
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL 
REGIDORIA DE CULTURA

La il.lustració és d'en Quelot 
El disseny gràfic d’en Joan Rosell.



22, 23, 24 i 25 d’agost de 2013



"Tres personatges 

d’una altra època, 

arriben carregats 

amb les seves eines, 

rodes, cargols, claus, 

…de sobte,  

un contratemps! 

Corredisses amunt i 

avall, anades i  

vingudes, ara cap a 

dins, i ara cap a fora, 

…tot plegat un gran 

desgavell, ple 

d’enginy, peripècies, 

sorolls i sorpreses." 

 

 

 

 

...diumenge al vespre





Ja pots comprar la teva samarreta de la 
Festa Major 2013 de Sant Llorenç Savall. 

Col·labora amb la festa!!! 

Hi ha tres models diferents: 
• Infantil 
• Dona 
• Home 

 
Preu: 12 euros

Punts de venda: 
Piscina Municipal de Comabella 
Cal Blau 
La Cope 

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL 
REGIDORIA DE CULTURA



salutació  
 

Benvolguts llorençans i llorençanes, 
 
Un any més tinc l’honor i el goig de convidar-vos a gaudir de la nostra Festa Major  
que, com cada any, esperem sigui un espai de felicitat, festa i retrobament amb persones 
estimades. 
 
Així ho volem des de l’ajuntament, com des de totes les entitats i persones que han 
participat activament en la preparació d’aquest programa. Malgrat que, com bé sabeu, 
els recursos disminueixen i que algunes polítiques posen realment difícils les activitats 
culturals, som tossuts i sabem que no podem retallar la il·lusió i d’aquí la importància 
d’esforç col·lectiu que suposa aquest programa d’actes que teniu a les mans. 
 
A banda de la celebració de la festa, enguany ens hem proposat fer memòria, doncs es 
compleixen 10 anys dels focs que assolaren el nostre terme i segaren la vida a quatre 
membres d’una mateixa família. Sense ànims de comparar uns fets tan tràgics amb la 
festa, si que hem volgut aprofitar el magnífic aparador i la projecció que suposa la nostra 
Festa Major per fer arribar aquest missatge de record i homenatge a quanta més gent 
millor. Transformem aquest record en gratitud, tot tenint present en aquest aniversari 
la gran quantitat de gent que, vinguda d’arreu, va col·laborar en l’extinció del foc i també 
en la lenta, però persistent, regeneració del nostre estimat entorn natural. 
 
Us desitjo la millor Festa Major! 
 

Ricard Torralba i Llauradó 
Alcalde de Sant Llorenç Savall 



Passa’t-ho bé i engalana el teu carrer! 
 
L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall convoca el I Concurs d’engalanament de carrers 
de Sant Llorenç Savall dins dels actes de la seva Festa Major d’enguany, amb el principal 
objectiu d’aconseguir una ambientació i decoració festiva del poble al llarg d’aquests 
dies. 
 
1.- Participants: La participació és oberta a tots els carrers del poble. 
2.- Tema: L’ambientació i temàtica és totalment lliure. 
3.- Durada: El carrer haurà de romandre ambientat els quatre dies de Festa  

Major, del dijous, 22 al diumenge, 25 d’agost. 
4.- Jurat: El jurat estarà format per representants de: 

- L’Organització de la Festa Major 
- Col·laboradors de la Festa Major 

5.- Visita: El Jurat visitarà els carrers durant els dos primers dies de la Festa Major 
6.- Criteris: Els criteris de valoració del jurat seran: 

- l’originalitat 
- la qualitat artística 

7.- Veredicte: Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. 
El veredicte es farà públic el diumenge, 25 de juliol a la mitja part  
de l’animació infantil, a les 19h al Passeig de la Rectoria. 

8.- Inscripcions: La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà a través de  
l’Ajuntament, C/Sant Feliu, 2. Tf: 937140018, a través del correu 
 electrònic aciutadasavall@diba.cat o bé a través del Facebook de 
 l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall. 
La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases. 

9.- Premi: El millor carrer engalanat guanyarà una placa de ceràmica per lluïr 
al carrer i una aportació econòmica. El segon millor carrer engalanat 
 rebrà una aportació econòmica. 

10. Informació: Ajuntament, C/Sant Feliu, 2. Tf. 937140018/638176758 
aciutadasavall@diba.cat 
facebook de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall

Cursa de llits 
 
Per participar-hi caldrà inscriure’s a l’Ajuntament o a la piscina. 
 
La data límit per fer la  inscripció és el dimecres anterior a l’inici de la Festa Major.  
 
El preu d’inscripció per equip és de 10 €, que es destinaran íntegrament, a les despeses 
de la cursa. Si un equip es retira un cop feta la inscripció, no se li retornaran els diners. 
 
Els equips han de ser d’entre 4 i 6 persones. Per inscriure’s a la cursa, caldrà posar els 
nom de tots els membres de l’equip i el telèfon d’un responsable. 
  
Els llits han de ser arrossegats amb força humana, no s’admetran vehicles a motor. 
 
Durant la cursa, sempre hi ha d’haver un membre de l’equip damunt del llit. 
 
L’ordre de sortida de la cursa, es farà segons l’ordre d’inscripció. Caldrà ser al punt de 
sortida mitja hora abans de l’inici de la cursa. 
 
Els premis seran: premi al llit més ràpid i premi al llit més original. 
 
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. 
 
La inscripció implica l’acceptació d’aquestes bases per part de tots i cadascun dels 
membres del grup. 
 
Informació: Ajuntament, C/Sant Feliu, 2. Tf. 937140018/638176758 

aciutadasavall@diba.cat 
facebook de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall



 
 

 diumenge 25     
 
 
ACTE HORA LLOC ORGANITZADOR A TENIR EN COMPTE  

Final del campionat de Petanca i Cal inscriure's previament 

repartiment de premis 9,30-13,30 h Casal d'avis Associació de la 2a joventut Sr. David Ortin al telèfon 937140137 

Venda d'art al carrer 11 h Plaça Graella d'Art  

Cercavila de Festa Major 12 h Plaça-itinerant La Quadrilla d'en Joan Muntada  

Concert Vermut 13 h Pati Marquet de l'Era Ajuntament 

Partit de futbol sala 16 h Pavelló Centre d’Esports Llorençà 

Tancament del GLUPS! 17 h La piscina Glups 

Memorial Silvestre Rovira 18 h Camp de Futbol Centre d’Esports Llorençà 

Animació infantil: Companyia Bufanúvols 18 h Passeig Rectoria Ajuntament 

Repartiment premis concurs de carrers 19 h Passeig Rectoria Ajuntament  

Cursa de patinets i patins 19.15 h Passeig Rectoria Jaume Grau No oblideu el casc i les proteccions!!  

Sardanes amb la Cobla Nova Vallès 19 h Plaça Ajuntament  

Sobre Rodes amb el Circ Pistolet 22 h Casa de Cultura Ajuntament Preu: 8€. Entrades: punts habituals.



dissabte 24  
 
 
 
 
 
ACTE HORA LLOC ORGANITZADOR A TENIR EN COMPTE  

Esmorzar popular 7 h Plaça Grup del sopar de joves  

1r Torneig de bitlles catalanes Grup de Bitlles Catalanes La Mola Federats 2 Tirades - No federats 1 Tirada 

Sant Llorenç Savall-Comabella 9-14 h Parc de Comabella A. de Veïns del Barri de Comabella Inscripcions: 687987972 

Mercadillo popular 10 h Plaça Pep  

Inflables aqüàtics 11-20 h Piscina Ajuntament Entrada gratuïta amb la samarreta de FM. 

Paella popular: cloenda Torneig bitlles Catalanes 14 h Parc de Comabella Grup de Bitlles Catalanes La Mola Preu: 10€/persona. 

A. de Veïns del Barri de Comabella Inscripcions fins al 20 d'agost  

Campionat d'escacs 17 h C. Nou Club d'Escacs  

Cross Popular 18 h Plaça Centre Excursionista Llorençà  Inscripció: mitja hora abans a la plaça. 
Nens: 2 Km Grans: 6 Km  Els itineraris acaben a la piscina de Comabella. 

Ball a plaça amb l'orquestra Orgue de Gats 23 h Plaça Ajuntament 

Concert jove amb l'orquestra Mitjanit 24,30 h Casa de Cultura Ajuntament 

Música dels 80-90 2 h La CLAU La CLAU  



PATROCINADOR ACTE 
  Jazz

 
 
 Festa de l’aigua

 
 
 Cursa de llits

 
 
 Cursa de patinets

 
 
 Cursa de patinets 
 
 

L’encanyissada

PATROCINADOR ACTE 
  Ball de Plaça de dijous

 
 
 Inflables piscina

 
 
 Animació Infantil

 
 
 Sardanes

 
 
 Concurs de carrers 
 
 

Concurs de carrers

L’Estanc 
Jaume Rovira

patrocinadors



dijous 22         
 
ACTE HORA LLOC ORGANITZADOR A TENIR EN COMPTE  
Campionat de petanca 9,30-13,30 h Casal d'avis Associació de la 2a joventut Cal inscriure's previament 

Sr. David Ortin 937140137 
Campionat de dòmino 17-20 h Casal d'avis Associació de la 2a joventut  
La gran cagada de Festa Major 17,30 h Camp de futbol Centre d'Esports Llorençà  
Inauguració Mostra d'Art 20 h Casa de Cultura Graella d'Art  
Pregó de Festa Major 22 h Plaça Associació Cultural Set 
Inici GLUPS! 22,30 h Plaça GLUPS 
Correbars 22,30-1 h Grup de joves  
Ball a Plaça amb el duet Esquitx 22,30 h Plaça Ajuntament  
Jazz 23,30 h Al celler del Marquet de l'Era Ajuntament Preu: 3€  
DJ 24,30 h Casa de Cultura Grup de Joves

Mostres i Exposicions que restarant obertes durant tota la Festa Major: 
Mostra d'Art A la Casa de Cultura Graella d'Art  
Exposició 10 anys dels focs Al Celler del Marquet Ajuntament de Sant Lloreç Savall i col·laboradors  
Vi tour Al Passeig de la Rectoria Ajuntament de Sant Lloreç Savall



divendres 23  
 
 

ACTE HORA LLOC ORGANITZADOR A TENIR EN COMPTE  

Dibuix infantil 10-13 h Plaça Graella d'Art  

Campionat de petanca 9,30-13,30 h Casal d'avis Associació de la 2a joventut Cal inscriure's previament  

Sr. David Ortin 937 140 137 

L'encanyissada: gaudim construint 11 h Placeta de la Rectoria Ajuntament (activitat infantil)  

Campionat de domino 17-20 h Casal d'avis Associació de la 2a joventut  

Festa de l'aigua 17 h Inici a la Casa de Cultura Quadrilla d’el Joan Muntada Cal venir preparat per mullar-se  

Festa de l'escuma 18 h Pati de l’escola Ajuntament i Grup de joves  

Cursa de Llits 19,30 h Plaça Teresa, Marta, Anna, Carla, Núria i Aina Inscripcion: Ajuntament. Preu: 10€  

Sopar a la fresca de Festa Major 21,30 h Passeig Rectoria Centre excursionista Llorençà Portar àpat i estris necessàris. 

Teatre: DRÀCULA 22 h Patronat de Sant Josep Associació Cultural Set Preu entrada: 5€ 

Ball amb l'orquestra La Montecarlo 23 h Plaça Ajuntament 

Concert de Tornavíss 23,30 h Casa de Cultura Ajuntament 

Concert de Cítrics 24,30 h Casa de Cultura Ajuntament 

Música de l’estiu i  
música màquina&house remember 2 h GEDS GEDS 


