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Ple del 25 d’abril de 2012
Urbanització Parc de Comabella

Amb la presència de tots els regidors i l’alcalde, 

es presenta la derogació de la Normativa regu-

ladora del Registre Municipal d’Unions Civils 

que és aprovada per unanimitat. Seguidament 

es presenta l’Informe del 1r trimestre 2012 i la 

llei contra la morositat en les operacions comer-

cials el qual és aprovat a favor per 7 regidors i 

4 abstencions de CiU. S’aproven per unanimitat 

dels assistents les Bases reguladores de conces-

sió de subvencions per entitats de l’Ajuntament 

de Sant Llorenç Savall i també per unanimitat 

s’aprova el projecte d’urbanització del Parc de 

Comabella. I tot seguit es passa al control de 

govern amb les intervencions del les regidories. 

Per a més informació, podeu consultar el taulell 

d’anuncis de l’Ajuntament.

Ple 30 DE MAIG DE 2012
Llar d’infants El Patinet

Com a primer punt, s’aprova l’acta del ple 

d’abril amb el vot a favor de tots regidors. En 

segon lloc, s’aprova la modifi cació provisional 

de la Taxa de la Llar d’Infants per al curs 2012-

2013 amb els vots d’ERC a favor, 4 abstencions 

de CIU i PSC en contra. Es presenta la moció 

per l’adhesió a l’Associació de Municipis per la 

Independència, en el qual hi voten a favor ERC 

i CIU i PSC en contra. Seguidament, s’aprova la 

modifi cació del pressupost consistent en trans-

ferència de crèdit, amb els vots a favor d’ERC i 

PSC i 4 abstencions de CIU. També s’aprova la 

modifi cació del pressupost consistent en crè-

dit extraordinari i suplement de crèdit amb 

els 6 vots d’ERC a favor i 5 abstencions de CIU 

i PSC. S’aprova una tercera modifi cació del 

pressupost amb transferència de crèdit, votant 

a favor els regidors d’ERC i PSC i abstenint-se 

CIU. Posteriorment en presenten les xifres del 

Padró Municipal d’Habitants 2012 (2.417hab a 

1 de gener) amb el vot a favor per unanimitat. 

S’aprova també per unanimitat el Reglament 

d’ús i funcionament intern de la llar d’infants 

El Patinet i com a últim punt, s’aprova provisio-

nalment la modifi cació de l’ordenança fi scal de 

la Taxa pel subministrament votant a favor ERC 

i CIU i PSC que s’absté. Finalment es sotmet a 

compte els decrets d’alcaldia, les informacions 

de les regidories i es fan els precs i preguntes. 

Aquesta informació es pot trobar més ampliada 

a l’Ajuntament.

PLENS MUNICIPALS

L’Ajuntament informa 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall

Nou horari de l’ajuntament

Us informem que el nou horari 

d’atenció al públic de l’Ajuntament 

és de 8 a 14h de dimarts a divendres 

i de 8 a 14h i de 15,30 a 18,30h els dilluns. 

Els dissabtes romandrà tancat. 

L’horari d’estiu serà 

de dilluns a divendres de 8 a 14h. 

Els dilluns tarda tancat. 

L’horari del jutjat és 

els dimecres de 16 a 19 hores.

 

agendasavall

➜ juliol   SOPARS A LA FRESCA
   Cada divendres a partir de les 19 h 
   Al Passeig de la Rectoria

➜ 10 d’agost DIADA DE SANT LLORENÇ
   SARDANES AMB LA COBLA NOVA VALLÈS i
   CERCAVILA DE GEGANTS AMB LA QUADRILLA 
   D’EN JOAN MUNTADA
   A la Plaç a Major a les 19 h.

➜ 10 d’agost APLEC MATINAL A LA MOLA
   Organitza: Centre Excursionista Llorençà

➜ del 23 al 26 FESTA MAJOR DE SANT LLORENÇ SAVALL
 d’agost 

➜ 11 de setembre CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE CATALUNYA
    matí (12h) Jornada de portes obertes del nou Ajuntament 
   a l’edifi ci del Marquet de l’Era.
    tarda   Sardanes a la Plaça amb la Cobla Els Lluïsos

➜ Octubre   MARXA D’OR
   Organitza: Club Ciclista Savall 

➜ 28 Octubre PRIMERA MARATÓ DE MUNTANYA
   DE SANT LLORENÇ SAVALL
   Organitza: Centre Excursionista Llorençà 
   Ajuntament de Sant Llorenç Savall
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NOTES HISTÒRIQUES DEL MARQUET DE L’ERA
El casal del Marquet de l’Era estatgerà properament en les seves àmplies dependències l’Ajuntament 

de Sant Llorenç Savall. És una bona oportunitat per donar a conèixer la història d’aquesta singular casa 

forta, que ha acollit en el decurs de tres segles i mig d’existència funcions ben diverses.

Jornada de portes obertes del 
nou ajuntament

Les obres del Marquet de l’Era ja estan aca-

bades. L’edifi ci, que aviat estatgerà el nou ajun-

tament, ha estat restaurat de la manera més 

minuciosa possible, conservant l’autenticitat de 

l’edifi ci. S’ha pogut conservar algunes portes inte-

riors originals de fusta i armaris que s’han res-

taurat. També les portes d’un armari que estan 

restaurades i penjades com una obra d’art al 

despatx d’alcaldia. S’han conservat petits detalls 

com les rajoletes incrustades a les parets, la font 

i la xemeneia de la cuina, inclús s’ha conservat 

alguns dels enguixats originals. Hi ha una mos-

tra del paviment original a l’entrada de l’edifi ci en 

forma de catifa. També s’han conservat gairebé 

totes les parets i algunes bigues. S’ha aconseguit 

un edifi ci amb lluminositat fent despatxos cen-

trals de vidre. Per tal de conservar l’estructura 

de l’antiga casa i no perdre espai, l’ascensor s’ha 

instal·lat a l’exterior, combinant així estructures 

modernes que no estan renyides amb les pròpies 

de l’època de l’edifi ci.

Així doncs, desitjosos d’obrir les portes d’aquest 

nou edifi ci que és el de tots, us convidem a visi-

tar-lo el proper 11 de setembre, coincidint amb 

la celebració de la Diada, partir de les 12h del 

migdia.

El llinatge Marquet era arrelat a Sant Llo-

renç Savall des de feia molts segles. Eren els 

propietaris del Marquet de les Roques, a la Vall 

d’Horta, des de l’any 1205. Per l’octubre de 1215 

Guillem II, abat del Monestir de Sant Llorenç del 

Munt, establí en el mas a Pere Marchet i la seva 

esposa Berenguera. Més d’un segle després, pel 

gener de 1341, Guillem Marquet es reconegué 

home propi de l’abat Pere, prometent-li fi delitat 

i homenatge. L’octubre de 1424 el mas Marquet 

incorporà els masos Ubach, Llor i Sala els quals 

eren rònecs, deshabitats i estèrils, quan l’abat 

del Munt hi establí de nou a Bartomeu Marquet i 

la seva esposa Sança, els quals es benefi ciaren 

d’una reducció de tributs sobre els masos citats, 

per haver sobreviscut a les epidèmies de pesta 

que assolaren el país.

Els Marquet

La família Marquet va obtenir dels Sentmenat, 

senyors del Castell de Pera, a mitjan segle XVII, 

la concessió del cobrament dels censos, delmes 

i primícies amb els quals eren gravats la majoria 

de masos i cases del poble pel dret de senyo-

ratge (la propietat última de terres i masos per 

part del senyor del Castell de Pera).

Llavors els Marquet, administradors i recap-

tadors dels censos dels senyors del castell, 

prosperaren i s’establiren al nucli del poble, al 

Marquet de l’Era. Aquest ofi ci d’administradors 

de rendes proporcionà als Marquet uns bons 

rendiments econòmics que els permeteren 

adquirir peces de terra a diversos indrets del 

terme municipal. També adquiriren l’heretat de 

La Muntada i es vengueren el Marquet de les 

Roques.

A mesura que les rendes de la terra i sobretot 

del vi anaren minvant, la família Marquet passà 

difi cultats econòmiques tot i voler mantenir 

l’aparença de senyoriu. L’any 1833 desenvolupa-

ren al Marquet de l’Era l’activitat industrial tèxtil. 

Jaume Ignasi Marquet de la Hera i Ametller (SL, 

1815-) va iniciar aquesta activitat i va fer cons-

truir una fàbrica darrera la casa principal del 

Marquet, una “Quadra de la màquina”, i la caseta 

del majordom. També va fer millores a l’hort del 

riu, arrencant les roques amb pólvora, i embellí 

el Marquet, on hi instal·laren una caldera per a 

coure vi. Va pledejar amb l’Ajuntament llorençà 

entre 1836 i 1840 pels danys de la casa arran 

d’utilitzar-la com a caserna en la segona carli-

nada i la Diputació li va donar la raó.

Josep Marquet va ser Alcalde del poble entre 

1859 i 1862.

L’edifi ci

La casa del Marquet per la seva amplitud ha 

tingut diverses utilitats en el decurs dels seus 

tres segles d’història. A la funció residencial i 

de cobrament dels “impostos” del senyor, tant 

en diner com en espècies, fou la casa forta dels 

sollevats durant les guerres carlistes, i més 

endavant, quan la família Marquet va haver 

d’abandonar el poble, per la seva militància car-

lina en aquestes guerres civils, serví de caserna 

de la “milícia nacional”, és a dir, la força armada 

del poble. Més endavant i encara en el segle XIX, 

hi fou instal·lada al pati una fàbrica de teixits.

A primers del segle XX la casa acollí una 

comunitat de religioses que impartien ensenya-

ment a la mainada llorençana i l’edifi ci i el seu 

annex serviren d’escola.

A la segona meitat del segle XX la casa restà 

tancada encara amb el mobiliari i amb molta 

documentació antiga. A fi nal de la dècada dels 

setanta els propietaris anunciaren la possible 

cessió a una institució de rehabilitació de drogo-

addictes, anunci que generà entre el poble una 

manifestació de rebuig popular.

El Marquet fou adquirit per l’Ajuntament i amb 

l’ajut de la Diputació s’hi van fer l’any 2004 diver-

ses tasques de consolidació i entre els anys 2010 

i 2012, amb l’ajut de la Generalitat, les obres per 

adaptar-lo com a Ajuntament de la vila.

L’edifi ci, de quatre plantes, es construí el segle 

XVII segons les dates d’una llinda datada de 

1673 i també en altres llindes de portes i fi nes-

tres exteriors que tenen inscrites dates de 1683, 

1690, …i de 1698 en una porta de la planta baixa.

Posteriorment, a fi nals del segle XVIII, la casa 

fou reformada i ampliada tal i com es constata 

en la llinda del balcó principal i d’un fi nestral de 

la façana del carrer de Sant Feliu, datades amb-

dues de l’any 1799.

L’actual construcció té quatre plantes des de 

l’accés principal del carrer Sant Feliu i tres plan-

tes per l’accés més antic, el del carrer del Raval. 

La planta baixa era destinada a la indústria del 

vi. Sota la volta hi veiem una curiosa premsa 

de raïm datada de 1858 amb les inicials JM y A 

que corresponen a Josep Marquet de la Hera i 

Ametller. El celler és construït amb volta cata-

lana recolzada sobre dues columnes on hi ha les 

bótes per emmagatzemar el vi i una estufa per a 

bullir-lo i poder fer vi dolç.

La planta baixa amb accés a peu pla des del 

carrer del Raval tenia una peça destinada a la 

cuina, amb una gran llar de foc i un aiguamanil 

de ceràmica a més de les estances dedicades 

a menjador, despatxos i sales d’estar, amb una 

gran balconada exterior. La tercera planta estava 

dedicada als dormitoris, un dels quals, amb una 

curiosa alcova i l’alcoveta per als nadons. La 

planta superior, sota el teulat sostingut per dues 

grans bigues de fusta, disposa de vuit fi nestrals, 

obertures que tenien per funció l’assecament 

del grà i les viandes que s’hi emmagatzema-

ven. Aquests fi nestrals constitueixen una de les 

característiques principals de l’edifi ci. La resta 

d’estances d’aquesta planta allotjaren el perso-

nal de servei.

NOTA. Podeu trobar més informació a l’article 

“El Marquet de les Roques” publicat pel mateix 

autor a la revista Lacera.

Jaume Valls
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Festes d’homenatge a la gent 
gran de la Residència de GG 
Sant Llorenç

El passat mes de juny, de l’11 al 22, la Residència 

de GG Sant Llorenç va celebrar les Festes d’Home-

natge a la Gent Gran. Dues setmanes les quals els 

protagonistes van ser els residents del centre. Van 

poder gaudir de vàries activitats com jocs de taula 

amb els nens de l’escola Josep Gras, un concert 

de piano a càrrec del nostre veí Antonio Ortuño, 

música en directe i ball acompanyats dels nostres 

veïns del casal de la 2a joventut, van jugar a bitlles 

catalanes guiats pel grup de bitlles La Mola, van 

gaudir d’una xerrada sobre les barraques de vinya 

gràcies al Jordi Guillemot i al Jep Marmiñà per les 

seves rèpliques en miniatura, havaneres, platja, 

jocs,... en defi nitiva, dues setmanes d’allò més ani-

mades que esperem podem gaudir l’any que vé. No 

cal dir, que hi estareu tots convidats.

Arbres de Sant Llorenç Savall
Els nostres veïns del poble, 

les famílies Marminyà-Peña 

i Pamplona-Vicens, amb la 

voluntat de donar a conèixer 

millor l’entorn del nostre poble, 

han redactat i editat tres fulle-

tons en els quals es fa especial 

rellevància a aquells arbres 

singulars que tenim al nostre 

terme. Són tres fulletons que 

en una edició especial recullen 

part del nostre llegat històric. 

En aquest fulletons, a més, hi 

trobarem tres itineraris per fer 

a peu, assequibles per a tota la 

família, per tal de poder desco-

brir, tot fent una excursió, quins 

són aquests vestigis naturals.

L’edició dels fulletons ha 

estat possible gràcies a l’apor-

tació del Centre Excursionista 

Llorençà, a Lacera i a l’Ajunta-

ment. Si voleu adquirir els tres 

fulletons, podeu comprar-los 

a l’Ajuntament, la piscina, 

Cal Carreras i Frescuore per 

1€ cadascun.

Escola Josep Gras: projecte d’aprenentatge-servei

LA FONT DE L’AIXETA, UN ESPAI DE TOTS

Durant el tercer trimestre del curs 2011-2012, 

a l’escola, hem portat a terme el Projecte d’Apre-

nentatge i Servei a la Font de l’Aixeta amb l’alum-

nat de cicle mitjà i cicle superior.

Amb aquest projecte volíem implicar l’alumnat,  

de manera altruista, com a usuaris i com a ciuta-

dans de Sant Llorenç, en la millora del seu espai 

proper.  

El projecte també tenia uns objectius d’apre-

nentatge d’àrees de Coneixement del Medi, Visual 

i Plàstica.

Tenim la convicció que plegats som capaços de 

millorar el nostre entorn i que ara, més que mai, 

cal ser conscients que la conservació i millora de 

l’espai públic és responsabilitat de tothom. Forma 

part de l’educació dels infants fer-los adonar de 

la importància de les seves actuacions i del poder 

que tenen els petits canvis, sobretot si els fem en 

col·lectivitat.

Esperem que sigui possible gaudir de la 

millora estètica que hem fet durant molt temps, 

que això serveixi perquè els infants se n’ado-

nin del que costa mantenir i embellir els espais 

públics i per conscienciar-nos tots plegats que 

si volem viure en un entorn net, endreçat i polit, 

ens hi hem d’arremangar!

Volem donar les gràcies a les persones que han 

col·laborat en aquesta iniciativa, el Quini Toro (J2 

pintors) per la pintura que ens ha regalat, el Pep 

Rosell (fl oristeria Un Toc de Verd) per les plantes 

que ens ha regalat i a l’Ajuntament pel suport logís-

tic i la terra procedent del compostador municipal.

Esperem que us agradi el resultat!

Pista asfaltada a la zona 
recreativa de Comabella 

La zona recreativa de Comabella ja té pista 

asfaltada per poder-hi celebrar balls de festa 

major, sopars i qualsevol esdeveniment que es 

desitgi. Gràcies a una subvenció ha estat possible 

realitzar aquesta pista. El cost de la pista ha estat 

de 20.000€, dels quals, s’han assumit el 100% 

gràcies a la subvenció, de manera que per l’Ajun-

tament no ha suposat cap cost.

Millora exteriors del pavelló
S’estan fent millores als exteriors del Pavelló. 

Millora de les tres sortides d’emergència que hi 

ha a la pista, reducció de les barreres arquitectò-

niques reduint la rampa de l’entrada, vorera nova 

i noves places d’aparcament. Tot plegat, gràcies a 

una subvenció de la Diputació i la Generalitat de 

Barcelona superior al 80% del cost.
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Entrevista

El mosquit tigre: un veí que ens incomoda
El mosquit tigre, Aedes albopic-

tus, és un mosquit originari del 

sud-est asiàtic, on viu als forats 

dels arbres de les selves on s’acu-

mulen petites masses d’aigua.

Des d’allà s’ha expandit per Europa 

i Amèrica segurament degut al 

transport de mercaderies.

Es tracta d’un mosquit de color 

fosc, quasi negre, amb unes ban-

des de color blanc platejat a les 

potes i una ratlla blanca al dors 

que va des del cap fi ns l’abdomen. 

És un mosquit petit, la seva mida 

oscil·la entre els 2 i els 10 mm.

A casa nostra colonitza llocs que 

li recorden el seu hàbitat natural 

com són bidons, pneumàtics, ger-

ros, plats de testos, o altres tipus 

de recipients que contenen petites 

quantitats d’aigua estancada.

L’Aedes Albopictus és un mosquit 

molt àgil que normalment s’amaga 

a les zones ombrívoles. La seva acti-

vitat és bàsicament diürna.

Té un radi de vol i d’acció relati-

vament curt, d’uns 400 metres del 

lloc de cria com a màxim. Es mou a 

prop de la vegetació baixa, per això 

trobem picades bàsicament a les 

cames.

Posa els ous fora de l’aigua, però 

molt a prop d’aquesta, de manera 

que quan puja el nivell, degut a les 

pluges, l’ou queda submergit i eclo-

siona. Tanmateix, s’ha vist que no 

és necessari que plogui per a que 

l’ou iniciï el seu cicle.

No diposita mai els ous en aigües 

en moviment ni en superfícies 

o volums d’aigua grans, sinó en 

llocs que contingui aigua durant un 

mínim de 10 dies.

El període de màxima activitat 

del mosquit tigre és des de l’estiu 

fi ns la tardor. Amb l’arribada del 

fred moren adults i larves, i els ous 

queden inactius fi ns la primavera 

de l’any següent.

Prevenció:

Normalment, el mosquit creix 

a prop de casa nostra on  troba 

diferents recipients on pot posar 

els ous. Cal doncs, evitar la posta 
d’ous i el creixement de les seves 
larves aquàtiques eliminant els 
punts d’aigua on poden créixer.
• Cal evitar els recipients que 

tingueu a l’exterior on es pugui 

acumular aigua (joguines, cen-

drers, gerros, galledes, plats 

sota els testos, plats d’animals 

domèstics, piscines de plàs-

tic, safarejos). El Mosquit en té 

prou amb molt poca aigua per 

reproduir-se.

• Si teniu recipients que no es poden 

buidar o retirar, canvieu-los l’aigua 

dos cops per setmana.

• Eviteu acumulacions d’aigua en 

zones de drenatge o canals de 

desguassos.

• Tapeu els forats dels troncs dels 

arbres omplint-los de sorra.

Tractament:

El mosquit tigre produeix un gran 

nombre de picades que persisteixen 

durant bastants dies i produeixen, 

generalment, molta coïssor. El trac-

tament de les picades de mosquit 

tigre és el mateix que les de qualse-

vol mosquit: renteu i desinfecteu bé 

la zona de la picada i si us pica molt 

podeu aplicar algun producte per la 

coïssor. Si teniu una reacció molt 

forta consulteu el vostre metge.

Col·laboració ciutadana

Degut al tipus d’hàbitat del mos-

quit tigre, és imprescindible la col-

laboració de tothom per controlar 

la seva proliferació. El mosquit, un 

cop instal·lat, és molt difícil fer-lo 

fora, però entre tots podem evi-

tar-ne la seva expansió. Repetim, 

sobretot, evitem l’aigua estancada 
en espais a l’aire lliure.

En Luisma, una persona inquieta 

que ha dedicat part de la joventut a 

l’altruisme, comenta que de jove ja 

anava als Minyons Escoltes i Guies 

de Catalunya a la ciutat de Bada-

lona. També va ser cap de Pioners. 

Sempre “he tingut esperit de mun-

tanya”, comenta. I per ser voluntari 

d’ADF s’ha de ser un enamorat de la 

natura, i entre d’altres qualitats des-

taca la responsabilitat, la capacitat 

de treballar en equip, la passió per 

allò que lluites.

L’àmbit d’actuació de l’ADF “El 

Pinyó” és supramunicipal, i engloba 

els 4 municipis de Sant Llorenç 

Savall, Gallifa, Granera i Sant Feliu 

de Codines. Els ADF (Associació de 

Defensa Forestal), tenen entre altres 

les tasques de suport a l’extinció 

d’incendis forestals (estan coordi-

nats amb els bombers voluntaris de 

Sant Llorenç Savall), i l’elaboració i 

execució de programes de vigilància 

i plans de prevenció (creació i man-

teniment d’infraestructura, xarxa de 

camins i punts d’aigua).

En Luisma comenta que “en un 

foc, la tasca dels ADF és important 

i efectiva ja que per la nostra proxi-

mitat i coneixement del territori, fem 

una acció immediata que moltes 

vegades és crucial mentre no arri-

ben els efectius més grans com els 

Bombers. Moltes vegades som els 

primers d’arribar al lloc de l’incendi 

i podem començar la tasca d’extin-

ció evitant que s’estengui, sempre 

que el foc no sigui molt gran”.

Els ADF de Sant Llorenç, tenen 

dos cotxes, en un hi ha capacitat 

per a 300 L i en l’altre, 600 L. Es cal-

cula que amb aquests litres, poden 

actuar com a màxim uns 45 minuts. 

Amb aquest temps, és molt impor-

tant la coordinació entre ells i el 

repartiment de tasques. Per això, 

els mesos de més fred, es reuneixen 

cada 2 mesos, però de primavera 

fi ns la tardor, es reuneixen un o dos 

cops al mes per tal de revisar i fer 

manteniment del material impres-

cindible en el moment d’actuar.

Actualment, hi ha entre 15 i 

20 voluntaris actius d’ADF i això 

assegura una bona plantilla en el 

moment que hi ha una sortida. 

El passat mes de maig, l’ADF “El 

Pinyó” va celebrar 25 anys. Des de 

l’any 1987 en què la majoria d’ADF 

es van constituir com a tal. A la 

festa, a més dels ADF de Sant Llo-

renç Savall, hi van assistir els ADF 

de Gallifa, Granera, Sant Feliu de 

Codines, i també els de Sabadell. Tot 

i que el dia no va acompanyar massa 

ja que va ploure, es va fer un gran 

dinar amb més de 200 persones al 

Pavelló. El mateix dia es va reunir 

l’Assemblea de socis i es va fer el 

canvi de junta. Es va poder gaudir 

d’una completa exposició de fotos 

de fa 25 anys fi ns a l’actualitat i l’ex-

hibició d’un escultor que feia fi gures 

talant la fusta amb motosserra.

En defi nitiva, una gran festa, una 

gran entitat que fa una gran tasca i 

que fi ns ara, gaudeix de bona salut, 

això sí, patint pel bosc cada dia d’es-

tiu que no plou. Potser en això, tots 

som iguals. Qui sap, potser tots por-

tem un voluntari a dins.

25 anys d’ADF “El Pinyó”, 25 anys d’ADF a Sant Llorenç

http://www.savall.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=170

http://adfpinyo.entitatssavall.cat

Luisma López Bernabeu. Veí del poble des de l’any 1989 i des de llavors, ha estat vinculat al poble com el que més. Es dedica a la ingenieria mecànica, disseny 

de maquinària industrial. A les estones lliure, participa activament en diverses entitats com a l’Associació Cultural Set, fent de voluntari a la Marató des dels 

seus inicis, i sobretot, de voluntari a l’ADF des de fa més de 15 anys.
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Festa Major de Comabella: 
Una festa de tots i totes i per a tots i totes

A l’Agrupació de veïns de Coma-

bella pensem que una festa de barri 

no ha de ser una fi  en si mateixa 

sinó el resultat d’alguna cosa més. 

Es pot tenir més o menys encert en 

planifi car activitats i horaris, triar 

actuacions i menjars o guarnir els 

espais, però l’únic que és realment 

important és aconseguir que s’en-

forteixin els llaços de convivència i 

que les persones siguem capaces de 

col·laborar i cooperar.

Com no podria ser d’altra manera 

estem molt agraïts de la gran assis-

tència als actes que s’han realitzat, 

però el que ens complau encara més 

és la participació i la implicació de 

les entitats i de les persones en la 

preparació dels mateixos: 

Des de l’Ajuntament de Sant Llo-

renç que es va esforçar en tenir 

enllestides a temps les obres de 

millora del Parc, passant per la Colla 

de geganters, els Clubs de bitlles la 

Mola i Savall, el Casal de gent Gran 

i el Centre de titelles del Vallès, tots 

ells implicant-se des del primer 

moment i donant-nos ajuda en mol-

tes de les tasques que s’han realit-

zat, fi ns els comerços amb les seves 

aportacions o les 15 persones que 

van preparar els “montaditos”, les 

més de 30 que van ajudar o es van 

responsabilitzar d’alguna activitat 

o taller i donatius tant signifi catius 

com els quadres del Josep Sales i 

del Joan Urbano, pensem que són el 

gran èxit d’aquesta Festa Major.

Corren temps complicats i mol-

tes persones travessen difi cultats, 

la nostra entitat no és més que un 

gra de sorra, però si serveix d’al-

guna cosa volem posar-lo a favor 

de la convivència, la col·laboració i 

la cooperació. Parafrasejant al Pep 

Guardiola podríem dir: 

Si ens aixequem ben d’hora i col-

laborem i cooperem sense retrets, 

som un país imparable.

Per la nostra part no ens queda 

més a dir, intentarem seguir treba-

llant en la línea que ens hem marcat, 

esperem seguir incorporant a més 

persones i col·laborant amb més 

entitats, moltes gracies a tothom. 

Entre tots segur que farem més.

Junta directiva de l’Agrupació de 

veïns del barri Comabella de Sant 

Llorenç Savall.

Entitats

Solstici d’estiu: Llengua, foc, muntanya, màgia i reivindicació

El 22 de juny el Centre Excursio-

nista, com ha vingut fent en els dar-

rers set anys, va recollir la Flama dalt 

del cim del Canigó i l’escampà pel 

Vallès.

Però, per què es fa i des de quan es 

fa aquest ritual? potser ens cal repas-

sar la història no massa llunyana.

L’any 1955 en Francesc Pujada, 

vilatà d’Arles del Tec, al Vallespir 

(Catalunya Nord), fascinat pel Canigó 

i inspirat en el poema de Mossèn 

Cinto Verdaguer, va encendre un foc 

la nit de Sant Joan, al cim de la mun-

tanya i va repartir la Flama per ter-

res de parla catalana, com a símbol 

d’identitat comuna.

No va ser fi ns onze anys més tard 

que la Flama travessava per primera 

vegada la frontera i institucions com 

Òmnium Cultural i molts centres 

excursionistes la van fer seva i orga-

nitzaren la diada.

I per rememorar tal gesta i per-

llongar la novella tradició, divendres 

22 de juny, un grup de caminaires va 

sortir de St. Llorenç direcció a Ville-

rac a prop de Prades del Confl ent, 

per enfi lar la serpentosa i costeruda 

pista (amb permís exprés de la Gen-

darmerie) cap al refugi de Cortalets. 

Allà es muntà el campament i a les 

20h enfi larem cap al cim.

El Canigó fa 2.784m i en el darrer 

tram les roques que formen la tar-

tera ho fan un xic difícil però unes 500 

persones érem, al punt de mitja nit, 

guaitant el foc encès amb els feixos 

de llenya vinguts de diferents contra-

des catalanes i escoltant un manifest 

en defensa de la nostra llengua.

Cal dir que la Mar Maudos era la 

noia de 4 anys, valenta i decidida 

que sense parar de parlar en tota 

la pujada va fer cim i va fer que tot 

el grup veiés en ella la força de les 

generacions que agafen el relleu.

En retornar al campament un foc 

encès, una xocolata calenta amb 

glops de mistela i moscatell i amb una 

bona conversa acabarem la jornada.

Al matí del 23, després de recollir 

retornàrem a casa i férem córrer la 

Flama pels pobles veïns.

A la Revetlla de la nit més màgica 

de l’any vam repartir petites fl ames a 

tothom que hi va participar.

En els temps que ens toca viure cal 

destacar aquests actes i petites litúr-

gies que reafi rmen el català com la 

llengua comuna que, malgrat atacs 

i menyspreus, seguirà sent la nostra 

i treballarem per defensar-la i fer-la 

present en el nostre dia a dia.

El nostre petit país necessita ac-

tualment que aquests gestos siguin 

visibles i potser ara torna a ser un 

bon moment per reafi rmar-nos com 

a nació i dir que el català és la llengua 

de l’escola i del nostre poble.

Centre Excursionista Llorençà

Montse R.

Assemblea Nacional Catalana

Des de l’Assemblea Territorial de 

l’Assemblea Nacional Catalana con-

tinuem treballant per a fer difusió 

del full de ruta que ens ha de dur 

cap a la independència del nostre 

país i us volem convidar a la cam-

panya “l’11 de setembre tots a Bar-

celona”. Aquesta campanya pretén 

mobilitzar el màxim nombre possi-

ble de veïns i veïnes de Sant Llorenç 

Savall per ser presents en la gran 

manifestació que es farà l’11 de 

setembre amb motiu de la Diada a 

Barcelona.

El dia 22 d’agost, dimecres abans 

de la nostra Festa Major farem el 

“Sopar per a la independència” a 

partir de les 9 del vespre als horts 

de rector. El sopar seguirà el for-

mat dels sopars a la fresca i es 

projectarà el documental “Entre 

dos Gegants” de la directora Mariel 

Alende O›Conel. Posteriorment es 

farà una estona de ball per a joves 

amb DJ en directe.

El dia 9 de setembre a partir de 

les 12 del migdia es farà el pas de 

la Marxa per a la Independència per 

la nostra població, amb la partici-

pació de diferents col·lectius. L’acte 

acabarà a la plaça, amb la lectura 

del manifest de la Marxa.

Tot plegat ha d’acabar en la mani-

festació de l’11 de setembre, que 

enguany arreplegarà persones vin-

gudes de tots els racons dels Països 

Catalans amb un lema  comú, sim-

ple però contundent: Catalunya, nou 

estat d’Europa!
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Cap a on volem anar

El 25 d’abril, l’ANC de Sant Llorenç Savall 

(Assemblea Nacional Catalana), va demanar al 

Ple de l’Ajuntament que es posicionés a favor de 

la Independència de Catalunya, adherint-se a 

l’ANC. Al Ple del mes de maig, ja es votava a favor 

d’aquesta.

Actualment hi ha 840.000 aturats, 250.000 

sense prestació, 100.000 famílies sense ingressos 

i unes 65.000 famílies que han perdut casa seva.

Els ciutadans de Catalunya, som el 16% dels 

ciutadans de l’Estat suportant el 24% de l’esforç 

fi scal i rebem a canvi el 10% de la despesa i la 

inversió pública. Aquest fet és insostenible. Els 

catalans hem de poder decidir sobre els nostres 

impostos ja que l’Estat Espanyol no compleix ni 

respecte els seus propis. L’Estat Espanyol, haurà 

de pagar entre 2000 i 3.500 milions en lletres entre 

12 i 18 mesos. Han apujat l’Iva del 18 al 21%. Això 

vol dir, que dels nostres pressupostos, el 21% se’ls 

queda l’Estat i no retornen.

Des de Catalunya, hi ha molta feina que s’està 

fent bé, produïm i exportem molt, hi ha sectors 

de la nostra economia que funcionen. Perquè 

no podem destinar els nostres recursos a ajudar 

aquests sectors millorant les connexions ferro-

viàries amb Europa, per exemple? Esperem que 

el Govern Espanyol ens ajudi, i no ho està fent. 

Estem patint tancaments de plantes dels hospi-

tals, reduccions d’horari als CAPS, reduccions en 

l’ensenyament amb la retirada de subvencions, 

acomiadaments de mestres i professors,... els 

ajuntaments ens veiem obligats a assumir despe-

ses que no podem assumir perquè no rebem les 

subvencions promeses. Els ciutadans de Catalu-

nya no ens mereixem aquest espoli fi scal. Som 

el 3r país europeu amb l’IRPF més alt, però en 

canvi, no podem gestionar aquests recursos per-

què Espanya ens els roba.

Des d’ERC, estem convençuts que els catalans 

hem de defensar la nostra llibertat i democràcia 

i que la única manera per fer-ho, és a través de 

l’autonomia, autonomia política i fi scal.

Grup Municipal d’Esquerra

El poble és cosa de tots

El grup municipal de CiU volem fer una valoració 

sobre aquest primer any de la nova legislatura. Al 

llarg d’aquest temps a l’oposició hem treballat per 

posar damunt la taula aquells temes referents al 

poble que els nostres veïns i veïnes ens han fet arri-

bar. Tal com vam dir, els 4 regidors ens hem mantin-

gut ferms en la nostra iniciativa traslladant a l’equip 

de govern les inquietuds dels llorençans. Per això 

hem demanat informació sobre temes d’interès 

pel nostre poble. Hem demanat explicacions i hem 

qüestionat l’actuació del govern quan hem conside-

rat necessari. Tanmateix, i seguint la nostra línia de 

no posar pals a les rodes, hem apostat per aquelles 

decisions que s’han pres a benefi ci de Sant Llorenç 

fent costat als nostres companys. 

De cara a aquest futur proper que es presenta 

complicat desitgem que l’eufòria d’aquest primer 

any no decaigui i instem a l’equip de govern que 

continuï treballant amb esforç i dedicació per fer 

que Sant Llorenç miri cap endavant. Nosaltres una 

vegada més oferim les nostres mans i la nostra col-

laboració en aquests temps d’incertesa i de canvis.

Als vilatans, us demanem que continueu confi ant 

en la nostra oposició col·laborant en la nostra tasca 

amb suggeriments i propostes per millorar el nostre 

poble. A més, us animem a participar activament 

acudint als plens municipals on tots podem fer sen-

tir la nostra veu.

El poble és cosa de tots.

El grup municipal de CiU us desitja un bon estiu i 

una feliç Festa Major.

Grup Municipal de Convergència i Unió
www.ciu.cat/santllorencsavall
santllorencsavall@ciu.info
Facebook: CiU Sant Llorenç Savall

Pagant una crisi 
que no hem provocat

Són temps de crisi. Les vaques són magres, per-

què durant uns anys alguns rics i poderosos van 

estirar més el braç que la màniga i es van folrar. 

Ara s’ha acabat la festa i ens la fan pagar a nosal-

tres, els treballadors.

Europa -diguin el que diguin els que ens ma-

nen- ens ha intervingut els comptes i estableix 

l’austeritat. La moneda única, l’euro, està en joc.

Però les dretes que ens governen: el PP a l’Es-

tat i CiU a Catalunya, en comptes d’aplicar-se la 

recepta de l’austeritat reduint les despeses supèr-

fl ues en els pressupostos, ens fan pagar la crisi als 

treballadors i les classes populars, desmantellant 

dia a dia l’estat del benestar.

Una part de la banca irresponsable rep milers 

de milions per a evitar-ne la fallida, mentre que 

nosaltres, que no tenim cap culpa dels seus er-

rors, hem de pagar molts més impostos i veiem 

dia a dia reduïda la nostra minsa capacitat ad-

quisitiva.

Ho comprovem a la farmàcia on s’ajunten les 

ànsies recaptatòries de la Generalitat i de l’Estat, 

a l’escola on han reduït el professorat, a la univer-

sitat on el preu de les matrícules esdevé inasse-

quible pels fi lls dels treballadors,.... 

Les dretes governants prediquen que “no hi 

ha altre opció” i amb l’excusa de l’austeritat reta-

llen dia rere dia els nostres salaris i els drets que 

tants anys de lluita van costar assolir. Mentre 

perpetren la retallada més gran de la democrà-

cia –pujada de l’IVA, retall de sou als funcionaris, 

a les persones dependents, als subsidis d’atur, a 

la representació sindical i practiquen els desno-

naments- mostren una total incompetència en la 

crisi de Bankia, mentre promouen l’amnistia fi s-

cal per als grans defraudadors.

La crisi no recau proporcionalment sobre qui 

més té, sinó que ens la fan pagar als estrats més 

febles de la societat.

A Catalunya patim les retallades pròpies i les 

de l’Estat, mentre el govern de CiU continua la 

seva particular deriva pel pacte fi scal, un pacte 

que s’hauria de negociar amb el govern neocen-

tralista d’en Rajoy. Ho tenim ben magre. El capi-

tal dicta les seves lleis del mercat i no està per 

fl oritures.

Als treballadors i als sectors socials més vulne-

rables només ens queda fer sentir la nostra veu –i 

el nostre vot- per aturar aquesta disbauxa. Hem 

de respondre amb contundència als qui retallen 

els nostres drets i salaris.

Des del PSC els socialistes catalans estem dis-

posats a lluitar contra tants abusos i farem sentir 

la veu del poble.

Jaume Valls i Vila 
Regidor del PSC
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els grups municipals opinen
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També pots trobar-nos

La pots aconseguir a:

La piscina, Cal Blau o La Cope.

Preu: 12€. Talles per a nen, dona i home.

No cal dir que els diners 

recollits de la venda de les 

samarretes són íntegrament 

per les despeses de les

 activitats de la Festa Major.

Preu: 1

Ja tens la samarreta 

de la Festa Major?Ja tens la samarreta 

de la Festa Major?

Singfònics és un conjunt que interpreta versions molt personals 

de grans èxits del pop internacional, 

amb incursions en el soul i la música gospel.

I està compost per una trentena de cantaires d’entre 16 i 23 anys.

www.savall.cat

o a Facebook:
Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall

• AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL
 112

• ESCOLA DE NATURA LA MUNTADA
 617 318 305

• ESCOLA JOSEP GRAS
 93 714 02 34

• ESTACIÓ D’AUTOBÚS DE SABADELL
 93 727 92 92

• IES de CASTELLAR DEL VALLÈS
 93 714 43 44

• LLAR D’INFANTS EL PATINET
 93 714 05 75

• MOSSOS D’ESQUADRA
 88

• VIGILANTS MUNICIPALS
 686 928 540TE
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