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L’Ajuntament informa 

Sessió extraordinària 
Ple 9 de novembre  
de 2015

Essent les 20:30 hores i 
comprovada l’existència del 
quòrum necessari es proce-
deix a obrir el debat i votació 
del primer i únic punt: Apro-
var esmena a la Resolució del 
plenària adoptada en sessió 
ordinària del 28 d’octubre 
de 2015, d’aprovació de les 
ordenances fiscals pel 2016. 
Detectats errors de redacció 
en la proposta aprovada es 
procedeix a rectificar el pri-
mer acord esmentat del 28 
d’octubre de 2015, afegint les 
expressions següents:

En el primer punt de la part 
resolutiva afegir al final: “així 
com el seu text refós”.

En el tercer punt de la part 
resolutiva afegir al final: “així 
com aprovar la corresponent 
Ordenança Reguladora”.

En el quart punt de la part 
resolutiva afegir al final: 
“ambdues amb efecte de l’1 de 
gener de 2016”.

Ple 25 de  
novembre de 2015

Comprovada l’existèn-
cia del quòrum necessari, 
comença la sessió a les 21h.

1r punt: s’aprova per una-
nimitat l’Acta 10/2015 del Ple 
ordinari del 28 d’octubre de 
2015 i l’11/2015 del Ple extra-
ordinari del 9 de novembre 
de 2015.

2n punt: Nomenar repre-
sentants en òrgan col·legiat. 
Xarxa local de Consum. 
Nomenar com a represen-
tant d’aquest ajuntament 
al Sr. Juan Luis Toro i com a 
substitut al Sr. Pere Daví Vila-
tersana. Vots a favor (6) ERC; 
abstencions, (1) AES; (2) CUP 
i 2 (CDC)

3r punt: Nomenar com a 
tresorer de l’Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall a en Fran-

cesc Barberà, actual secretari 
interventor d’aquest Ajun-
tament. Vots a favor (1) AES 
i (6) ERC; abstencions (2) 
CDC; en contra (2) CUP.

4rt punt: Vot unànime a 
l’adhesió al Manifest del dia 
Internacional per a l’elimina-
ció de la violència envers les 
dones.

5è punt: Suport a la Reso-
lució 1/XI del Parlament de 
Catalunya. S’aprova per una-
nimitat excepte l’abstenció 
del membre del grup munici-
pal d’AES.

6è punt: Moció del Grup 
Municipal CUP. Banca ètica.

 El grup de la CUP de Sant 
Llorenç Savall proposa al 
Ple municipal l’adopció dels 
següents acords:
1.- Realització d’un informe 
de caire tècnic amb l’objectiu 
d’estudiar la viabilitat de dur 
a terme totes les operacions 
bancàries del consistori mit-
jançant banques ètiques i/o 
cooperatives, tals com Tri-
odos Bank, Fiare, Coop57 o 
Caixa d’Enginyers.
2.- Cancel·lació dels comp-
tes bancaris que encara es 
mantinguin amb entitats no 
ètiques, un cop amortitzats 
els préstecs pendents. En 
cas que no sigui possible per 
algun motiu extraordinari, 
hi haurà el compromís de 
fer un informe tècnic amb 
la justificació corresponent i 
passar-lo als diferents grups 
municipals via la comissió 
informativa corresponent.
3.- No establir cap nou vincle 
ni relació amb cap entitat 
bancària que no sigui inclosa 
dins les banques ètiques i/o 
cooperatives. En cas que no 
sigui possible, es seguiria el 
mateix procediment explicat 
a l’acord segon.
4.- Sensibilitzar i emplaçar a 
la ciutadania a fer ús de ban-

ques d’aquest tipus.
5.- Promoure i fomentar les 
iniciatives de banques èti-
ques i/o cooperatives a Sant 
Llorenç Savall.”

En la fase de deliberació 
intervingué en Joan Solà per 
comentar que caldrà comp-
tar amb algun tipus d’in-
forme que avali la bondat de 
la part pràctica de la moció, 
per tal d’evitar desajustos 
operatius en el funciona-
ment normal de la tresoreria. 
Manifestà estar d’acord en 
anant fent-lo progressiva-
ment i que possiblement l’ús 
del gestor d’expedient ho faci 
més fàcil i ràpid.

Davant la petició de votar 
punt a punt de la part reso-
lutiva de l’anterior Moció, en 
F. Xavier manifestà la seva 
conformitat.

Posada a votació la moció, 
el punt primer, restà apro-
vada amb els vots favorables 
dels membres dels grups 
municipals d’AES (1), CDC 
(2), la CUP (2) i d’ERC (6), 
que representen un quòrum 
de la majoria absoluta del 
nombre legal dels membres 
de l’Ajuntament;

El punt segon de la moció, 
és rebutjat per majoria abso-
luta del nombre legal dels 
membres de l’Ajuntament al 
votar-hi en contra els mem-
bres del grup municipal 
d’ERC (6), votar a favor els 
membres dels grups muni-
cipals d’AES (1) i CUP (2), i 
abstenir-se els membres del 
grup municipal de CDC (2).

El punt tercer de la moció, 
és rebutjat per majoria abso-
luta del nombre legal dels 
membres de l’Ajuntament al 
votar-hi en contra els mem-
bres del grup municipal 
d’ERC (6), votar a favor els 
membres dels grups muni-
cipals d’AES (1) i CUP (2), i 

abstenir-se els membres del 
grup municipal de CDC (2).

El punt quart i cinquè de la 
Moció, restà posada a vota-
ció, essent aprovada amb el 
vot unànime dels assistents, 
significant un quòrum de la 
majoria absoluta del nom-
bre legal dels membres de 
l’Ajuntament.

7è punt: Moció del Grup 
Municipal CUP. Senyalitza-
ció Punt Informació Parc 
Natural. S’aprova per unani-
mitat instal·lar rètols indi-
cadors a l’entrada del nucli 
urbà, figurant el nom de les 
poblacions veïnes i del Punt 
d’Informació del Parc. I un 
altre, d’aquest últim, a l’en-
trada del C/ Llevant cruïlla 
Av. Catalunya.

8è punt: Moció del Grup 
Municipal CUP. ILP. Llei del 
Sistema Educatiu de Cata-
lunya. Instar al Govern de 
la Generalitat de Catalunya 
que no apliqui la Llei Orgà-
nica de Millora de la Qualitat 
Educativa (LOMQE).Vots a 
favor, (2) CUP; abstencions, 
(1) AES, (2) CDC; en contra, 
(6) ERC.

9è punt: Moció del Grup 
Municipal CUP. Vall Xica. 
Celebrar un acte públic on 
s’expliquin detalladament 
els motius que han conduït 
al Dept. de Benestar Social i 
Família a prendre la decisió 
d’iniciar l’expedient de con-
tractació de redacció d’un 
projecte d’enderroc, en el 
qual hi assisteixi un repre-
sentant de l’anomenat depar-
tament i l’alcalde de Sant Llo-
renç Savall. Vots a favor, (1) 
AES, (2) CUP; abstencions, 
(2) CDC; vots en contra (6) 
ERC.

10è punt: Moció conjunta 
d’AES, CUP i CDC. Espai 
Grups Municipals. Vots a 
favor, (1) AES, (2) CDC, (2) 

CUP; en contra, (6) ERC
11è punt: Via Urgència. 

Pressupostos pel 2016. Vots 
a favor (6) ERC; en contra, (1) 
AES, (2) CDC, (2) CUP.

 12è punt: Reparament 
Intervenció i Anomalies d’In-
gressos. S’informa que no 
s’ha adoptat cap Resolució 
de l’Alcaldia, ni de la JGL, que 
hagi comportat cap tipus de 
reparament des de la Inter-
venció. Ni ha estat detectada 
cap anomalia en matèria 
d’ingressos.

13è punt: Resolució de 
l’Alcaldia i de la JGL. Es dóna 
compte al Ple de decrets de 
l’Alcaldia, registrats des dels 
núm. 255/2015 al 283/2015.

A continuació es va donar 
pas a les informacions d’Al-
caldia i regidories, punt 14è, 
finalitzant amb Suggeri-
ments i Preguntes punt 15è.

L’alcalde donà per finalit-
zada la sessió a les vint-i-tres 
hores. 

Ple 25 de  
novembre de 2015

Comprovada l’existèn-
cia del quòrum necessari 
(excusen la seva inassistèn-
cia, Juan Luis Serrano Toro) 
comença la sessió a les 21h.

1r punt: Aprovar l’Acta 
12/2015 del Ple ordinari del 
25 de novembre de 2015. 
Vots a favor (2) CDC i (5) 
ERC; abstencions, (1) AES; 
en contra (2) CUP.

2n punt: Sol·licitar portal 
de transparència a l’AOC. 
S’aprova per unanimitat.

3r punt: Rectificar nome-
nament representants al 
Consorci per la Gestió de 
Residus del Vallès Occiden-
tal. Anul·lar a tots els efec-
tes, per errònia, la part de 
la Resolució plenària adop-
tada el 25-11-2015, en la part 
que acorda el nomenament 
de representants d’aquest 
Ajuntament davant el Con-

PLENS MUNICIPALS

Cultura

sorci de Residus del Vallès 
Occidental. Especificant 
que anul·lació s’ha de consi-
derar retroactiva al mateix 
moment de la seva adopció. 
Ratificar i mantenir com a 
vàlida, a tots els efectes, la 
Resolució plenària adoptada 
l’1-7-2015, de nomenar com 
a representants d’aquest 
Ajuntament davant del Con-
sorci de Residus del Vallès 
Occidental a:Titular: Ricard 
Torralba i Llauradó. Suplent: 
Juan Luís Serrano Toro. Vots 

a favor, (5) ERC; abstencions 
(1) AES, (2) CDC i (2) CUP.

4t punt: s’aprova per una-
nimitat impulsar i donar 
suport a la creació de la taula 
de diàleg formada per tots 
els Ajuntaments de l’àrea 
sanitària de referència de 
l’Hospital Parc Taulí.

5è punt: Moció per la no 
celebració d’actes institucio-
nals exclusius sufragats amb 
diner públic. Vots a favor (1) 
AES i (2) CUP; abstencions 
(2) CDC; en contra (5) ERC.

6è punt: S’aprova per 
unanimitat la Moció d’adhe-
sió al pacte social contra la 
corrupció.

7è punt: S’aprova per una-
nimitat la Moció presentada 
per ERC, de suport a la mani-
festació “Mai més”, ni terro-
risme, ni guerra, ni feixisme, 
ni retallada de llibertats. Per 
la pau, la justícia social i els 
drets humans aquí i arreu.

8è punt: Moció conjunta 
d’AES, CUP i CDC. Espai 
Grups Municipals. Vots a 

favor, (1) AES, (2) CDC, (2) 
CUP; en contra, (5) ERC.

9è punt: Reparament 
Intervenció i Anomalies d’In-
gressos. S’informa que no 
s’ha adoptat cap Resolució 
de l’Alcaldia, ni de la JGL, que 
hagi comportat cap tipus de 
reparament des de la Inter-
venció. Ni ha estat detectada 
cap anomalia en matèria 
d’ingressos.

10è punt: Resolució de 
l’Alcaldia i de la JGL. Es dóna 
compte al Ple de decrets de 

l’Alcaldia, registrats des dels 
núm. 284/2015 al 332/2015.

A continuació es va donar 
pas a les informacions d’Al-
caldia i regidories, punt 11è, 
finalitzant amb Suggeri-
ments i Preguntes punt 12è.

L’alcalde donà per finalit-
zada la sessió a les vint-i-dos 
hores trenta minuts. 

Podreu trobar tots els plens 
celebrats al taulell d’anuncis 
de l’Ajuntament i al de la web 
www.savall.cat

Un dels projectes que vol dur a terme l’Ajuntament, és la remode-
lació de la plaça.

La plaça de la vila és un dels llocs on més gaudim, convivim, i ens hi 
estem tots els llorençans i llorençanes. Per això creiem que una obra 
tan important com és la seva remodelació, l’hem de decidir entre tots.

Per tal de fer-ho, obrim un espai de temps per fer suggeriments, 

entre el 20 de març i 20 d’abril de 2016, per a que tot aquell que vulgui 
dir la seva, com s’imagina o com voldria que fos la plaça, la nostra 
plaça, ho pugui fer.

Podeu enviar les vostres propostes per mail al següent correu, car-
rascovc@diba.cat, o bé, anar a l’ajuntament i deixar-ho per escrit a la 
bústia de suggeriments.

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA. DIGUES LA TEVA!

Ball de Gitanes
Un any més, el 14 de febrer es van reunir la 

Colla de Xicarrons, Futur, Joves, Noies i Grans 
a la plaça del poble. Els Xicarrons van fer la 
presentació deixant volar uns quants coloms i 
una cinquantena de balladors ens van ballar les 
danses tradicionals del ball: la Catxutxa (La Tia 
Coixa), la Polca, el Vals Jota del Marcó, el Xotis 
de l’avi Daví, la Contradansa…acompanyats per 
la cobla l’Anònima Principal dels Vallesos.

Només ens queda agrair a tots els balladors 
per voler seguir amb el tradicional Ball de Gita-
nes i, ja se sap que darrere d’aquests hi ha uns 
mestres, en aquest cas la Roser Calvet, la Marta 
Argemí i en Silvestre Rovira, a tots tres moltes 
gràcies.

Donem també les gràcies a l’ Amadeu Calvet 

que també, un any més, ens va fer de presenta-
dor del Ball de Gitanes i que ens ha facilitat algu-
nes de les línies de la seva presentació: “És una 
dansa molt popular a Catalunya i aquí a St. Llorenç 
Savall es balla des de temps immemorials. Es 

ballava el primer diumenge abans de Quaresma 
i el dimarts de Carnestoltes, doncs tot seguit ve 
dimecres de cendra i amb ell la Quaresma, que és 
època de recolliment, abstinència gastronòmica i 
penitència...per cert, els dies de Carnestoltes de 

l’any 1956, tingué lloc la rea-
parició de les ballades a la 
plaça, conegudes per Gitanes 
del Vallès. Era 12 de febrer a 
la tarda, la temperatura era 
de 7 graus sota zero, a causa 
d’això la gent va anar desfi-
lant de la plaça perquè el fred 
era irresistible. 
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ESPECIAL PRESSUPOSTOS 2015

PRESSUPOST ORDINARI 2016

Total: 2.456.823 €

COMPARATIVA TAXES MUNICIPALS

IBI ESCOMBRARIES IVTM

INGRESSOS 2015 DESGLOSSATS

Ingressos                  Despeses

Cultura

Fira de Santa Llúcia
Com cada any per Santa Llúcia, 

entitats i persones a títol individual, 
van posar la seva paradeta a plaça, 
amb els seus productes artesans 
ja fossin manuals i/o comestibles, 
alguna parada de roba, plantes,...

Festes

Tió, ambaixador i SSMM els Reis d’Orient
Dos mesos després, toca fer una 

valoració del que han estat les 
festes de Nadal en el nostre petit 
poble. 

Arrencàvem les festes amb la 
tradició del Tió. Aquesta va tenir 
lloc el diumenge 20 de desembre 
per la tarda. Uns dos-cents infants 
es van concentrar a la plaça de la 
vila. Aquests anaven pujant a l’es-
cenari i amb el ritme de la música, 
cagaven el Tió. Una bossa plena 
d’obsequis i llaminadures a cada 
nen li va tocar i, una jornada plena 
d’il·lusió i felicitat ens van regalar. 

El diumenge 27 de desembre pel 
matí, El Patronat es va omplir de 
nenes i nens que volien entregar la 
seva carta a l’Ambaixador, els ner-
vis començaven ha estar a flor de 
pell, s’acostaven els Reis. 

Són festes per estar amb la famí-
lia i els amics, de retrobaments 
inesperats i de dinars on la sobre-
taula, s’empalma amb el sopar. 
Però una cosa és òbvia, aquestes 

festes no poden acabar sense la 
cavalcada de Ses Majestats. 

Així doncs, el 5 de gener, el matí 
per a la majoria dels petits, es 
deuria fer etern, però cap als vol-
tants de quarts de set de la tarda, 
els Reis de l’Orient juntament amb 
els patges i una vintena de nens 
que anaven guiant el camí amb les 
entorxes, baixaven de Comabella 
per arribar a la plaça, on rebrien 
a tots i a cada un dels infants que 
els estaven esperant. Va ser tot un 
èxit, doncs uns tres-cents infants 
van tenir l’oportunitat de confessar 
als Reis Mags com s’havien portat 
durant l’any. 

Agraïm la feina feta de tots els 
voluntaris i a totes aquelles per-
sones que han fet possible, un 
any més, que els més xicarrons de 
casa poguessin gaudir d’aquestes 
tradicions. 

Aprofitem per dir-vos que tin-
gueu un any ple de reptes, però 
també de recompenses i que sigui 

un any on tots els vostres somnis 
es facin realitat. 

Feliç 2016!

Comissió de Festes  
de Sant Llorenç Savall

Medi Ambient
Natura Local

L’empresa Natura Local ja ha 
introduït les 2 rutes (la primera, 
ruta circular passant per tres fonts 
i l’ermita de St. Jaume; la segona, 
Llogari-Castell de Pera-Vall d’Horta) 
per promocionar el poble, a la seva 
app.

Animeu-vos 
a descarre-
gar-la  
i gaudiu de 
les rutes 
del nostre 
poble!

Atenció ciutadana
Cartells contra l’incivisme

L’any passat els i les alumnes de quart de 
primària (actualment fan 5è) de l’Escola Josep 
Gras, van ser convocats per l’Alcalde juntament 
amb el regidor d’ensenyament de la legisla-
tura passada, en Josep Ma Noguer, a la Sala de 
Plens, després d’haver fet arribar una carta a 
l’Ajuntament en la qual expressaven els seus 
sentiments d’inquietud i de ganes de millora 
del nostre poble. D’entre els temes tractats, 
cal remarcar la seva forta preocupació per la 
deixadesa per part de la gent que té animals 
de companyia tals com gossos i que no cuida 
deixant els seus excrements al mig del carrer. 
Amb les seves ganes de col·laborar van decidir 
que els nens farien uns cartells ben vistosos i 
cridaners i l’Ajuntament es va comprometre a 
posar-los en diferents punts del poble.

Aquí us els presentem i dir que properament 
els trobareu en diferents punts del poble.
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PRINCIPALS INVERSIONS DEL 2016

Skate Park:  
40.000 €

Millora  
Annex Casa  
de Cultura:  
25.000 €

Millora de la 
depuradora de 
la piscina 
25.000 €

Pavimentació 
trams de carrers: 
85.000 €
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Esports solidaris amb la Marató de TV3
PRIMER TORNEIG PARC NATURAL

Servei a les Persones

Presentació de la campanya  
“Joguines Solidàries 2016”

Les oficines de CaixaBank de la 
direcció d’àrea de negoci de Saba-
dell van posar en marxa en el mes 
de desembre, per setzè any conse-
cutiu, la campanya “Joguines Solidà-
ries”. Una de les poblacions benefi-
ciàries d’aquesta campanya va ser 
Sant Llorenç Savall (entre d’altres), 
en aquest cas la donació va ser de 
1.600€.

L’objectiu és ampliar i reforçar 
la tasca d’obra Social que realitza 
l’Obra Social “la Caixa” en aquestes 
poblacions i alhora recolzar la feina 
duta a terme pels municipis i Enti-
tats que fa anys que hi treballen, per 

que cap nen es quedi sense jogui-
nes al Nadal.

El 14 de desembre de 2015 va 
venir al nostre ajuntament el Direc-
tor de l’oficina de la Caixa del nostre 
municipi, Ismael Martínez Aledo, a 
fer la donació de les joguines. Igual 
que en les campanyes anteriors, les 
joguines que l’Obra Social “la Caixa” 
regala aquest any són bàsicament 
lúdiques i educatives, funcionen gai-
rebé totes sense piles i no són bèl-
liques ni sexistes.

Des de l’Ajuntament volem agrair 
aquesta tasca que realitza l’Obra 
Social de “La Caixa”.

Ajuts d’urgència social 2011-2015
A continuació us presentem un requadre on s’especifica, concepte per 

concepte, els ajuts d’urgència social destinats des de l’any 2011 fins el 2015.

Entitats i Societat

Aquest proppassat 5 i 6 de desembre de 
2015 es va celebrar a Sant Llorenç Savall el 
primer torneig de futbol7 amb el nou paviment 
de gespa artificial al Municipal de Ponsferrer.

Aquest torneig neix amb la voluntat de 
promoció de l’entorn de la nostra vila; amb 
la voluntat de fer difusió com a vila solidària 
amb la gent que té problemes tan físics com 
mentals,fent aportació econòmica i visual a la 
Fundació de la Marató de TV3; amb la volun-
tat que una part dels nostres infants puguin 
gaudir d’un cap de setmana d’esport,futbol i 

relació amb vailets d’altres contrades; injecció 
econòmica als nostres( bar-restaurants, comer-
ços..)i finalment amb la voluntat de cohesió del 
poble per dur a terme aquests objectius. 

Per què Torneig Parc Natural i no torneig Sant 
Llorenç Savall? Tot i que no sabem en el temps 
si aquesta iniciativa es donarà anualment o que-
darà estroncada, la voluntat és de créixer en 
tots els sentits ( comunicació, nivell futbolístic, 
número d’equips participants).....fins el punt de si 
fos precís, fer-ne partícip a altres poblacions del 
voltant del parc. La voluntat de l’organització i del 

poble determinarà fins on es vol arribar. És per 
això que se li va posar aquest nom amb possibi-
litat d’expansió.

EL TORNEIG EN NÚMEROS:
Social:
•	 Un total de 30 equips en edats de 7 a 11anys
•	 17 clubs van gaudir del Torneig .
•	 19,30 hores de futbol non-stop repartits en 

2 dies de 9am a 19:30pm, parant entre les 
14/15pm.

•	 Uns 350 vailets amb els seus respectius 
entrenadors.

•	90 partits de 20min ( 44 dissabte, 46 diumenge).
•	Un total d’11 pobles/ciutats van viatjar a Sant Llorenç Savall (Caste-

llar de Vallès,Sant Feliu de Codines, Monistrol de Calders, Sabadell, 
Terrassa, Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès , Badia del Vallès, 
Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Badalona)

•	Unes 1000 persones van passar pel torneig a diari 
(jugadors+tècnics+públic).

Fundació Marató de Tv3:
•	El primer dia tothom que hi participava en el Torneig 

(jugadors+tècnics+públic), feia donatiu d’ (1€). El donatiu va arribar 
a 997€.

•	Durant els 2 dies es donaven uns braçalets temàtics de la marató a 
qui donés <5€ per la causa . El donatiu va arribar a 287,44€. 

•	El total del Torneig com a donatius a la Fundació va pujar a 1.284,44€ 
que sumats a un esdeveniment associat de Zumba vàrem aportar 
1.336,44€ 

•	Tota la canalla va gravar un spot de vídeo per la marató sota el “Lema”
•	FEM MARATÓ DE FUTBOL, FEM MARATÓ DE TV3
•	FEM FUTBOL, GUANYEM A LA DIABETIS
•	FEM FUTBOL , GUANYEM A L’OBESITAT.
•	Aquest vídeo va sortir el dia en que la Fundació fa 15 hores de pro-

grama a TV3.

Promoció econòmica:
•	 Ens consta que aquell cap de setmana tots els restaurants i bars en varen 

sortir beneficiats.
•	 Molts dels comerços varen exhaurir existències.
•	 Empreses de la nostra vila varen també tenir moviment ( medalles, roba 

del torneig, trofeus...)
•	 Si hi han properes edicions es buscarà arribar a més col·lectius.....
•	 Cohesió social del poble:
•	 Un total de 65 voluntaris van atendre a aquesta gran suma de 2.000 per-

sones que van passar pel torneig.
•	 2 persones varen fer vigilància nocturna.
•	 Sense aquest voluntariat, amb vocació de servei altruista, fer possible 

aquest torneig és del tot impossible. Podríem fer una llista de qui són, 
però estem convençuts que la seva voluntat no és tenir un reconeixement 
en sortir reflectits a l’escrit ,sinó en el servei prestat per aquest gran 
esdeveniment que ha donat tant al poble.

L’Organització

Facebook: Torneig Parc Natural
Mail: torneigparcnatural@gmail.com
Twitter: @torneigparcnat2
Telèfon: 606 87 81 69

TORNEIG TENNIS TAULA AMB LA MARATÓ DE TV3

Ping Pong a Sant Llorenç Savall! Ens expli-
quen els nostres avis que abans ja s’hi jugava, 
i fins i tot es feien campionats. Des de fa pocs 
mesos hem recuperat aquest esport per a tots 
els vilatans/es que ho vulguin practicar. Cada 
divendres des de les 17:00 fins a les 20:00 és 
pot veure al pavelló esportiu l’escola de ping 
pong del nostre poble. Tennis Taula Llorençà 
forma part com a secció esportiva de l’entitat 
del Centre d’Esports Llorençà. Darrera hi ha 
un projecte il·lusionat amb uns objectius per 
assolir, entre ells, fer diferents torneigs. El 
calendari ens va avisar de dos torneigs impor-

tants: el de La Marató de TV3 i el de la Festa Major. 
Tothom hi és convidat a participar-hi. 

Diumenge, 13 desembre 2015, vam tenir l’ocasió 
de gaudir del primer torneig de ping pong solidari 
amb La Marató de TV3. Entre tots, vàrem col·laborar 
i ajudar a omplir la guardiola, però el més important 
és que vàrem recaptar les il·lusions i somriures de 
cada un dels palistes que es trobaven a la pista.

Es van presentar 35 jugadors/es, tots ells llo-
rençans, per gaudir d’una jornada ben espor-
tiva. Separades per dues categories: la junior i la 
sènior. Vàrem fer grups per jugar-hi, fins arribar a 
les eliminatòries de les semifinals i finals. Encara 

que va haver-hi premis per a tots els participants, 
els que van arribar a la final varen ser: 

Categoria junior: 1r- Eric Fernandez, 2º- Berta Cor-
coll, 3r- Martí Buisan, i 4rt va quedar en Unax Martinez.

Categoria senior: 1r- José A. Fernandez, 2º- Josep 
Mª Mirapeix, 3r- Joan Mirapeix, i 4rt va quedar en Pau 
Martinez.

Felicitats a tots els jugadors/es, i els que ens 
han ajudat a que aquest torneig fos possible.

Animeu-vos! Us esperem per al torneig de la 
Festa Major 2016!!
Facebook: Tennis taula Llorençà (obert a tothom!)

Tennis Taula Llorençà - Òscar

CARNESTOLTES

El 6 de febrer vam celebrar el 
Carnestoltes. A les 10:30 ens tro-
bàvem CAU iamb grallers i timba-
lers a la Casa de Cultura. Allà vam 
preparar una bona xocolatada. 
Aquest any, el CAU va escollir com 
a temàtica les olimpíades. Uns 
anaven disfressats d’halterofília, 
d’altres de jugadors d’hockey, de 
ciclistes i d’amazones i genets. 
Mica en mica van anar arribant 
nens i nenes disfressats/des, i 
també els seus pares.

Degut a la mica de pluja que va 
caure, la rua es va haver de modificar 
i acabar en el pavelló. Allà vam poder 
gaudir de la música i de les cançons 
d’en Jaume Ibars.

AEIG Set i Gegants

Un cop l’any ens agrada ser monàr-
quics. Ens posem un gran nas vermell 
i una perruca de colors vius i sortim al 
carrer per ballar amb veïns i amics.

Amb aquest esperit monàrquic nome-
nem gran duc al cargol, baronessa a la 
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BOMBERS
Balanç 2015

En aquest SAVALL us farem cinc cèntims 
d’algunes de les activitats que l’Associació de 
Bombers Voluntaris i Juvenils de Sant Llorenç 
Savall (ASBOSAVALL) hem realitzat l’any 2015.

Podem classificar-les en activitats associ-
atives i “serveis”, entenent com a associati-
ves totes aquelles que realitzem en l’àmbit no 
urgent, sols o bé en col·laboració amb altres 
entitats. Els anomenats “serveis” són les acti-
vitats –urgents o no-, que realitzem dins l’es-
tructura operativa dels Bombers de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Activitats associatives
A títol individual, els membres de la nostra 

associació també formem part d’altres enti-
tats d’àmbit municipal com el Club Excur-
sionista, el Club Ciclista, la Coral, el Ball de 
Gitanes, les AMPA de l’escola i la llar d’in-
fants, l’ADF, etc... i com a tals, participem i col-
laborem en les seves activitats.

Un any més convé esmentar la nostra col-
laboració amb la “Primera Marató de Munta-
nya de Catalunya”, amb la coordinació de les 
comunicacions entre els controls i la cons-
titució d’un grup de retén activable en cas 
necessari per a qualsevol emergència de les 
curses.

A nivell supramunicipal, formem part de 
l’Associació de Bombers Voluntaris de Cata-
lunya (ASBOVOCA), la “Asociación Española 
de Lucha contra el Fuego” (ASELF) i la 
“Federación Española de Bomberos” (FEB). 
I en la mesura de les nostres possibilitats, 
participem dels actes que organitzen. Mal-
auradament encara no podem formar part 
de la Federació Mundial d’Associacions de 

Bombers Voluntaris (FWVFA, les seves sigles en 
anglès), ja que tan sols en poden ser membres les 
associacions de països independents.

Com a col·laboració destacable del 2015, hi ha 
la nostra participació en el Calendari Solidari 
“bombersambcausa”, en benefici de la recerca 
per les malalties infantils que es fa des de l’Hos-
pital Maternoinfantil de Sant Joan de Déu.

A nivell internacional, des de fa uns anys estem 
agermanats amb l’Associació de Bombers Volun-
taris de Setúbal (AHBVS) amb l’objectiu d’estrè-
nyer vincles i conèixer tant la gent com les tèc-
niques de treball dels bombers d’aquesta ciutat 
portuguesa.

Serveis
L’any 2015 hem tingut una disminució del nom-

bre d’intervencions degut principalment per la 
poca sinistralitat de la campanya d’estiu i també 
a conseqüència de la política endegada pels res-
ponsables de la Regió d’Emergències de minimit-
zar l’activació dels parcs de bombers voluntaris. 
Tot i això, la situació del nostre parc a més de 30 
minuts del primer ajut professional, fa que bona 
part dels serveis s’hagin solucionat només amb 
personal propi.

D’altra banda, també cal fer constar que durant 
2015, la Direcció General de Bombers ha redefinit 
els criteris d’activació dels parcs per tal d’esta-
blir una prelació de sortides en funció dels temps 
d’arribada. Aquest fet condiciona molt l’activa-
ció del nostre parc ja que cobrim una zona amb 
baixa densitat de població i, per tant, amb baixa 
sinistralitat. 

En el llistat següent està relacionada la prela-
ció de les primeres cinc sortides del nostre parc 
segons aquests nous criteris:

Primera sortida a:
•	 Sant Llorenç Savall (REMN)
•	 Granera (REC)
•	 Gallifa (REMN)

Segona sortida a:
•	 Monistrol de Calders (REC)
•	 Mura (REC)
•	 Talamanca (REC)

Tercera sortida a:
•	 Castellcir (REC)
•	 Castellterçol (REC)

De quarta a cinquena sortida:
•	 Artés 5 (REC)
•	 Calders 4 (REC)
•	 Sant Quirze Safaja 4 (REC)
•	 Sant Feliu de Codines 4 (REMN)

Del total de serveis efectuats cal destacar que 
un 20% corresponen a incendis urbans (habitat-
ges i contenidors), un 18% són de vegetació i un 
12% de mobilitat (accidents). La resta correspo-
nen a salvaments, assistències tècniques, retens 
preventius i no urgents.

Aquests serveis es concentren a Sant Llorenç 
(76%), seguits de Granera (12%), Castellar i Relli-
nars (4% cadascú).

La distribució al llarg de l’any es concentra als 
mesos de Juny, Juliol i Agost amb un 60% dels 
serveis.

Pel que fa a les hores de presència física a les 
instal·lacions del parc de bombers, n’hem esmer-
çat un total de 2.500, de les quals més de la mei-
tat ho han estat de retén per l’activació de dife-
rents plans de protecció civil i emergències.

papallona i marquès al simpàtic 
gos que sembla interessat pel gran 
cap de sa majestat el rei carnestol-
tes. Curiós és sa majestat i el món 
que l’envolta, un món de diversió 
sense tabús, sense vergonyes. 
Nostre rei i senyor és un bevedor 
reconegut, l’agraden les dones i el 
sexe i no té cap mirament a l’hora 
de gaudir d’una bona festa. És ben 
evident que va néixer per ser un rei 
del nostre vell continent.

El passat dissabte 6 de febrer 
el poble de Sant Llorenç va gau-
dir un any més de la tradicional 
festa de carnestoltes. Molts vila-
tans van disfressar-se per seguir 

la rua organitzada pels Geganters de 
Sant Llorenç amb la col·laboració de 
l’Agrupació de veïns de Comabella.

 No podem oblidar que la festa de 
carnestoltes és transgressora perquè 
pertany al poble, un poble que es mou 
per tota mena de sentiments i que pot 
aprofitar aquest dia per expressar-los 
amb un esclat d’alegria sense límits. 
Es per això que mai podem perdre 
aquesta festa. 

La festa va finalitzar al Parc de 
Comabella on Sa Majestat el rei 
Carnestoltes amb els Geganters de 
Sant Llorenç van repartir regals a 
les millors disfresses, i tothom va 
poder prendre xocolata desfeta, 

gentilesa de l’agrupació de veïns de 
Comabella. 

Volem agrair profundament a sa 
majestat que sortís de palau per 
venir al nostre poble, deixant de cos-
tat les obligacions que un rei com cal 
ha de patir dia si i dia també. Agraïm 
també la participació de totes les 
persones que van participar a la 
rua, i els animen a continuar parti-
cipant de totes les activitats que les 
diferents associacions del poble fan 
pels veïns.

Ens tornarem a veure aviat. 

Geganters de Sant Llorenç Savall- 
Agrupació de veïns de Comabella.

Si la teva resposta és AFIRMATIVA,  
envia’ns un correu electrònic a bombersslls@gencat.cat i t’explicarem:
•	 Què és ser bomber voluntari
•	 Models, estructura i reglamentació
•	 Requisits i forma d’accedir al cos de bombers voluntaris
•	 Organització del parc de Sant Llorenç

Vols seguir-nos?
Ens pots trobar a Twitter: “@BBVVSantllu”  
també al Facebook: “Bombers voluntaris de Sant Llorenç Savall”
Volem engegar un blog http://asbosavall.blog.cat/ i ens agradaria un cop 
de mà. Envia’ns un correu electrònic a bombersslls@gencat.cat

GEGANTS DE SANT LLORENÇ SAVALL
Salut llorençans i llorençanes!

Un any més deixem enrere, 
amb els deures fets i contents de 
la tasca realitzada. Un 2015 que 
ha estat intens i emocionant, viat-
jant arreu de Catalunya amb els 
gegants de Sant Llorenç Savall al 
davant. Durant aquest any deixat 
enrere hem estat treballant de 
valent per es reconegui el nostre 
poble com una vila amb fal·lera 
gegantera, com diem nosaltres. 
I, de fet, de fal·lera no ens n’ha 
faltat pas ja que aquest 2015 
és l’any amb el que hem viatjat 
més amb en Capablanca i na 
Genoveva. Des de poblacions del 
nostre entorn fins a Vila-seca, 
Les Borges Blanques o a Arge-
lés-sur-mér (França), hem arri-
bat a tot arreu amb ganes, fent 
ressonar gralles i tabals i ballant 
amb els gegants. Val a dir que, 
l’any passat, vàrem arribar a fer 
prop d’una vintena de sortides 
amb els gegants de Sant Llorenç 
Savall, xifra que ens converteix 
en una de les colles més acti-
ves de la comarca. Però podem 
dir, també, que hem complert el 
nostre compromís com a enti-
tat cultural aquí al poble. Durant 
l’any passat vàrem participar en 
tots els actes culturals que hem 
pogut, des de la cavalcada de reis 
fins al pi de maig, festa major i la 
diada de Sant Llorenç. Hem pro-
curat per mantenir vives algunes 
tradicions, com la rua de carnes-
toltes o, darrerament, el quinto 
de Nadal; i com cada any, ens 
hi deixem la pell perquè actes 
com la festa de l’aigua de festa 
major o la Trobada de Gegants 
del poble sigui, any rere any, un 
esdeveniment més rellevant a 
l’agenda de la nostra vila. 

Malgrat tot el que estem fent, 
el nostre desig és poder fer més 
i millor pel nostre poble, llar on 

hem viscut des de petits, que ens ha 
donat molts bons records d’infantesa 
i ara ho volem agrair fent el possible 
perquè Sant Llorenç pugui ser un 
lloc encara millor. No és fàcil a vega-
des, bé que com a colla que som, per 
seguir treballant necessitem la unitat 
dels nostres: disponibilitat i com-
promís, uns béns molt preuats i que 
costen d’aconseguir. Però aquesta és 
una virtut que tenim a gegants, tenim 
molt a agrair a la nostra gent perquè 
junts hem aconseguit moltes coes, 
i esperem seguir així per continuar 
endavant. 

Tanmateix, tenim molt a agrair a 
molta gent del poble i altres associa-
cions que ens donen suport per con-
tinuar actius. Aquesta col·laboració 
moltes vegades de fer manifesta, 
però sàpiga tothom, i especialment 
totes les persones que durant aquest 
any ens han ajudat, que els estem 
profundament agraïts. Sense la col-
laboració d’aquestes persones seria 
molt difícil tirar endavant amb la Tro-
bada de Gegants del nostre poble, 
que cada any incorpora un volum 
major de colles i sense aquests 
voluntaris i voluntàries que ens aju-

den la seva organització seria molt 
més complicada. 

No ens voldríem allargar relatant 
tot el que hem fet aquest passat 
2015 perquè de ben segur ompliríem 
masses pàgines i la lectura seria un 
tant feixuga, tant sols volem afegir 
que per aquest any 2016 esperem 
seguir endavant, complint amb els 
nostres reptes i assolir-ne de nous. 
Continuar representant Sant Llorenç 
Savall amb els nostres gegants i ser 
reconeguts arreu de Catalunya i per 
la nostra pròpia gent, o tothom té les 
portes obertes per si vol unir-se al fet 
geganter. D’altra banda volem reite-
rar l’agraïment a totes les persones 
que ens han ajudat, ja que aquest 
any hem pogut finalitzar satisfactò-
riament amb el projecte de fer unes 
rèpliques dels vells, en Capablanca i 
na Genoveva, afegint-se a una imat-
geria que consta d’en Capablanca i 
Genoveva (nous), en Capablanca i na 
Genoveva (vells), en Joan Muntada 
i la Guida de Savall, la Nena del Set 
i el Tintinet, un drac i diversos cap-
grossos. Això suma un total de més 
de 12 figures que portem arrosse-
gant d’aquí cap allà més de 5 anys i 
sense tenir un lloc on guardar-los en 
les condicions òptimes. Finalment, 
després de dos anys de solució “pro-
visional” l’ajuntament ha manifestat 
posar fil a l’agulla per procurar-nos 
un espai on es puguin guardar els 
gegants en condicions, sense perill 
que es malmetin per la brutícia ni la 
humitat. Passat tant temps esperant 
aquest moment, tenim esperances 
que aquest 2016 puguem tenir, final-
ment, un lloc en condicions on guar-
dar tota aquesta imatgeria i agraïm 
sincerament que l’ajuntament tingui 
aquest detall amb els gegants del 
poble que porten el nostre nom arreu 
de Catalunya. 

Fins la propera edició,  
SALUT I FAL·LERA!!

En cas d’accident: truca al 112

Missatge d’alerta que has de transmetre:

• Nombre de persones accidentades i edat.

• Lloc de l’accident: adreça, població, planta-pis.

• Situació de l’accidentat: està ferit? està conscient? sagna? respira?

Per a més informació: 
http://interior.gencat.cat/ca

Vols ser bomber@ voluntari@ a Sant Llorenç

Vius o treballes al poble? Vols aprendre autoprotecció?

Tens ganes d’entrar a formar part del col·lectiu dels  
bombers voluntaris?
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ESCOLA JOSEP GRAS
L’art urbà

Aquest curs, l’espai d’art dels 
grups de mitjans i grans gira 
entorn de l’art urbà.

Tots els anys posem la mirada 
en algun tema i això ens enriqueix 
els processos que es donen en 
aquests temps i sovint ens dóna la 
possibilitat de fer entrar artistes a 
l’escola. 

En altres temps l’artista que ens 
ha acompanyat ha estat en Quelot; 
artista local i conegut per molts 
de nosaltres. Fruit del seu pas 
per l’escola i de la feina que vam 
compartir amb els infants tenim 
el quadre “Molta Cara” a l’entrada 
de l’escola o les il·lustracions que 
decoren les parets de la nostra 
biblioteca. 

Aquest curs, tot organitzant 
aquests temps al voltant de l’art 
urbà i quasi sense voler-ho, vam 

acabar arribant al taller d’en Werens, 
(Ramon Puig Artigas, 47) un graffiter 
format a l’Escola Massana i al London 
College of Printing. Les seves obres 
d’art urbà s’escampen per incompta-
bles murs d’arreu.

Ell, en Werens, ens acompanyarà 
al llarg del curs per conèixer millor 
aquest tipus d’art i, mentre ho fa, ens 
recomana i ajuda a anar practicant 
i millorant les nostres tècniques del 
dibuix.

Hem tingut la sort que coincidís 
aquesta proposta amb l’exposició que 
fa l’artista al Museu d’Art de Sabadell. 
El passat desembre tota l’escola la 
vam visitar i vàrem quedar encantats. 

Amb tot, poc a poc, i amb l’acompa-
nyament d’en Werens, el projecte el 
donarem per acabat trobant una bona 
manera i un bon lloc per expressar-nos 
a través de l’art urbà. 

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
Sortida hivernal al Bastiments

El passat dia 9 de gener el grup excursionista CEL va organitzar la 
sortida hivernal per pujar a Bastiments (2.877m).

Situat a la província de Girona entre el Ripollès i el Conflent, és el pic 
més oriental dels pirineus i està a dues hores de camí en cotxe.

Vàrem començar a caminar a les 9 del matí pel sender GR-11 per anar 
a buscar el refugi Ull de Ter. Els avets nevats i un rierol saltiró, que es 
deixava veure entre la neu, ens van acompanyar fins al refugi. Un cop 
aquí ens posem els grampons i comencem el camí que puja fins al Coll 
de la Marrana (2.530m) seguits per una boira espessa que s’alçava dar-
rera nostre, ara ja no hi ha bosc sinó una gran extensió de terra, pedres 
i neu a on se sent fàcilment el vent que comença a bufar. La primera 
pendent pronunciada que trobem ens deixa al Coll i veiem a l’esquerra el 
Cim de Gra de Fajol, des d’aquí comencem l’ascensió lenta i amb un fort 

vent caminem en siga’s saga’s fins a pujar al Cim de Bastiments. En arribar 
al cim vàrem contemplar la immensitat de les muntanyes i entre elles per 
sobre de la boira es distingia la muntanya de Montserrat, el Montcau i el 
Matagalls entre d’altres cims. Fem les fotos de rigor i iniciem el descens 
amb alguna relliscada, però de seguida som a baix al refugi UT, part lliure a 
on ens guardem del vent i fred per dinar. Aquí vàrem compartir una bossa 
d’olives els 11 valents llorençans de totes les edats des de el mes petit de 
12 fins a més gran de 50.

L’equip
Enllaç per visualitzar el video i les imatges del dia:
https://www.youtube.com/watch?v=6vMgVg2JKFo

RÈSIDÈNCIA DE GENT GRAN SANT LLORENÇ SAVALL
Ja tinc 38 anys

Crtra. de Sabadell a Calders, Km 18,5
08212 Sant Llorenç Savall
Tel. 93 714 01 01
Fax 93 714 02 78

El passat 23 de gener va fer 38 anys que vaig obrir les 
portes a les persones grans del poble i de la comarca. 
Els meus orígens es remunten als anys 1973-74 quan 

Mossèn Rosell va fer la donació dels terrenys amb l’objec-
tiu de construir un equipament residencial per a la gent 
gran del seu poble i donar treball als vilatans. 

L’obra va ser gestionada pel Dr. Mussons 
vinculat amb l’Imserso de Madrid, organitza-
ció estatal que va construir 5 grans residèn-
cies per a la gent gran a Catalunya (Girona, 
Santa Coloma, Terrassa, Reus i Sant Llorenç 
Savall).

L’any 1975 es va començar la construcció, 
erigint-se la carcassa però no és fins els anys 
1976-77 que es contracta el primer grup de 
treballadors (director, tècnic de manteniment, 
administratiu e infermera) per tal de posar en 
marxa l’equipament.

Era un centre on residien persones grans 
sense cap grau de dependència i el règim 
d’estància era hoteler. Poc a poc es va anar 
dotant la plantilla del personal (governanta, 
cambreres-netejadores, treballadora social, 
metge en horari de tardes...).

Des dels orígens la Residència de Sant 
Llorenç Savall ha cuidat i acompanyat a les 
persones grans i a les seves famílies, en el 
procés d’envelliment i sempre ha destacat 
per l’esperit acollidor.

L’any 1992, l’Institut Català de Serveis Soci-
als (Generalitat de Catalunya), va catalogar la 

RGGSt. Llorenç com un equipament residencial 
per atendre a persones grans amb necessitats 
assistencials, la qual cosa va requerir una rees-
tructuració del tipus d’atenció que es dispensaria 
als nous residents. Es va crear la figura de Coor-
dinadora Assistencial i progressivament va aug-
mentar la dotació de personal fins a configurar 
l’actual equip interdisciplinar. 

Durant els últims 6 anys, la RGG St. Llorenç 
ha reformat l’edifici per adaptar-lo a les noves 
necessitats (envelliment de la població, atenció a 
la dependència, assistència a les malalties cròni-
ques...) i per tal de consolidar-se com un centre 
de recursos assistencials i socials.

Per poder cuidar i acompanyar a les persones 
grans, malaltes i a les seves famílies, la RGG St. 
Llorenç sempre ha comptat amb una plantilla de  
professionals compromesos i amb vocació. 

Professionals que treballen diàriament les 24 
hores del dia, els 365 dies de l’any i treballadors 
que ja no estan amb nosaltres però que han dei-
xat la seva empremta en cada racó d’aquesta 
gran casa, ho han fet possible.

Per a la RGG St. Llorenç les famílies, volunta-
ris i col·laboradors són un dels eixos fonamentals 

per relacionar-nos amb el nostre entorn, per tal 
de normalitzar la vida dels residents i de la insti-
tució i per fer que la vida dels residents sigui molt 
més agradable. És per aquesta raó, que molts 
dels nostres projectes segueixen aquesta línia 
(reunió de familiars, sortides, festes, activitats, 
facebook...). 

El nostre repte actual és continuar amb l’espe-
rit que sempre ha distingit la RGG St. Llorenç, el 
llegat d’acollir a les persones que venen a viure 
en aquesta casa. 

Hem de continuar treballant, i perquè no, inno-
vant, per tal de seguir sent un centre d’acolliment 
on s’identifiquin les noves necessitats de les per-
sones que venen a viure-hi, adaptant-nos i donant 
resposta a la realitat social de cada moment.

Per aconseguir-ho, continuarem necessitant 
de tothom: treballadors, familiars, col·laboradors, 
vilatans... 

...i així, complir 38 anys més...
MOLTES GRÀCIES PER OMPLIR-ME DE VIDA

LA RESIDENCIA DE GENT GRAN DE SANT LLORENÇ 
SAVALL GENER 2016

Entrega premis 1a Copa Llorençana

El passat 23 de gener el Club Excursionista 
va fer entrega de la “1a Copa Llorençana”. 
Aquest any se la van endur en Rafa García i la 
Marta Rovira ja que van ser els que van treure 
millor puntuació a les curses organitzades 
pel Centre. Els trofeus i els premis van ser 
entregats per l’Alcalde i per en Pere Canadell 
(Cap de Trailraners llorençans).

També es va fer entrega de diplomes, a 
càrrec de l’Esteve Puig (President del CEL) 
a aquells participants que van córrer a les 
5 curses (Xino-Xano; La Rosa; Cursa de la 
Festa Major; Marató, ja fos en la de St. Jaume, 
la mitja o la sencera; i la Sant Silvestre): en 
Javier Pérez, David Carreras, Narcís Montfort 
i en Paulino Martínez. 

Es va passar un vídeo amb el recull de fotos 
de totes les curses i van presentar el calen-
dari d’aquestes amb algunes novetats.

EL CASAL D’AVIS
El Casal i la Marató

Com cada any, el Casal també va fer la seva aportació amb la Marató 
de TV3. Aprofitant la Fira de Sta. Llúcia, van posar la seva paradeta amb 

coca, cafè i xocolata. A la tarda van fer ball i pica-pica. En total varen recollir 
350 euros!

 

horaris

· AJUNTAMENT L’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. 

· JUTJAT DE PAU Ubicat a l’actual Ajuntament.  
Obert cada dijous d’11 a 13h.

· CAP L’horari del Centre d’Atenció Primària és  
de dilluns a divendres de 8 a 14h.

· DEIXALLERIA De dilluns a divendres de 15 a 18h  
i els dissabte de 9 a 14h.

· PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC Dissabtes,  
diumenges i festius, de 10 a 14 h, a les instal·lacions de l’Ajuntament

 

telèfons d’interès

•	 AJUNTAMENT DE  
SANT LLORENÇ SAVALL 93 714 00 18

•	 CAP 93 714 02 38

•	 CASA DE CULTURA 93 714 12 23

•	 CASAL SEGONA JOVENTUT 93 714 05 31

•	 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

•	 JUTJAT DE PAU 93 714 00 18

•	 LLAR D’INFANTS EL PATINET 93 714 05 75

•	 PUNT D’INFORMACIÓ 
DEL PARC NATURAL 93 714 00 18

•	 RESIDÈNCIA DE GENT GRAN 93 714 01 01

•	 VIGILANTS MUNICIPALS 686 928 540

•	 PARRÒQUIA SANT LLORENÇ 93 714 00 39

•	 CONFRARIA SANT LLORENÇ 619 48 40 40

•	 SERVEIS FUNERARIS  
SABADELL 93 727 74 00
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Ens assentem al menjador. Els nens estan aca-
bant de dinar i es preparen per tornar a l’escola a 
la tarda. Ens haurem d’afanyar. Les logístiques de 
cotxes formen part de la quotidianitat de l’organit-
zació familiar.

Veniu de Sabadell i Barcelona i amb formacions de 
professions molt “urbanes”. Què us va portar fins la 
Vall d’horta?

Com a projecte de vida, teníem molt clar que 
volíem viure fora de Sabadell en un entorn rural, i 
a l’hora, fer-ho compatible amb la feina, que com a 
advocada i mediadora, em cal sovint, la ciutat. Vam 
buscar i mirar molts llocs, d’Osca fins a Reus. Sens 
dubte trobar la Vall d’horta, va ser una sort ja que ho 
fa tot més fàcil i compatible.

Vam començar a la masoveria del Marquet de 
les Roques l’any 2007, gràcies a l’Alfons Llobet de 
l’Obrador. Fa tres anys però, degut a unes obres de 
rehabilitació sobtades al Marquet, ens traslladem a 
la Muntada en un intent de donar sortida al projecte 
iniciat al Marquet.

Han passat ja 9 anys des de llavors i la família ha 
anat creixent: teniu tres fills, el Feliu, l’Oleguer i el 
Quirze, que han crescut a la vall. Com valoreu la cri-
ança a la masia?

Viure en un entorn natural, pensem que fa créixer 
als nens en un espai acollidor de per si. A la Mun-
tada hi trobem l’afegit de viure una natura ruralit-
zada. Que els nois hagin de superar certs dies la 

mandra d’anar a l’hort o bé preocupar-se que hi hagi 
aigua fresca als abeuradors de les gallines, fa que 
creixin coneixent els cicles de vida. Han vist néixer 
i morir animals, han vist en quina època pareixen 
les ovelles, quan les gallines fan molts o pocs ous... 
Això comporta molts perquès i també les seves 
respostes.

Tot plegat creiem que els dóna una visió menys 
consumista, ja que veuen que moltes coses no cal 
comprar-les sinó fer-les un mateix. Els nostres fills 
creixen en un espai de llibertat on corren, s’enfilen, i 
inventen jocs del no res.

Ja fa força anys que sou a la Muntada, però fins fa 
poques setmanes no heu aconseguit guanyar el con-
curs públic per la concessió de l’equipament amb la 
Diputació per 25 anys. Quins han estat els factors 
clau per aconseguir-ho?

El factor principal, ha sigut presentar al concurs 
un projecte molt potent. Amb tres eixos de treball 
molt marcats i sostenibles tan a nivell tècnic com 
econòmic.

Ara bé, ha estat un camí enormement difícil. Tre-
ballar amb l’administració és complicat, ja que els 
tempos d’uns i altres són molt diferents. Per l’admi-
nistració, fer un concurs de llarga durada, suposa un 
repte enorme i la quantitat de sedassos administra-
tius que hem hagut de superar ha estat molt feixuc. 
En el nostre cas, que barrejàvem lloc de viure i de 
treball, ha estat frustrant veure com els projectes 
s’havien d’anar aparcant fins que no hi hagués una 

seguretat contractual. Mentre això no ha sigut així, 
hem hagut de viure en la “provisionalitat”, compagi-
nant la feina que implicava el Marquet i després la 
Muntada, amb feines externes.

Expliqueu-nos breument el nou projecte que ara 
comença. És diferent del que definia fins ara la Mun-
tada. Per quins valors aposta?

El projecte Muntada es basa en tres eixos. Un és 
el cultiu de la vinya: ecològica, de qualitat i social-
ment activa. L’eix educatiu, que aposta per la divul-
gació de valors ambientals i del Parc Natural, basat 
en un aprenentatge vivencial i actiu. I el tercer eix, 
com a allotjament tipus refugi, per crear un espai de 
trobada per a famílies, esplais o entitats, i que ens 
suposa fer obres per condicionar la casa.

Traiem el cap per la finestra i això està ple de bès-
ties! Un galliner, el gos, un parell de gats i una burra 
fent “el manteniment” de l’entrada. Els preguntem 
qui és el promotor de tants animals...

Als nostres fills els agrada molt tenir animals, 
entre tots, fan una bona colla! Cada nen, és el res-
ponsable de cuidar un grup d’animals, això els dóna 
molta autonomia. 

Hem procurat, quan l’aula de natura engegui fina-
litzades les obres, que els animals que tenim, res-
ponguin a un perquè. Tots ells, son animals autòc-
tons del país, tenim gallines flor d’ametller, un burro 
català (o guarà) i coloms de vol català. Totes són 
espècies antigues que amb l’esforç de molts page-
sos, s’estan recuperant.

 
UN PROJECTE  

FERM DE PRESENT  
I DE FUTUR

L’Àngela Ramon és advocada i mediadora civil i familiar i exerceix principalment 
a Sabadell, on té el seu despatx. 
L’Adrià Garriga és filòsof de formació, però com ell mateix confessa, la seva 
vocació ha estat de sempre, fer de pagès. Ja fa 20 anys que treballa en l’agricul-
tura, vinculada sovint en projectes socials. 

agronimbus

La paraula benefici dins un context de gran 
incendi forestal, provoca controvèrsia, escep-
ticisme, temor...dins l’àmbit social, humà i 
periodístic. 

I la humanitat té tota la raó del món en pen-
sar així, perquè tenim sentiments, emocions, 
records, que s’esvaeixen en qüestió de pocs 
minuts quan les flames devoren tot allò que tro-
ben al seu pas, empeses pel fort vent i pels famo-
sos 30-30-30 (30º, 30% humitat, més 30km./h.)

Però el bosc, l’ecosistema, no pensa el mateix, 
perquè no té sentiments, ni familiars o amics 
que hi han perdut la vida lluitant o intentant 
esquivar les flames.

Els incendis forestals, provocats de forma 
natural (llamps), moltes vegades, són positius 
pel bosc mediterrani, ja que regeneren la massa 
forestal d’espècies invasores ( al·lòctones) que 
desplacen a les espècies pròpies o autòctones del 
nostre ecosistema.

Però si trobem repetidament incendis en una 
mateixa zona en menys de 100-150 anys (índex 
període de retorn estimat al clima mediterrani 
per la complerta regeneració d’un bosc madur) 
, serà molt perjudicial, perquè el bosc ja no es 
recuperarà o li costarà molt més, per la degrada-
ció del sòl i l’hàbitat.

El gran incendi forestal que va afectar a 
St.Llorenç Savall l’estiu de 2003, va ser molt 
positiu pel nostre ecosistema. Van cremar molts 

pins, sobretot pi blanc (Pinus halepensis), alguns 
castanyers (Castanea Sativa) i d’altres espècies 
arbòries i arbustives, que tot i considerar-se 
autòctones (perquè hi van ser introduïdes fa 
milers d’anys), no ho són originàriament. 

Les rouredes i alzinars (alzinar mediterrani, 
alzinar muntanyenc, alzina surera...) són espè-
cies originàries, pròpies del nostre Parc Natural, 
i per tant, adaptades als incendis, condicions 
climatològiques adverses (períodes de sequera, 
forts vents, plagues, malalties...), i contribueixen 
a una millor salut dels nostres boscos, per dife-
rents qüestions.

Les seves fulles no malmeten el sòl, quan 
cauen, és una font rica en matèria orgànica a 
mesura es van descomponent, fixen més CO2, 
al ser arbres de creixement més lent, acumulen 
més volum de fusta i arrels (les seves arrels són 
llargues tant com 2/3 de l’alçada total de l’arbre), 
necessitant absorbir més diòxid de carboni; no 
cauen per les fortes ventades, fixen el terra amb 
les seves arrels fortes i permeten tenir un sota-
bosc ben tupit d’espècies arbustives, fent que 
quan plou molt, hi hagi menys erosió, menys 
escorrentia superficial, millorant la retenció d’ai-
gua; milloren la diversitat i hàbitat de la fauna 
(mamífers, aus, rèptils...), són resistents a llargs 
períodes de sequera, deixant caure la fulla abans 
de morir, a grans nevades, a fortes glaçades...

En canvi, el pi (les diferents espècies), és una 

espècie invasora, que al tenir un creixement 
molt més ràpid que roures i alzines, les desplaça 
ràpidament del seu hàbitat natural, per llum, 
per espai, per nutrients. Les seves “fulles” s’ano-
menen acícules, són acidificants, quan cauen a 
terra, al descompondre’s, deixen anar un àcid, 
que destrueix els nutrients del sòl, fent que el 
sotabosc sigui pobre i despoblat d’arbusts, gra-
mínies o líquens. Per tant, a sota una massa 
forestal de pins, no hi trobareu massa vida, i sí 
molts xaragalls, provocats per l’aigua quan baixa 
a tota velocitat.

Tenen unes arrels molt superficials, fixen molt 
menys C02, són responsables dels grans incendis 
forestals perquè les seves pinyes exploten amb el 
foc i surten disparades a distància generant nous 
focus actius...

Hem d’estar contents en veure com els nostres 
preuats racons de la Vall d’Horta, Roca Sereny, 
Castell de Pera, Salomó, etc. tornen a tenir la 
vida que originàriament sempre havien tingut, 
amb paciència, amb tenacitat, colonitzant pri-
mer els torrents més humits, les obagues, les lle-
res dels rius i rierols. 

Ens ha de satisfer que el bosc recuperi la seva 
millor versió original de fauna i flora, i sortir a 
passejar, a gaudir i a desconnectar, sabent que 
si actuem correctament, les futures generacions 
no viuran el què desgraciadament nosaltres hem 
viscut.

Encetem un nou espai del qual se’n farà càrrec el David Hernando. 
Aquest es dirà AGRONIMBUS (agro ve de terra i nimbus de núvol). 

Com el seu nom indica, ens parlarà sobre temes de la terra, del temps, 
clima...esperem que us agradi! Aquí teniu el primer article!

Beneficis de l’incendi forestal de Sant Llorenç Savall 2003

 
Entrevista a  
l’Adrià Garriga  
i l’Àngela Ramon

Continua a la pàgina següent.
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Anem creixent

El passat 11 de desembre de 2015 
es va renovar l’executiva de la Sec-
ció Local d’ERC-AM Sant Llorenç, 
quedant composada de la següent 
manera:

Presidència: Cristina Carrasco
Secretaries: d’Organització, en 

Joan Arimon; Finances, Ricard Tor-
ralba; d’Imatge i Comunicació, na 
Maite Montfort; de la Dona, la Bea 
López i, Política Municipal, en Marc 
Sanglas.

Amb la voluntat de que les nostres 
reunions siguin més obertes, troba-
reu a la nostra pàgina de facebook 
(ERC Sant Llorenç Savall) la prope-
ra convocatòria, on hi sereu benvin-
guts!

Des de la nostra Secció, valorem 
molt positivament els resultats ob-
tinguts a les passades eleccions del 
20-D, on el nostre partit va obtenir 
els millors resultats de la història en 
unes eleccions espanyoles, ja que 
vam triplicar la nostra presència 
amb 9 representants:

Joan Tardà, Cornellà de Llobre-
gat, portaveu d’ERC al Congrés dels 
Diputats; Gabriel Rufian, Sabadell; 
Teresa Jordà, Ripoll; Ana Mª Surra, 
Lleida; Xavier Eritia, Sallent; Joan 
Oloriz, Girona; Jordi Salvador; Joan 
Capdevila, Martorell.

 Aquest fet ens dóna encara més 
empenta per a continuar treballant 
per la República Catalana que ens 
mereixem. 

Al Parlament de Catalunya, dins la 
llista Junts pel Sí, tenim 20 diputats 
d’ERC, entre els quals hi ha el Marc 
Sanglas, veí de Sant Llorenç Savall i 
representant del Vallès Occidental 
al Parlament.

A la Diputació de Barcelona 
comptem amb 11 diputats d’ERC, 
dels quals, dos són de la nostra co-
marca: en Rafa Homet de Castellar 
del Vallès (Delegat d’Educació) i 
n’Isaac Albert de Terrassa (Delegat 
de Comerç i portaveu adjunt).

Al Consell Comarcal, comptem 
amb 7 representants; entre els quals 
destaquem el nostre Alcalde, Ricard 
Torralba (Conseller Comarcal i Pre-
sident del Consorci per a la Gestió 
de Residus).

A la Diputació de Girona en tenim 
8; de Tarragona, 7 i de Lleida,6.

Agraïm als nostres votants i ens 
encoratgem a continuar endavant!

Els millors  propòsits 
per al 2016

El grup municipal de Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya per 
aquest 2016 tenim totes les energies 
i més, per seguir debatent de forma 
constructiva propostes per un millor 
benestar dels nostres vilatans i vilata-
nes. En cap cas tenim la voluntat de 
“marcar paquet” i que això porti a te-
nir dividit el col·lectiu de vilatans que 
segueixen la política municipal amb 
interès.

Moltes són les coses que podem 
millorar en el nostre dia a dia, i molts 
i diversos són els interessos de la po-
blació:

-Edificis en propietat de l’Ajunta-
ment (propietat de tots) els quals 
estan en total estat d’abandonament 
(Masia de Comabella, Escorxador 
nou, Escorxador vell, Agell...)

-Edificis d’interès de propietat pri-
vada (Vall Xica, el Celler...)

-Manca d’ordenances municipals 
que regularitzin l’evolució de la nos-
tra vila en el temps.

-Regularització d’espais a Entitats 
que els hi manca, per poder donar 
servei a la gent en tots els sentits.

-I tants etcèteres que estem estudi-
ant, i els que sorgiran...

Sabem que no és gens fàcil, però fa 
anys i panys que Sant Llorenç Savall 
no té una identitat pròpia definida, 
de fet no la va tenir ni amb la bonan-
ça econòmica del totxo, i això que en 
aquell moment almenys teníem un 
model productiu genèric.

És molt important preguntar-nos 
com volem el poble i quin projecte 
hem d’arrencar en el benefici comú, 
per a una bona cohesió de tots i de 
totes. Està molt bé que l’equip de go-
vern sui la cansalada més o menys 
encertadament prestant el màxim 
de serveis i fent una gran construcció 
tangible per visualitzar la legislatura, 
però pensem que aquesta no es la 
fórmula... aquesta política ens aboca 
a aquella dita que diu “a Sabadell ca-
dascú va per ell” ... i no ens interessa!!! 
La falta d’identitat col·lectiva i d’un 
model productiu pot donar lloc a 
comportaments delictius (robatoris, 
drogues, malifetes, etc....) per falta de 
recursos econòmics o falta de capa-
citat en saber a què dedicar el temps.

Després toca posar més vigilants 
municipals i aquests tenen un cost. 
El cost de la butxaca o el cost de una 
política equivocada?

Són moltes les persones que han 
d’anar a veure a l’assistenta social per 
resoldre les seves necessitats. El cost 
de la butxaca, solidaritat, o política 
equivocada?

Ens hi deixarem la pell!

El Savall: Butlletí  
municipal o d’ERC?

En el darrer número del Savall 
vam descobrir, amb sorpresa i in-
dignació, com a la tercera pàgina de 
la publicació apareixia un article re-
dactat pel grup municipal d’ERC on, 
a banda de donar la seva particular 
versió sobre el tema de l’enderroc de 
la Vall Xica, s’atacava frontalment el 
paper que la CUP Savall ha tingut en 
la difusió pública del conflicte.

No és l’objectiu d’aquestes línies 
rebatre les acusacions d’ERC. No vo-
lem convertir aquestes columnes en 
un “reality show” groller. Però pen-
sem que és la nostra obligació de-
nunciar un ús descaradament parti-
dista del butlletí Savall. Aquesta pu-
blicació és el principal instrument 
d’informació municipal i, com a tal, 
ha de quedar fora de tota utilització 
capciosa per part de qualsevol grup 
polític. Al final de la revista, com ja 
és sabut, cada grup disposa d’una 
columna on pot expressar lliure-
ment les seves inquietuds. A banda 
d’aquest espai, les altres pàgines 
haurien de caracteritzar-se per una 
absoluta neutralitat política. Malau-
radament, veiem que no és així.

Durant aquests darrers mesos, 
haureu tingut ocasió de rebre a casa 
vostra els diferents butlletins que 
publiquem els grup polítics a l’opo-
sició. Convidem al grup d’ERC a fer 
el mateix: publicar el seu butlletí pa-
gant-lo amb els diners del partit, no 
pas fer-se seva una publicació sufra-
gada amb diners públics.

Els regidors d’ERC s’han justificat 
amb l’argument que aquest polèmic 
article ha estat escrit en qualitat 
d’Ajuntament, no pas com a grup 
polític. Pensem que és justament 
aquí on rau el problema: no tenen 
clar on acaben les seves atribucions 
com a equip de govern i on comen-
cen les responsabilitats com a grup 
municipal d’ERC. Aquest cop d’au-
toritarisme d’ERC s’emmarca en un 
context que, segons el nostre punt 
de vista, és molt preocupant. A la 
negativa d’habilitar un espai per a 
l’oposició a l’edifici de l’Ajuntament 
s’hi afegeix un control descarat de 
la publicació Savall. L’Ajuntament 
ha esdevingut la seu d’ERC a Sant 
Llorenç Savall i el butlletí Savall està 
absolutament controlat per l’equip 
de govern. Qualsevol dia a algú se li 
escaparà aquella trista i cèlebre fra-
se “el carrer és meu”.

Presentem la  
nostra dimissió

El passat 11 de gener, el nostre re-
gidor va presentar la seva dimissió 
com a membre del Consell de Re-
dacció d’aquesta revista. El motiu 
és que el grup d’ERC va incloure, en 
el darrer Savall, un article sobre la 
Vall Xica considerat per aquest i els 
altres grups totalment partidista, 
havent-nos negat a la seva publica-
ció ja que per aquest tipus d’escrit 
ja tenen la seva columna en aquesta 
revista com la resta de grups.

Volem demanar disculpes als ve-
ïns de les Marines, a una petita part 
del poble i a Comabella per haver 
fet arribar el nostre butlletí infor-
matiu número 7 amb retard, a con-
seqüència d’una errada en la difu-
sió. Creiem que aquesta publicació 
és d’interès per l’Ajuntament ja que 
cada cop que fem un butlletí, en el 
següent ple l’alcalde ens fa algun re-
tret sobre els temes que tractem. 

Som conscients que l’Ajuntament 
administra els diners públics, amb 
els quals tots hi contribuïm, perquè 
els distribueixin de manera justa. 
En moltes ocasions, per les decisi-
ons que prenen, pensem que l’Ajun-
tament actua com si això fos una 
empresa privada i no pública. 

Aquest any no. Aquest any el grup 
d’ERC no ha presentat públicament 
els pressupostos als veïns (tal com 
va fer l’any passat després d’anys 
sense fer-ho). I és que aquest any no 
hi ha eleccions.

Com ja sabeu, ens vam compro-
metre a entregar a alguna ONG els 
diners que rep el nostre represen-
tant d’AES a l’Ajuntament. Final-
ment, aquests diners, els estem 
donant al Banc d’Aliments de Sant 
Llorenç i ja hem donat la quantitat 
de 541,50 euros. 

AES aposta per la gestió cívica. Es-
tem totalment en desacord en què 
l’Ajuntament hagi tornat a contrac-
tar una empresa privada per a dina-
mitzar la Casa de Cultura, i a més, 
s’ha fet fins al Desembre de 2019. 
D’aquesta manera, s’ha hipotecat 
també al grup que pugui guanyar les 
eleccions de Maig de 2019.

Una altra forma de governar és 
possible. És clar que sí.

butlletí d’informació municipal de l’ajuntament de sant llorenç savall

els grups municipals opinen
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Fa pocs dies heu signat un conveni 
de col·laboració amb la Cooperativa 
L’Olivera, empresa destacada a Cata-
lunya pel seu projecte social i per la 
qualitat dels seus vins i olis. En què es 
basa aquesta nova col·laboració?

Estem molt contents d’haver arri-
bat a aquest acord. Treballar barrejant 
l’agricultura i el treball social resulta 
ser un tàndem molt enriquidor. L’Oli-
vera ens està ajudant a treballar la 
vinya amb persones amb discapa-
citat, que per nosaltres és un valor 
essencial del nostre projecte. Per altra 
banda, ens aporta l’experiència d’un 
grup de gent que fa 40 anys que treba-
llen fent vi i a més disposarem del seu 
celler, on vinificarem el raïm.

Per quin tipus de vi apostareu?

Les varietats plantades són locals 
i autòctones. Vam recuperar l’antic 

cultiu de vinya de la Vall d’Horta i bus-
quem que el vi reflecteixi això, tradició 
i pagesia. Que exporti arreu, el tradici-
onal cultiu de Sant Llorenç Savall.

Sens dubte, els camps estan en un 
lloc privilegiat, a peus del Montcau, a 
la Vall d’Horta, en ple Parc Natural. El 
sabor, també ha de saber transmetre 
el valor de l’indret. Seran vins en prin-
cipi, mono varietals, ecològics i res-
pectuosos amb l’entorn, tant a nivell 
ambiental com social.

I per quan la primera ampolla..?

La primera verema serà aquesta 
mateixa tardor i al cap d’uns mesos, 
ja tindrem un vi blanc, de la varietat 
Picapoll i un de negre, de la varietat 
Ull de llebre.

Sota l’etiqueta d’educació ambien-
tal, realitzeu activitats que van des de 
propostes de la poesia, la història, el 

coneixement dels valors naturals del 
Parc, etc. Us atreviu a fer una valora-
ció de l’experiència acumulada i els 
reptes de futur?

El nostre format d’activitat educa-
tiva és acompanyar-nos d’un expert 
en cada tema que tractem. Aquest for-
mat dóna un plus de qualitat que tant 
adults com infants valoren molt. Avui 
dia, els visitants tenen molta oferta 
d’activitats i ells mateixos estan molt 
preparats, per tant, la persona experta 
ha de poder donar una bona resposta 
a les preguntes que se li plantegen.

El repte de futur és incorporar 
aquest concepte a les estades amb 
allotjament, a través de caps de set-
mana temàtics. També l’inici dels 
tallers de vinya per escoles i famílies 
on impulsarem experiències vivenci-
als i experimentals, trepitjant natura i 
aprenent d’ella.

Quines són les virtuts d’arren-
car el projecte des de Sant Llorenç 
Savall?

Sant Llorenç té una situació privi-
legiada. Veiem la Vall d’horta com la 
porta del poble al Parc Natural. Volem 
que la Muntada sigui un equipament 
més del poble. Bé podria ser una 
mena de casal de muntanya per Sant 
Llorenç. En aquest sentit, l’exemple 
del C.E. Llorençà és ideal: una entitat 
referent del poble que té un estreta 
vinculació des de fa anys amb la Mun-
tada. Creiem que les persones i enti-
tats agrupades, sumem.

Finalitzem l’entrevista a temps 
per anar cap a l’escola i ens oferim 
de taxistes. Descobrirem que encara 
ens toca recollir un altre nen més a 
la vall. La conversa amb els nois al 
cotxe, com no, va de mussols i de la 
brutícia que hi ha al bosc.

 

➜ 18 de març RALLY COSTA BRAVA HISTÒRIC
 Passarà a les 16:40 (hora estimada).

➜ 3 d’abril  10ª CAMINADA POPULAR XINOXANO
 Amb 3 itineraris: 28 km (sortida a les 7 del matí 
 des de Plaça) i els de 13 i 9 km (sortida a les  
 8:30 des de Plaça). Inscripcions obertes a  
 Runedia a partir del 8 de febrer fins el 27 de març  
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà. 

➜ 1 de maig FESTA DEL PI DE MAIG
 Organitza: Comissió del Pi de maig i Ajuntament

➜ 1 de maig SARDANES A LA PLAÇA
 Amb la Cobla Nova Vallès.  
 A les 19 h.

➜ 7 de maig NIT D’ESTELS A LA MASIA LA MUNTADA
 A les 20 h amb sopar de germanor. 
 Activitat de Viu el Parc  
 Organitza: Ajuntament

agendasavall

➜ 15 de maig FIRA DE SANT PONÇ 
 Activitat matinal. 
 Lloc: Passeig de la Rectoria.

➜ 29 de maig BAIXADA DEL PI
 A les 17 h a la plaça amb berenar.  
 Organitza: Comissió del Pi de maig i Ajuntament. 
 

➜ 18 de juny CURSA NIT DE VÈRTIC
 A les 21:30. 14 km. Cursa solidària i amb   
 col·laboració SOS HIMALAIA per la reconstrucció 
 de la Vall del Langtang al Nepal, on el Kilian Jornet 
 i el Jordi Toses recullen diners per reconstruir 
 cases derruïdes pel terratrèmol.

➜   TROBAREU MÉS INFORMACIÓ
 SOBRE L’AGENDA A:
 www.savall.cat
 Facebook: Ajuntament de Sant Llorenç Savall
 Twitter: @AjSavall


