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Ple 26 d’octubre de 2006
Creació del Consell de Comerç

Hi assistiren tots els membres del consistori. Un cop apro-
vades les actes de les sessions anteriors s’aprovà per unani-
mitat les ordenances fiscals del 2007 amb un increment mig
del 3% (IPC interanual en el moment d’aprovar les ordenan-
ces). Seguidament amb els vots favorables d’ERC (5) i PSC(1) i
l’abstenció de CIU (5) s’aprovà sol·licitar oferta a diferents
entitats bancàries per renovar la pòlissa de crèdit per valor
de 270.000 € (aquesta pòlissa l’any 2003 es va haver d’am-
pliar fins a 360.000 € i el compromís va ser anar-la reduint
cada any 30.000 € tal com s’ha anat fent durant aquests
últims anys). Seguidament i per unanimitat s’aprovà adhe-
rir-se al consorci TDT Terrassa-Vallès, aquest conveni no ens
implica en cap aportació econòmica, només ens permet
estar dins del consorci i en el moment que això sigui un fet
ja es decidirà de quina forma ens hi volem involucrar.
Seguidament i amb el vot favorable de tot el consistori s’a-
provà crear el Consell de Comerç.

Finalment es donà compte dels decrets d’alcaldia, de les
informacions de les regidories i es van fer els precs i pregun-
tes (aquesta informació es pot consultar a l’Ajuntament).

Ple 30 de novembre de 2006
Manifest contra la violència de gènere

Hi assistiren tots els membres del consistori excepte el
regidor Francesc Montlló de CIU que excusà la seva absèn-
cia. Un cop aprovada l’acta de les sessió anterior s’aprovà la
contractació de la pòlissa de crèdit per valor de 270.000 €
(fins ara era de 300.000 €) amb el vot favorable d’ERC (5) i
PSC (1) i l’abstenció de CIU (4). Seguidament i per unanimitat
s’aprovà l’aprovació provisional del conjunt de modificacions
puntuals del Pla General d’Ordenació Municipal. Llavors, i
amb el vot favorable dels deu regidors, s’aprovà la modifica-
ció del Reglament d’Honors i Distincions en l’apartat que
estipula el funcionament de l’elecció al Premi a la Trajectòria
Cívica i Social que serà proposat pel regidor de participació
Ciutadana i serà aprovat per unanimitat per tots els regi-
dors. En el mateix ple el regidor de participació ciutadana, en

Marc Sanglas, amb la conformitat de tot el consistori propo-
sà donar aquest premi a la trajectòria cívica i social del 2006
a la Coral Polifònica Els Emprius. Seguidament i per unanimi-
tat s’aprovà la modificació parcial de l’acord de creació de
registre telemàtic de l’ens i d’aprovació de procediments
telemàtics que permetrà als ciutadans fer consultes i regis-
tres a través d’internet. Tot seguit i amb el vot favorable dels
tres partits s’aprovà la resolució del contracte de la Masia de
Comabella i s’aprovà també per unanimitat el Manifest con-
tra la violència de gènere que va ser llegit per la regidora
Montserrat Diaz.

Finalment es donà compte dels decrets d’alcaldia, de les
informacions de les regidories i es van fer els precs i pregun-
tes (aquesta informació es pot consultar a l’Ajuntament).

Recuperació de ponts de pedra seca a
l’antic Camí de Monistrol i actual Camí
del Riu.

L’Incendi 2003, les posteriors pluges sobre el sòl desprote-
git i l’obturació de la xarxa de drenatge per sobrecàrrega de
cabal líquid i sòlid, van malmetre diversos passos damunt
dels torrents de la xarxa de camins i senders del terme muni-
cipal de Sant Llorenç Savall.

Alguns d’aquests passos són canals de pedra seca que han
passat a formar part del patrimoni històric del municipi i del
paisatge. Per això, en el moment que sorgeix la necessitat
d’arranjar aquests passos, es planteja la possiblitat de recu-
perar-los, tenint en compte que el cost econòmic serà més
elevat que arranjar-lo amb un tub i formigó. Mitjançant aju-
des de diversos departaments de la Generalitat, a dia d’avui,
s’han aconseguit recuperar tres ponts amb pedra seca a l’an-
tic camí de Monistrol i actual “Camí del Riu”. Dos dels ponts
situats entre les Basses d’en Llogari i el Galí, es van recuperar
en una primera fase al 2005. L’altre, situat en la intersecció
del torrent Bo al “camí del riu”, s’ha recuperat en una segona
fase l’octubre del 2006. En la majoria de trams, el camí del
riu és només un sender, per accedir-hi s’ha de fer a peu o en
bicicleta.
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Informe sobre l’accés motoritzat
indiscriminat al medi natural de Sant
Llorenç Savall, presentat a un congrés
internacional de sostenibilitat.

Des de la Regidoria de Medi Ambient es va presentar l’in-
forme sobre “l’accés motoritzat indiscriminat al medi natu-
ral de Sant Llorenç Savall” al Congrés Internacional de
Sostenibilitat que es va fer a Terrassa el 16 i 17 de Novembre.
El van acceptar com a Pòster i va ser presentat el passat 16 de
novembre a la seu del Congrés (Hotel Don Candido, de
Terrassa). A la web del Congrés està disponible el programa
i el podeu veure a l’adreça:
http://congress.cimne.upc.es/ICSMM06/ 

RESUM DEL TREBALL:

Aquest treball s’ha dut a terme durant setembre de 2004
fins setembre de 2005, amb l’objectiu de recollir en un docu-
ment aquesta problemàtica que fa tant de temps que dura i
que preocupa molt als veïns del municipi, usuaris i propieta-
ris de la xarxa de camins del terme municipal de Sant
Llorenç Savall. I així presentar-ho a les diferents administra-
cions i entitats implicades donant coneixement del proble-
ma i demanant-los col·laboració i actuacions en cadascun
dels seus àmbits per a posar mesures i regular aquesta
situació abans no sigui massa tard.

El treball ocupa 27 pàgines més diversos annexes que
inclouen campanyes ciutadanes, informes d’entitats, de pro-
pietaris, mocions i acords del Ple de l’Ajuntament. La docu-
mentació gràfica que acompanya al treball consta de 70
fotografies ilustratives dels efectes d’aquesta circulació i
dels actes d’incivisme cap a l’entorn i la senyalització.

Les ccoonncclluussiioonnss de l’informe són les següents:

· Situacions de perill per altres usuaris
· Increment de pressió sobre fauna i flora
· Alteració de l’equilibri de l’ecosistema
· Excés de contaminació acústica
· Increment de despesa per manteniment

Masia de Comabella
S’ha cancel·lat el contracte de concessió de la Masia de

Comabella a petició del concessionari que hi havia fins ara
degut a que no estava complint amb els terminis fixats prin-
cipalment degut a motius professionals ja que des de fa uns
mesos està treballant a fora de Catalunya. Durant aquests
temps que ha estat la concessió, l’ajuntament ha cobrat
cada mes els 600 € mensuals i a més l’ajuntament s’ha que-
dat amb la fiança de 6.000 € que servirà per compensar amb
escreix els pagaments pendents que hi hagi. Ara es seguirà
treballant per tornar a treure a concurs la concessió de la
Masia de Comabella.

NNOOTTÍÍCCIIEESS  BBRREEUUSS
Sant Llorenç: i tu com el vols?

El procés de participació ciutadana anomenat “Sant
Llorenç: i tu com el vols?” iniciat el passat més de setembre
ha arribat al seu final. En aquest procés han participat més
de 150 persones, més els alumnes de l’escola. La participació
d’aquestes 150 persones representa un 7% de la població, la
qual cosa podem valorar aquesta primera experiència de
participació com a positiva. El procés s’ha desenvolupat a
través de tallers dividits en àmbits sectorials (educació, cohe-
sió territorial, esports, cultura i convivència, comerç), en
àmbits territorials (casc urbà, Comabella, Les Marines) i en
àmbits generacionals (gent gran, gent jove, dona). Les con-

clusions que s’han extret del procés de participació seran
presentades durant el mes de gener.

Monument al President Companys
Fruit d’una subvenció del Departament de Relacions

Institucionals hem fet possible que per primera vegada gau-
dim d’una escultura pública que s’instal·larà al Passeig de la
Rectoria. Aquesta obra, realitzada per l’artista local Quelot,
s’erigeix en memòria del President Companys, president
assassinat per defensar els drets personals i col·lectius dels
catalans.
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Descoberta i repoblació forestal a la
font de Sant Miquel.

El passat diumenge, 19 de novembre, l’Ajuntament de
Sant Llorenç Savall juntament amb la participació de l’ADF El
Pinyó, el Centre Excursionista Llorençà, El Club Ciclista Savall,
El Consell de Medi Ambient, i veïns i veïnes del municipi, en
el marc del dia de l’arbre, van realitzar una jornada popular
de replantació d’arbres en una zona afectada per l’incendi de
2003. L’actuació va tenir lloc a la Font de Sant Miquel, al
terme municipal de Sant Llorenç Savall. Hi van participar gai-
rebé cinquanta persones de totes les edats, i es van plantar
un total de 200 arbres! La jornada va ser tot un èxit i el dia hi
va acompanyar moltíssim. L’esmorzar va anar a càrrec de
l’Ajuntament i el material vegetal va ser proporcionat per la
Direcció General de Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant els ajuts atorgats per a la celebració
del dia de l’arbre. Els arbres plantats van ser bàsicament alzi-
na, roure i pi pinyer; i àlber i freixe (al torrent).

Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall volem agrair a
totes les entitats i persones que hi van participar la seva
col·laboració i esforç, i us animem a continuar treballant per
anar recuperant espais tant singulars i bonics com el que
vam redescobrir.

XII edició de la Primera Marató de
Muntanya de Catalunya. Gran Premi
Diputació

El passat 29 d’octubre de 2006 es va disputar la 12ª edició
de la Primera Marató de Muntanya de Catalunya gran premi
diputació de barcelona.

En aquesta edició marcada pel bon temps, amb una tem-
peratura força elevada, s’hi van aplegar prop de 700 atletes.

La jornada va presentar 4 curses, la Marató, la 1/2 marató
(puntuable per al circuït català de curses de Muntanya de la
FEEC), la Cursa de Sant Jaume (10km) i la segona edició del
Canicross (8kms).

Abans que el sol fes la seva aparició els membres de l’or-
ganització i els més de 250 voluntaris ja estaven treballant
per que no faltes res als corredors i corredores, ep! i als gos-
sos del Canicross.

El recorregut de 42’197 quilometres amb un desnivell acu-
mulat de 2.364 metres, estava acompanyat per 12
controls/avituallaments més l’avituallament de l’arribada.
En aquests no hi faltava de res, plàtan, taronja, xocolata,
fruits secs, aigua, beguda isotònica,..., i a l’arribada tot això
més pa amb bull, botifarra, formatge,..una bona recompensa
pels esforçats corredors que si ho desitjaven podien gaudir
d’un massatge d’algun dels mes de 30 massatgistes que es
trobaven a l’arribada per atendre els corredors de les dife-
rents curses.

A partir de les 11h del matí es van anar donant els més de
150 premis que es van repartir entre les 4 curses. Copes, tro-
feus, obsequis de les marques col·laboradores i dels boti-
guers del poble. Remarcar la tercera posició en la marató del
corredor local Pedro Ordoñez, Felicitats Pedro!

Des de l’organització donar les gràcies a tots aquells i
aquelles que heu fet possible un any més que la Marató de
Sant Llorenç segueixi creixent en número de corredors i en
qualitat, gràcies.
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Setmana de la Salut Jove a Sant Llorenç 

Des de la Regidoria de Joventut s’ha organitzat la setma-
na de la salut jove amb alts nivells de participació del jovent.
El divendres 10 de novembre va tenir lloc a la Casa de Cultura
la inauguració de l’exposició VIH/sobre rodes de SidaStudi,
on van assistir una trentena de joves d’entre 12 i 17 anys. El
Regidor de Joventut Joan Solà va inaugurar aquesta exposi-
ció formada per trenta cartells, que són una mostra interna-
cional i aborden aspectes psicològics, socials i ètics de la sida
i, en particular, la necessitat de mantenir la qualitat de les
relacions humanes i socials. A més, a la sala d’exposició es va
col·locar un taulell perquè els joves poguessin agafar
Informació referent als diferents aspectes de la sexualitat i
la prevenció de malalties de transmissió sexual.

Aquesta activitat es va complementar amb el taller de
prevenció de drogues el divendres 17 de novembre, a càrrec
de l’entitat Joves per la Igualtat i la Solidaritat. En aquest
taller, els prop de deu joves que hi van assistir, van poder pre-
guntar sobre aquells temes de drogues que tenien dubtes,
així com d’altres temes com sexualitat.

La setmana jove va tenir com a cloenda la Festa de la Salut
Jove, en què els joves de Sant Llorenç Savall van organitzar
una gimcana de la salut pels assistents a l’acte. Després d’a-
questa, va tenir lloc la festa amb un DJ’s, i durant tota la nit
es van repartir preservatius.

La setmana de la salut jove es tanca amb una valoració
positiva ja que, entre d’altres motius, amb les activitats orga-
nitzades es van mobilitzar prop d’un centenar de joves.

Es qualifiquen aquestes jornades de forma molt positiva
ja que s’han complert els objectius principals d’oferir
Informació sobre aspectes relacionats amb la salut i que
afecten directament al jovent, i de dur a terme una tasca de
caràcter preventiu per contribuir a evitar conductes de risc.

Meteorologia
Gràcies a la informació que

ens passa el sr. Joan Andreví
Garriga cada mes posarem la
informació meteorològica del
nostre municipi.

El passat mes de novembre la
temperatura mínima va ser el
dia 28 de novembre amb 1,5ºC i
la màxima el dia 1 de novembre
amb 23ºC. Durant el mes de
novembre va ploure quatre dies
sent el dia que va ploure més el
17 de novembre amb 6mm. El
dia amb més humitat va ser el 7 de novembre amb 79% d’hu-
mitat i el dia amb menys humitat va ser el 19 de novembre
amb un 53% d’humitat.

En el pròxim savall posarem un resum de tot l’any 2006.

Des d’aquí volem agrair la informació subministrada pel
Sr. Joan Andreví Garriga ja que ens permetrà a tots els lloren-
çans/es tenir estadístiques de la informació meteorològica
de Sant Llorenç Savall.

Subvenció del Departament de Treball
per a la Llar d’Infants

Aquest any, i degut a l’increment del nombre d’infants de
la Llar d’Infants, i a les gestions efectuades des de l’equip de
govern, la subvenció que rebíem tradicionalment des del
Departament de Treball s’ha incrementat dels 13.000 euros
a 32.000 euros.

Els Amadeus de Sant Llorenç!!!
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Coral Els Emprius de Sant Llorenç Savall 

L’activitat pròpia del cicle de concerts Nadal al Vallès,
va néixer durant els concerts nadalencs del 2003 al estre-
nar-se un seguit de Nadales i temes populars de diversos
compositors catalans, entre els que destaquem: Joaquim
Homs, mort poques setmanes abans a l’edat de 97 anys,
actuant amb un quintet de vent i repetint tot un ampli
repertori català en el Monestir de Sant Cugat del Vallès,
Sant Llorenç Savall i Sabadell, en aquesta darrera ocasió
amb el patrocini de Joventuts Musicals de Sabadell.

En l’edició 2004 i 2005 es féren monogràfics sobre
Nadales escrites i arranjades per diferents autors sabade-
llencs d’èpoques diverses, Narcís Casanoves (s. XVIII),
Mn.Àngel Rodamilans (s. XX) i els contemporanis Josep-
Lluis Guzmán, Jordi Capellas i Francesc Taverna-Bech,
entre d’altres.

En la present edició 2006, hem traspassat els límits de
la pròpia comarca i presentem un programa que resu-
meix les edicions passades en el marc incomparable de la
Catedral-Basílica de Barcelona, amb un programa per a
cor, solista vocal i teclat, que representa un repte impor-
tant per a la nostra modesta activitat, que un any més
compta amb el patrocini de la Fundació Banc Sabadell.

Josep Olivella Alier, Director Musical
Sabadell, 01/12/06

Grup Pro Marquet de l’Era

En relació al darrer escrit fet al Savall pel grup d’ERC,
els membres del Grup Pro Marquet de l’Era voldriem fer
algunes puntualitzacions.

1 Que efectivament el grup d’ERC, quan era al govern,
va comprar la casa del Marquet.

2 Després d’anys d’abandonament un grup de persones
ens vàrem proposar recuperar la casa com a equipa-
ment pel poble.

El diumenge 19 de novembre a
La Clau va tenir lloc la clàssica
cursa de dual Slalom en BTT. Èxit
massiu de participació que va
batre un nou rècord dins la
modalitat: 144 participants i un
bon paper dels 8 llorençans,
com la Bea Ibañez 1a clasificada
en la categoria de menys de 10
anys guanyant a tots els nens i
nenes de la categoria. Molts par-
ticipants en categoria infantil i de
promoció. Flori Barea (de La
Garriga), actual campiona de
Catalunya de Dual va guanyar a

la Mercè Sanfeliu la final de fèmi-
nes. En Èlit masculí: 1r Juanma
Garcia (Sant Andreu de la Barca),
2n el llorençà Manel Ibars, 3r
Juaquín Carrasco (actual sots
campió de l’Open d’Espanya de
dual) i 4t Patricio Herrera que va
venir des d’Alcoi.

La pròxima cita a La Clau és el
4 de Febrer on es fa la cursa
inagural del nou circuit de BMX
amb els millors corredors de la
especialitat, exposició dels orí-
gens del BMX a Catalunya i d’al-
tres sorpreses més.

EENNTTIITTAATTSS

Dual La Clau

Concerts previstos, dins el cicle nadalenc 2006:
Divendres, dia 29/12/06 a les 17,15h

Església-Catedral de Barcelona
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fira de les Arts en la qual van tenir expressió disciplines
com el teatre, la pintura, la música, l’audiovisual, la poe-
sia, etc.

Per acabar volem donar les gràcies a tots els que ho
han fet possible, i dir-vos que amb els diners recollits en
tot aquest temps, i que són de totes les persones que
d’una forma o altra han col·laborat i participat, farem
una petita aportació al total de les obres amb la reposi-
ció de la porta del pati (la de darrera). També que estem
en contacte amb l’Ajuntament per celebrar la Festa de la
Diversitat quan acabin les obres, aquesta vegada però
organitzada de forma conjunta.

Moltes gràcies a tothom.

Cofraria de Sant Llorenç

La Junta de la Cofraria Sant Llorenç, posa en coneixe-
ment de tot el poble, i en especial dels matrimonis joves
que estan empadronats al nostre municipi. Que existeix
una cofraria que s’encarrega dels tràmits i les despeses
de trasllat i enterrament (o incineració) dels socis al
morir. Pagant una quota mensual, i una petita inscripció,
segons l’edat del soci entrant, el dia de la seva defunció
té aquestes despesses d’enterrament pagades.

Els fills no paguen la quota fins als 14 anys.

Els preus per a noves inscripcions en 2006 són
aquests:

Quota mensual per soci 2006.................... 2,50 Euros

Els interessats que desitgin més informació poden
dirigir-se a Nati Caba al telèfon 937 140 422.

3 Un grup molt més nombrós es va posar a netejar el
jardí, arranjar petits desperfectes del terra i adequar
els jardins per a poder obrir-los a tothom.

4 Amb la col·laboració de molts vilatans i entitats de
Sant Llorenç es van començar a celebrar actes de caire
cultural i lúdic, donant a conèixer al poble un espai,
que mica en mica s’ha anat estimant per tots els vila-
tans.

5 La llavors alcaldessa Olga Olivé ens va escoltar i va
aconseguir una subvenció, a través de la Diputació,
que va permetre fer les primeres obres i consolidar la
casa que estava en perill d’enrunament.

6 Que després d’algunes reticències, les persones que
formen part del grup d’ERC es van adonar que el que
es feia, valia la pena. I quan de nou han tornat al
govern, han treballat per aconseguir una subvenció,
que permet acabar la consolidació de la casa i els tan-
caments.

7 Que tot plegat ja no té marxa enrera, i que d’aquí a
pocs anys el poble podrà gaudir d’un nou equipa-
ment.

De tot l’esmentat, se n’ extreu que ningú es pot
emportar tot el mèrit del que ha succeit. Uns la van com-
prar, uns altres la van reivindicar, moltíssims més van
donar suport, uns altres van recolzar el projecte des de
l’administració, des d’on ara es continua treballant i en
un proper futur algú més haurà de fer l’últim pas i aca-
bar-ho del tot.

Tot això s’hauria fet igualment? Al mateix ritme?
Potser si, però ara ja no ho sabrem mai. Quants anys hau-
rien passat abans de començar la rehabilitació, si els vila-
tans no haguessin pres consciència de la necessitat de
recuperar aquest espai? No hi ha resposta, per tant quan
s’arribi a concloure el projecte el mèrit serà de tothom i
no només d’alguns i això, pesi a qui pesi, el poble ja ho
sap.

El Grup Pro Marquet de l’Era com a tal ja hem assolit el
nostre objectiu i per tant, acabarem d’organitzar els
actes que habitualment fèiem, d’altra banda, hi ha la
voluntat de continuar organitzant des de l’Ajuntament i
mitjançant la regidoría de Participació Ciutadana alguns
d’ells, com són les fires de Sant Ponç i Santa Llúcia, cosa
que ens fa sentir especialment joiosos. També creiem
que no s’hauria de deixar perdre’n d’altres i que desde la
regidoría de Cultura es fes l’esforç de continuar amb la

De 14 a 30 anys 0 Euros
De 31 a 35 anys 50 Euros
De 36 a 40 anys 100 Euros
De 41 a 45 anys 150 Euros
De 46 a 50 anys 200 Euros
De 51 a 55 anys 400 Euros
De 56 a 60 anys 600 Euros
De 61 a 65 anys 800 Euros
De 66 a 70 anys 1.000 Euros
De 71 a 75 anys 1.200 Euros
De 76 a 80 anys 1.400 Euros
De més de 81 anys 1.600 Euros
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Continuen les obres del Marquet de l’Era.
Actualment s’està executant la coberta.

Aquesta obra consta de dues fases 2a i 3a, que
serien la de consolidació i tancament respectiva-
ment.

Amb aquestes fases de consolidació i tancament
s’intenta conservar l’edificació en el seu estat pri-
mari, sense cap tipus d’intervenció projectual
arquitectònica, és a dir, intervenir tan sols en les
parts estructurals i bàsiques afectades, a fi de
garantir l’existència del Marquet fins que a aquest
li sigui donat un ús concret i pugui iniciar-se una
reforma adient al mateix amb el corresponent pro-
jecte tècnic.

2a FASE. CONSOLIDACIÓ

La segona fase de consolidació, és la d’intervenir en:
Substituir la coberta existent per una de les mateixes
característiques i aïllar-la tèrmicament.
Formació de cèrcol perimetral a l’última planta, al voltant
de l’edifici per travar-lo i consolidar-lo superiorment.
Humitats en parets estructurals de la planta soterrani.
Reparació de diferents esquerdes en l’edifici.
Reparació de balconades.

3a FASE. TANCAMENTS

Acabat exterior de la façana, arrebossats.
Fusteria exterior.
Amb aquestes actuacions es garantirà l’estabilitat del
conjunt així com la seva estanqueitat.

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA ADOPTADA

Tenint en compte els punts citats anteriorment, les solu-
cions constructives adoptades són les següents:

Marquet
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2a FASE. CONSOLIDACIÓ
1 Substitució de la coberta existent per una coberta de

les mateixes característiques, és a dir, coberta amb jàs-
seres i bigues de fusta distribuïdes de la mateixa
manera, llates de fusta, i 2 capes de rasilla ceràmica
manual. Les teules seran de teula àrab envellida.
S’intentarà recuperar al màxim les teules originals. Es
posarà aïllament tèrmic a la coberta, que no en tenia.

2 A la part superior dels murs de façana i els de càrrega
de l’última planta, es posarà un cèrcol perimetral de
formigó. Amb aquesta actuació travarem i consolida-
rem l’edifici superiorment.

3 Les humitats de la planta soterrani, són degudes a les
terres del pati que toquen la paret estructural, s’efec-
tuarà una impermeabilització per la part de fora del
mur, a base de pintura oxiasfaltica i també es farà un
drenatge de les aigües pluvials.

4 Cosit amb barres metàl·liques diferents esquerdes de
façana, reparació i/o substitució de dintells de pedra.

5 Reconstrucció de les balconades i baranes.

3a FASE. TANCAMENTS
1 Es repicaran tots els arrebossats de les façanes i se n’e-

xecutaran de nous a base de morter de C.P. amb sorra
especial de color terròs, adoptant un color homogeni.

2 Substitució i restauració de la fusteria exterior de faça-
nes amb el mateix material que les existents, és a dir ,
tot serà de fusta conservant les mateixes característi-
ques que les originals.

Com a tota rehabilitació sempre surten imprevistos i
quan es va picar l’arrebossat de la façana es va veure que
a l’última planta hi havien amagades dues arcades més
de les previstes; es va decidir recuperar-les.

t de l’Era
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a m b  cc e  tt r e n c a d a

La Generalitat de Catalunya lliura des de fa set anys
els Premis a la Iniciativa Comercial, per reconèixer la
contribució d’empreses i entitats a la consolidació del
comerç urbà a Catalunya. Aquest any es van premiar
quaranta-tres establiments d’arreu del país pels més
de cent anys d’activitat ininterrompuda en el comerç.
Un d’aquests establiments era de Sant Llorenç: el
Forn Casa Marcel·lí, que es va fundar el 1888 i acumu-
la ja un segle d’existència al carrer Vic.

Hem volgut parlar amb en Joan Calveras, que des de
fa uns quants anys és qui s’encarrega de fer el pa i de
la pastisseria, per repassar la història del forn i per
conèixer una mica més de prop aquesta feina. Més
que una entrevista, és una conversa. S’acosta Nadal, i
mentre parlem, en Joan va fent torrons de xocolata...

Premiats per la història

Com va començar el negoci?
Va començar el meu besavi, el 1888. Es compta que

va començar abans, però aquell any va començar
legalment, a pagar impostos a l’ajuntament de Sant
Llorenç. El nom ve del meu besavi, que es deia
Marcel·lí. Llavors ho va passar al meu avi Miquel, que
va morir amb noranta-nou anys. El meu besavi ho va
passar al meu pare, Joan Calveras Areny. I del meu
pare va passar a la meva mare. Encara no és meu, la
titular és la meva mare, però ella està gairebé retira-
da. Ara es dedica a cangurar, i jo i la meva dona ho
portem.

I el premi...
Perquè et donin el premi, la botiga no es pot haver

mogut de lloc, i el forn tampoc, és clar. I també és pel
forn de llenya. No en té ningú: a tot Catalunya, em
sembla que només n’hi ha vint-i-dos o vint-i-tres. Tot
i així, encara que sembli increïble, a Sant Llorenç n’hi
ha dos: un el tenim nosaltres i l’altre, el Sala. Però això
no es valora, eh? És més bo el pa congelat...

Però el forn de llenya, quina gràcia té, a l’hora de fer
pa?

Home, que és el forn d’abans, l’autèntic. El pa que
fa crosta i que costa de rosegar. I que a la gent li fa mal
a les dents quan se’l menja. És el pa autèntic, no el
que ara entenem per pa. No és el pa d’una gasolinera,
el pa pre-cuit... Jo en faig, d’aquest, però no és pa. El pa
del forn de llenya té crosta, és dur. Com una pera:
perquè sigui bona, per mi ha de ser dura. No pot ser
una pera en almívar: llavors ja no és una pera, és una
pera en almívar.

A part de pa, també feu pastisseria.
Això ho va començar el meu pare. Diu que als anys

cinquanta ja en feia. Però no es podrà demostrar mai,
perquè els dos gremis, el de Forns i el de Pastisseries,
van per separat, no s’entenen. A les ciutats, abans, el
qui deia “jo tinc un forn” era el pobre; el que deia “jo
tinc una pastisseria” era el ric. Però això als anys
cinquanta va canviar, tot i que a les ciutats encara con-
tinua... M’entens o no? No era el mateix ser d’un gremi
que ser de l’altre. El que tenia una pastisseria, tenia
més poder adquisitiu. Tot i així, durant la guerra, els
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forners van ser més rics que els pastissers, perquè es
feia el canvi en farina. En tenir farina, ho podien inter-
canviar tot, eren els que tenien el poder.

De la guerra volia parlar. Com van ser aquells temps?
Van ser bons. Passar gana, aquí al forn, no, perquè

ja et dic, hi havia el primer producte, que era la farina.
Ara, si ho van passar malament o no, ho hauries de
preguntar al meu pare.

El seu pare és també al forn, i més tard em confirma el
que diu el seu fill. Durant la guerra no els va faltar
menjar. Parlant, parlant, m’explica que ara costa tro-
bar jovent que es vulgui dedicar a ser forner. Al Joan
–fill- li pregunto si la feina és dura.

És una feina lligada al cent per cent. Si ho compres
congelat encara, però si ho fas tu... Comencem cada
dia a les dues de la matinada i es plega... Bé, són les sis
de la tarda i encara som aquí fent torrons! I només
hem parat una hora per dinar. Però si t’agrada, no hi
ha cap problema. El problema és quan no t’agrada.

Dedueixo que a tu et deu agradar...
Suposo que si no hagués nascut en una família

que tenia un forn, avui no seria pastisser. No ho sé. Em
vaig trobar aquí, i com que potser els estudis no eren
el meu fort, vaig dir “va, ho provaré”. I ho vaig provar i
em va agradar, i tornant de la mili ja em vaig quedar
aquí.

On s’estudia, per ser forner?
Són dos anys al gremi de flequers de Barcelona, a

l’Escola Andreu Carrió, però ho pots fer amb un any. I

llavors pots anar a estudiar a l’Escola del gremi de
Pastisseria, on actualment hi ha el Museu de la
Xocolata. Això són cinc anys, però al qui ve de família
pastissera o fornera, li fan una prova d’accés. Si saps
fer un croissant, no et posaran a primer curs, et
posaran a tercer. Per tant, en total eren set anys però
ho vaig fer en cinc, per venir de família pastissera.

Vaja, que si hi vaig jo, em posaran a fer croissants.
Jo suposo que sí!

Quants treballadors sou?
El pa, el fem el Prats i jo. Bé, el Prats fa el pa i jo l’a-

judo, i la pastisseria la porto jo. I a la botiga tenim la
Cristina, la meva dona i la Consol.

I quan tu et jubilis, qui ho continuarà?
Espero que la meva filla no ho segueixi. Si puc, que

no ho faci. Però farà el que voldrà, com jo he fet.

En Joan m’explica que actualment fa entre vint i vint-
i-cinc tipus diferents de pa, segons el que la gent
demana. Diu que els que vénen de fora valoren més el
pa de llenya. Al cap de setmana, moltes persones que
pugen a Sant Llorenç per passar el dia aprofiten per
comprar-ne. En canvi, també hi ha molta gent que
compra el pa, i tota la resta, als grans supermercats.
Potser no es valora prou el comerç de proximitat i els
productes artesans. Potser per això fan falta premis
com els que dóna la Generalitat.

Elisenda Rovira

Ajuntament 937 140 018
Fax 937 141 007

e-mail: st.llorenss@diba.es
Vigilants 686 928 540
CAP (Sant Llorenç) 937 140 238
CAP (Castellar) 937 471 111
Cofraria 93 714 04 22
Bombers Sant Llorenç 937 141 115
Guardia Civil Urgències 062
Guàrdia Civil Castellar 937 232 387

CEIP Josep Gras 937 140 234
Llar d’Infants El Patinet 937 140 575
Parròquia 937 140 039
Casa de Cultura 937 141 223
Casal Segona Joventut 937 140 531
Servei d’aigües SOREA 937 144 243
Servei públic de taxi
Jaume Codina i Olivé 609 321 841 - 937 140 140 
Estació de Bus Sabadell 937 279 292
Emergències i Bombers 112

Telèfons d'interès
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EELL  CCAASSAALL  IINNFFOORRMMAA
1 L’ Associació com altres entitats es ve renovant i en

la última assemblea (23 de setembre) per motius
personals varen deixar els seus càrrecs en laJunta
les Sres Rosaura Riquelme, Carme Angulo i el Sr.
Lluís Sallas a tots tres el nostre agraïment per el seu
interès i voluntat envers al Casal. Varen ésser subs-
tituïts per les Sres Anna Sans,i Rosa Cot i el Sr. Jesús
Salabert. A qui varen donar nostra més cordial ben-
vinguda.

2 El llibre escrit per el matrimoni Garcia Juncadella de
la Historia de Casal ja s’ ha repartit a tots els Socis, si
algú li falta que avisi que se li farà a mans.

3 El dia 16 de setembre es va fer un viatge a Núria
amb autocar. El dia 4 d’ octubre va tenir lloc a Roda
de Ter una trobada del seu Casal i el nostre organit-
zat per l’Ajuntament i que ens va acompanyar el
nostre Alcalde i Mossèn Joan. Va ésser un dia de
companyerisme i de germanor. En conservarem un
bon record, d’aquesta diada.

4 El dia 21 d’ octubre es va fer una sortida al Solsonès,
visitant el Miracle i la cripta i el cementiri d’Olius. El
viatge va ésser subvencionat per el Casal amb 10 €
per persona. Va ésser un èxit dons es van fer 2 auto-
car amb 97 persones, ens varem endur un pernil per
fer una rifa i en varem tornar dos. Tot un detall de la
Rosaura que va convidar a tots els del viatge a fer un
pa amb tomàquet amb el pernil que li va tocar a la
rifa. Gràcies Rosaura. Tot hauria anat molt rodó, si
no fos per que la Josefina Candela es va trencar el
peu i amb l’autocar mateix la deixarem al Taulí amb
dues companyes. Estem contents per que ja està
quasi recuperada.

5 El dia 29 va ésser el dia de la Marató, que es una
“Festa” que tot Sant Llorenç i està implicat, i el Casal
com l’ any passat i ha col·laborat com amb totes les
coses que es fan al poble doncs encara tenim el cor
jove i tenim il·lusió. Es va ajudar a fer l’arròs als cui-
ners de la Residència i vàrem servir-lo a taula. A mes
de 200 comensals, els companys Alsina-Maudos
van fer tots els cafès. En total vàrem donar servei a
220 persones i ens ho vem passar molt bé.

Com cada any vàrem fer la castanyada amb les cas-
tanyes que es torren al Casal.

6 El dia 17 participarem a la Fira de Santa Llúcia a la
Casa de Cultura on varem muntar una cafeteria . Els
diners que es feren seran destinats a la Marató.
També el mateix dia a la tarda es preparà una Festa
amb musica en viu per ballar al Casal i els guanys
com cada any es donaran a TV3 i que es destinaran
per La recerca del dolor crònic.

7 Dies enrera l’Ajuntament ens va convidar a fer un
taller per la Gent Gran sobre el tema “Sant Llorenç
tu com el vols?” hi va haver molta assistència i
tothom hi va dir la seva amb coses que ens afecten
a tots.

Refranys de l’Agustí Valls

Sogra i nora en un pis gran 
al cap d’ un any ja no i caben.

Val mes un veí a la porta que un veí a Mallorca.

La millor loteria es la salut i la bona economia.

On no hi ha sang, botifarres no s’hi fan.

Un xic d’ humor
Epitafi en un cementiri d’un poble de
Catalunya:

Aquí descansa el Sr. Moixons,
que va acabar els torrons.

A la vigília de Nadal:

Un banquer esta molt malalt i van a buscar al
Metge li pren la temperatura i diu a la Sra. El
seu marit esta bastant fotut, esta a 39 de febre.
Al sentir-ho el banquer amb una veu molt can-
sada va dir: a 40 ja poden vendre.
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agendasavall

fins al 21 de gener PESSEBRES A LA VALL D’HORTA
Al Marquet de les Roques, Can Brossa 
i La Muntada
Organitza. L’Obrador, Grup pessebrista de
Castellar del Vallès, Agrupació de
Pessebristes de Sabadell.
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall i Diputació de Barcelona.

8 de gener
d’11 a 13h
Masoveria del
Marquet de les Roques

FEM DE MASOVERS
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

15 de gener
a les 17:30h
Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE
Organitza:
Ajuntament de Sant Llorenç Savall

5 de gener
a les 18h
Plaça Major

CAVALGATA DE SES MAJESTATS 
ELS REIS D’ORIENT
Organitza: Comissió de Reis AMPA
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Banc de Sabadell,
Caixa d’Estalvis de Sabadell, La Caixa,
Bombers de Sant Llorenç Savall,
Agrupament Escolta Set

6 de gener
a les 22h
Patronat

ELS PASTORETS
Associació Cultural Set

BIBLIOBÚS

Cada dilluns 
de 16 a 19 h. Pati de la Casa de Cultura.

Permanent
Al Marquet de les
Roques (Vall d’Horta)

LA COLLA DE SABADELL:
Entre el Noucentisme i l’Avantguarda
Organitza: Diputació de Barcelona i
Fundació la Mirada
Horari: Caps de setmana d’11 a 13 h

MOSTRES I EXPOSICIONS

Permanent
La Muntada
(Vall d’Horta)

LA FLORACIÓ AL PARC NATURAL DE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
Organitza: Escola de natura de la
Muntada-Avalot.
Telèfon de contacte:
687 401 400 (recomanable trucar-hi abans)

Permanent
La Muntada
(Vall d’Horta)

ELS INCENDIS FORESTALS 
A SANT LLORENÇ SAVALL
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall i Escola de natura de la Muntada-
Avalot.
Telèfon de contacte:
687 401 400 (recomanable trucar-hi abans)

25 de desembre
a les 22h
Patronat

ELS PASTORETS
Associació Cultural Set

26 de desembre
de 12 a 13:30h
Masia de Comabella

ARRIBA L’AMBAIXADOR REIAL
Organitza: Comissió de Reis AMPA
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Banc de Sabadell, Caixa d’Estalvis
de Sabadell, La Caixa, Bombers de Sant
Llorenç Savall, Agrupament Escolta Set

26de desembre
a les 20h
Patronat

ELS PASTORETS
Associació Cultural Set

D E S E M B R E

G E N E R

29 de desembre
a les 17:15h
Catedral de Barcelona

CONCERT DE NADAL DE LA CORAL ELS
EMPRIUS
Organitza: Coral Polifònica Els Emprius

30 de desembre
a les 22h
Patronat

ELS PASTORETS
Associació Cultural Set

5 de gener
d’11 a 13h
Casa de Cultura

TALLER DE FANALETS
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç
Savall. Regidoria de Cultura
Col·labora: AMPA CEIP Josep Gras
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Un nou acord de Govern:
Majors oportunitats per Sant Llorenç Reflexions desp

Ja s’ha constituït el nou
govern de Catalunya, l’anome-
nada Entesa Nacional pel
Progrés, aquest acord fruit de
l’entesa dels partits d’esquerra
de Catalunya ha de permetre
un nou govern sòlid –que
aprengui dels errors passats–, i
permeti millorar el benestar
dels ciutadans i les ciutadanes
de Catalunya. Des del grup
municipal, més enllà de consi-
deracions globals sobre el
pacte, veiem amb bons ulls
aquest nou acord tenint en
compte les àrees de govern que
correspondran a ERC. Seguim
mantenint la conselleria de
Governació, de la qual n’hem
obtingut bones ajudes en la
passada legislatura que ens
han permès tirar endavant pro-
jectes molt importants, estem
ben convençuts que des d’a-
questa Conselleria seguiran
arribant suports per poder exe-
cutar nous projectes com són
el tancament del Pavelló, la Llar

d’Infants, etc... També estem
segurs que des de la Con-
selleria d’Acció Social i Ciuta-
dania (antiga conselleria de
Benestar) podrem aconseguir
recursos per a fer possible un
centre de dia, i seguir treba-
llant per aconseguir posar en
marxa la Vall Xica com a equi-
pament d’allotjament col·lec-
tiu, un tema que s’estava tre-
ballant ja en la legislatura pas-
sada i que es va aturar quan
ERC va ser expulsada del
Govern. Per a Sant Llorenç és
important que ERC sigui al
govern de la Generalitat, no
només pel fet de dirigir un
seguit de departaments sinó
que això ens permet tenir més
portes obertes en el diferents
Departaments.

Aprofitem l’ocasió per desit-
jar-vos unes bones fetses i un
feliç Any Nou.

Grup Municipal d’ERC

A conseqüència dels comenta-
ris que havíem anat escoltant els
darrers dies, per diferents llocs
del poble, vàrem preguntar a l’úl-
tim ple si l’obra que s’havia ins-
tal·lat al passeig de la Rectoria
era una donació. Se’ns va aclarir
que s’havia dut a terme per l’a-
torgació d’una subvenció per a la
memòria històrica –obra a la
memòria del President Com-
panys– i que l’havia realitzat un
artista local. Aleshores vàrem
demanar quin criteri s’havia
seguit per triar l’obra i l’autor, i
se’ns va contestar que havien
decidit escollir-lo considerant
que era la persona idònia donada
la seva projecció nacional.

Vagi per endavant el nostre
reconeixement envers l’artista,
estem molt orgullosos com a
vilatans de poder trobar obres
realitzades per ell a altres indrets
(campanya de Nadal de l’Illa,
hospitals i centres d’assistència
primària, Pedralbes Center, etc).

Però un cop aclarit tot això,
també podem mirar-ho d’un
altra manera. Pensem que desde
l’ajuntament fóra bo promocio-
nar altres artistes que viuen al
poble i que també mereixen que
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Els grups municipals opinen

rés del Ple
...No és la cultura que fa al país,
sinó el país que fa la cultura. Joan Fuster

se’ls tingui en compte i qui millor
que l’administració local, per
actuar amb la sensibilitat neces-
sària, per a dur a terme aquesta
promoció i ajudar a que altres
artistas locals puguin tenir
també, la mateixa projecció i ser
reconeguts.

Potser hauria valgut la pena,
per obrir la possibilitat d’accés a
altres artistes, fer un concurs d’i-
dees i després haver triat la que
hagués semblat més escaient.
Fins i tot, s’hauria pogut fer una
exposició de les obres presenta-
des i fer una votació per triar-la.

Esperem que la propera vega-
da es tingui en compte la nostra
reflexió, d’altra banda tampoc
hauria estat de més haver-ho
consensuat abans de prendre la
decisió, al cap i a la fi és una obra
que perdurarà en el temps i de la
qual tots en tenim dret a opinar,
i hauria posat de manifest
aquest bon tarannà que sembla
haver-hi en aquest moment (el
movimiento se demuestra
andando).

Voldriem aprofitar l’avinente-
sa per desitjar a thothom molt
Bones Festes i millor any 2007.

Grup Municipal de CIU

D’ençà de la constitució dels pri-
mers ajuntaments democràtics, la
festa major de Sant Llorenç ha
estat organitzada pels propis veïns
i veïnes de la població, constituïts
en Comissió de la Festa Major, i
amb el recolzament de les
Regidories de Cultura que hi ha
hagut en cada moment.

Formar part d’una comissió, ja
sigui de festes, de l’escola dels nos-
tres fills, o d’una entitat esportiva,
és una experiència molt i molt gra-
tificant però també, a vegades,
esgotadora i poc reconeguda pels
mateixos ciutadans que després
en gaudim dels resultats.

Aquests i altres factors fan que
cíclicament les comissions ciuta-
danes neixin, es renovin, o canviïn,
per deixar pas a noves idees i/o
noves persones.

Les persones que han treballat
els últims anys perquè tots
haguem pogut gaudir una setma-
na de festa, han deixat la
Comissió. Des d’aquí el nostre
agraïment per l’esforç i el temps
que, sovint escatimat de la seva
vida familiar, han dedicat a la nos-
tra cultura.

Hi ha pobles que no tenen
voluntaris a la comissió de Festa

Major. Llavors la regidoria de
Cultura contracta una empresa
promotora i el poble també té uns
dies de Festa Major. Aparentment
el resultat és el mateix.

Però... és el mateix voluntariat
que professionalització? És el
mateix participació que “manage-
ment”?...

La diferència és al contingut i cal
no oblidar que sense contingut
qualsevol cosa ens queda “buida”.

Dins de les societats mediterrà-
nies el teixit associatiu català ha
estat posat com a exemple moltes
vegades per la seva riquesa, la seva
activitat i el seu compromís. És bo
recordar-ho en un moment d’e-
normes reptes de futur per a fer
evident que en el voluntariat i l’as-
sociacionisme hi ha una gran força
per al creixement i la prosperitat
del país.

Cal que la nostra festa major
tingui, com ha tingut sempre,
aquesta riquesa que només apor-
ten les persones que hi ha a cada
comissió, la seva diversitat, la seva
pluralitat , la seva pròpia i única
experiència i les seves il·lusions .

Els Socialistes us desitgem
salut, feina i cultura pel 2007.

Agrupació local del PSC
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Els més petits del Futbol base del CE Llorençà

XII edició de la Primera Marató 
de Muntanya de Catalunya. Gran Premi Diputació


