIÓ INFANTIL CIA. 
PEP LOPEZ I SOPARS DE DURO 19h Plaça Major Ajuntament 

TEATRE.  D'IRQUE & FIEN 22h Casa de Cultura Ajuntament




