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Club de Bitlles Catalanes Sant Llorenç-La Mola 
CINC ANYS A LA MÀXIMA CATEGORIA

A Twitter:

@AjSavall

@Doneu-vos d’alta al butlletí  
digital setmanal de la web  
de l’Ajuntament per conèixer  
les activitats de l’Agenda.

Els alumnes de 4t de  
l’escola Josep Gras 
organitzen la  
CURSA DE LES VINYES

Festa del 
Pi de Maig

Club de bitlles 
Sant Llorenç-La Mola 
cinc anys a la màxima 
categoria

ENTREVISTA:
Llorenç Solà

ASCENS DEL CE LLORENÇÀ A TERCERA CATALANA!
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L’Ajuntament informa 

Ple 27 de gener  
de 2016

Essent tot el consistori pre-
sent, comença a les vint-i-una 
hores el Ple de gener. En pri-
mer punt s’aprova per unani-
mitat l’Acta del Ple del dia 30 
de desembre de 2015.

Segon punt, Informe moro-
sitat 4t trimestre. La regidoria 
d’Hisenda es dóna per assa-
bentada i mostra conformitat 
en relació a l’informe de Tre-
soreria sobre el compliment 
del deure de pagament a 
proveïdors dins dels terminis 
establerts legalment, corres-
ponent al quart trimestre del 
2015. Vots a favor ERC (6) i 
CDC (2); abstencions AES (1) 
i CUP (2).

Tercer, Moció del Grup 
Municipal d’ERC, donant 
suport a les mobilitzacions i 
accions contra el Pla Hidrolò-
gic de la Conca de l’Ebre. Vots 
a favor: CUP (2), CDC (2), ERC 
(6); abstencions AES (1).

Quart punt, Moció del Grup 
Municipal d’AES. Supressió 
dels telèfons mòbils a càrrec 
de l’Ajuntament. Vots a favor: 
AES (1), CUP (2); abstencions 
CDC (2); en contra ERC (6).

Cinquè punt, Moció del 
Grup Municipal CUP, elimina-
ció de símbols feixistes a Sant 
Llorenç Savall. Aprovada per 
unanimitat.

Sisè punt, nomenament de 

Jutgessa de Pau. Es nomena 
a n’Encarnació Candela 
Asensio, com a Jutgessa de 
Pau titular del Municipi de 
Sant Llorenç Savall, en que-
dar la plaça vacant i només 
haver presentat una única 
sol·licitud dins dels terminis 
fixats.

Setè punt, Modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm.: 16a. 
Taxes esportives i culturals. 
Aprovar provisionalment la 
modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 16, reguladora de 
la Taxa per la Prestació de 
Serveis en la Piscina Munici-
pal i Esports en altres establi-
ments municipals. Aprovat 
per unanimitat.

Vuitè punt, Moció conjunta 
grups: AES, CDC i la CUP. 
Local per als grups muni-
cipals en l’oposició. Vots a 
favor: AES(1), CUP(2), CDC 
(2); vots en contra ERC (6).

Acte seguit es va passar a 
la informació de les diferents 
regidories i suggeriments i 
preguntes per part dels mem-
bres de l’oposició.

Ple 24 de febrer de 
2016

Essent tot el consistori 
present comença a les 
21 hores el Ple de febrer. 
S’aprova per unanimitat 
l’acta del passat ple de gener.

Segon punt, s’aprova per 
unanimitat acceptar ínte-

grament la subvenció per 
un import d’ 1.595.654€ 
denominada: ”Remodelació 
i canvi de sistema de trac-
tament de la depuradora 
d’aigües residuals de Sant 
Llorenç Savall”.

Tercer punt, s’aprova per 
unanimitat el conveni de 
cooperació entre l’Ajunta-
ment de Sant Llorenç Savall 
i el Consorci per a la Defensa 
de la Conca del Riu Besòs.

Quart punt, moció con-
junta d’AES, CUP I CDC. 
Espai Grups Municipals. 
Vots a favor AES (1), CUP 
(2), CDC (2); vots en contra 
ERC (1)

Cinquè punt, Moció Grup 
Municipal CUP. Implemen-
tació de la llei contra la 
homofòbia. En la fase de 
deliberació na Beatriz López 
proposa que la moció fos 
votada punt a punt, essen-
cialment perquè hagués 
calgut una adequació del 
seu redactat a la realitat de 
Sant Llorenç Savall. La CUP 
accepta que la votació es 
realitzés punt a punt. Efec-
tuada la corresponent vota-
ció, es produí el següents 
resultat:

Els punt 1r i 2n de la 
part resolutiva de l’anterior 
moció resultaren aprovat 
amb el vot unànime dels 
assistents, que representen 
un quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal 
dels membres de l’Ajunta-

ment. El 3r punt de la part 
Resolutiva resulta rebutjat 
perquè votaren en contra 
els membres del grup muni-
cipal d’ERC (6), que repre-
senten un quòrum de la 
majoria absoluta del nom-
bre legal dels membres de 
l’Ajuntament, mentre que 
s’abstingueren els membres 
del grup municipal de CDC 
(2), i votaren a favor els 
membres del grup munici-
pal d’AES (1) i de la CUP (2).

Sisè punt, Moció Grup 
Municipal CUP. Realització 
d’un estudi sobre la preca-
rietat laboral a Sant Llorenç 
Savall. Intervingué na Cris-
tina Carrasco per comen-
tar que a l’Ajuntament no 
es comptava amb personal 
tècnic ni suficient ni adient 
per realitzar aquest estudi i 
per això votarien en contra, 
però el que si farien seria 
sol·licitar a la DIBA la con-
fecció, gratuïta, d’un tipus 
d’estudi força similar. Vots 
a favor AES (1) CUP (2); en 
contra CDC (2) i ERC (6).

Acte seguit, els assistents 
foren informats en relació 
a les diferents activitats, 
novetats o previsions de les 
diferents àrees de la gestió 
política i administrativa de 
l’Ajuntament, pels corres-
ponents regidors responsa-
bles de cadascuna d’elles. 
Els regidors membres dels 
grups municipals a l’opo-
sició gaudiren de la possi-

bilitat de formular pregun-
tes i sol·licitar aclariments 
en relació a la informació 
rebuda, encara que en 
aquesta sessió no formula-
ren cap. I es donà pas a sug-
geriments i preguntes.

LLEI HOMOFÒBIA
L’ajuntament de Sant Llo-

renç Savall en el Ple celebrat 
el 24 de febrer, va acordar la 
divulgació de la Llei contra 
l’ homofòbia aprovada el 10 
d’octubre de 2014.

Si entreu en el web de 
l’Ajuntament (www.savall.
cat), podeu trobar el text de 
la LLEI 11/2014, del 10 d’oc-
tubre, per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i 
per a eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia.

L’Observatori Contra 
L’Homofòbia, vetlla i dóna 
suport a les víctimes. Entreu 
a la seva web per infor-
mar-vos de la tasca que 
realitzen, aquesta és la seva 
imatge: 

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

PLENS MUNICIPALS

Com cada any, el dia 1 de maig el nostre 
poble va viure una de les festes més boniques 
i tradicionals, que ens agermana i ens identi-
fica com a llorençans. Més enllà del significat 
d’aquesta festa, es tracta d’una de les trobades 
veïnals més populosa i engrescadora. 

La Festa del Pi de maig es viu en cada 
moment, des de la sortida de plaça a bus-
car el pi, caminant un al costat de l’altre, els 
nens i nenes pendents del seu torn per pujar 
al carro. I de tornada, a l’esmorzar popular, 
moment d’agafar forces per continuar però 
també l’oportunitat per trobar-se amb els 
veïns i comentar les anècdotes. La música i els 
paisatges estupends que ens envolta fan que 

sigui un matí ben especial, es viu amb nervis, 
amb emoció i alegria.

Però la festa comença un parell de mesos 
abans, la comissió que s’encarrega de tirar-la 
endavant i que hi treballa perquè tot surti el 
millor possible, hi dedica molt del seu temps 
per anar a triar el pi, per desbrossar la zona, 
tenir tot a punt tant per l’esmorzar com per 
l’arrossada, que gaudim plegats al passeig de 
la rectoria.

Aquest conjunt de forces, d’il·lusió, d’idees i 
d’entrega desinteressada, són imprescindibles 
perquè aquesta tradició perduri per generaci-
ons. Els veïns que anem a la festa, que hi col-
laborem com sigui, comprant el mocador, aju-

dant a fer entrepans, empenyent el pi, donant 
ànims, som l’esperit de la festa, sense la parti-
cipació de tots no tindria sentit i per sort, cada 
cop en som més.

Des d’aquí volem agrair la tasca que feu i us 
encoratgem perquè continueu, sempre apre-
nent dels més grans que ja l’havien fet i ense-
nyant els joves, que la continuaran.

Gràcies també als comerciants, que han col-
laborat en la venda de tiquets per l’arrossada 
i els mocadors. 

I en particular, volem agrair en Josep Casals, 
que ens ha deixat un esquellot de la seva col-
lecció, el qual farem servir el dia 29 de maig, 
quan farem la grimpada.

FESTA DEL PI DE MAIG

 

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

Les fotos del pi de maig han estat cedides per Josep Maria Noguer, Georgina Calvet i Pau Argemí.
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Esports

Recepció oficial al CE Llorençà
El 21 d’abril va tenir lloc la 

Recepció oficial al CE Llorençà a 
la Sala d’actes de l’Ajuntament, 
encapçalada pel Regidor d’es-
ports (Joan Solà) i l’Alcalde (Ricard 
Torralba). Es va fer entrega d’una 
placa al seu President, en Pere 
Camprubí, amb motiu de l’ascens 
a Tercera Catalana, acompanyat 
per tots els jugadors, cos tècnic 
i junta. La nostra més sincera 
enhorabona!

App Divertium
Des de l’Ajuntament s’ha contra-

ctat els serveis de publicitat d’un 
espai web, Divertium.net, per la 
promoció de l’oci familiar de les 
activitats de les quals és organit-
zador o col·laborador.

Divertium és una app gratuïta 
d’oci familiar. Ofereix un món d’ac-
tivitats, lleure, cultura... en ella ja 
hi podeu trobar les diferents acti-
vitats que tindran lloc en el nostre 
terme i que mica en mica anirem 
introduint. 

Us convidem a que us descarre-
gueu l’App Divertium!!

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 
descarregar-la  
i gaudiu de les 
rutes del nostre 
poble!

Turisme i Comunicació
Remodelació de la 
Plaça. Digues la teva!

Tal i com dèiem en el passat Savall, 
vam obrir un espai de temps entre 
el 20 de març i el 20 d’abril per tota 
aquella persona que ens volgués fer 
arribar els seus suggeriments res-
pecte la remodelació de la plaça. 
Volem agrair a tots aquells que ens 
van fer arribar les seves propostes, 
entre d’elles una de ben especial 
com podreu llegir a continuació en 
el següent article.

Els alumnes de 3r de l’Escola Josep Gras, visiten l’Ajuntament
Durant dies, els alumnes de 3r de 

l’Escola Josep Gras han estat tre-
ballant en el projecte del poble. Així 
que quan la seva tutora, la Maria 
Olivé, els va portar l’últim Savall on 
sortia la convocatòria que demanava 
l’Ajuntament per aportar idees per 
remodelar la plaça, van pensar que 
seria una oportunitat per fer d’urba-
nistes. Dividits en grups, tothom va 
aportar les seves propostes i van fer 
un recull de totes elles.

El 18 d’abril varen fer una visita a 
l’Ajuntament i varen presentar tots 
els seus suggeriments a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament davant l’Al-
calde i la regidora d’Ensenyament. 
Tanmateix, van haver de passar 
per recepció per donar una entrada 
de registre dels documents que 
portaven.

Des d’aquí els volem dir que 
vam estar molt contents d’aquesta 
visita farcida de propostes tan 
interessants!!

CE Llorençà
CAMPIONS DE LLIGA!

Entitats i Societat

El passat 17 d’abril 2 autocars (el primer 
ple de jugadors del CE Llorençà, cos tècnic i 
junta; el segon, amb l’afició) sortien de la Font 
de l’aixeta camí de Sant Joan de Vilatorrada, 
amb la intenció de proclamar-se campions 
de lliga de la Quarta Catalana. I així va ser! 
Van viure un dia històric pel Club. L’afició va 
omplir les grades i no va deixar d’animar-los. 
Resultat: FC Joanenc “B” 0- CE Llorençà 2

ESCOLA JOSEP GRAS
PRIMERA EDICIÓ DE LA CURSA DE LES VINYES 

El passat 16 d’abril vam poder 
gaudir de la I Cursa de les Vinyes. 
Tot va sortir d’una pregunta que 
es van fer el grup de nens i nenes 
de 4t de l’escola: com s’organitza 
una cursa?

Han treballat molt i han desco-
bert i après més, però fer realitat 
la cursa ha estat, en gran part, 
possible gràcies a un munt de 
col.laboradors. A tots ells, i amb 
les paraules escrites pels matei-
xos infants, va dirigit aquest 
discurs.

Som el grup de 4t de l’Escola Josep 
Gras i som els organitzadors de la 1a 
cursa de les vinyes. El nostre projecte de 
l’escola va començar amb una pregunta: 
com s’organitza una cursa? Per això, 
estem aquí avui, gràcies a aquesta pre-
gunta. Voldríem que sapiguéssiu que la 
cursa és molt important per a nosaltres 
i que ha suposat molt d’esforç i molts 
aprenentatges.Avui ha arribat el gran 
dia que tots nosaltres portàvem esperant 
des de fa mesos… I per això l’hem gau-
dit! Aquest dia no hagués estat possible 
sense l’ajuda de l’Escola Josep Gras i les 

nostres mestres, de l’Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall, del Centre Excursionista, 
volem fer un agraïment especial al Pere 
Canadell, que tant ens ha ajudat! Agrair 
també a les nostres famílies. A l’Àngel Coll 
pel vi. Al Joan Roma que ens ha ajudat 
amb tot el tema dels walkie-talkies. Al 
Jordi Borràs que ens ha ajudat a publici-
tar-nos pel twitter. Al Francesc de Vèrtic, 
per l’arc de meta. A la Residència d’Avis, 
per col·laborar amb l’avituallament. 

Agrair també la participació de tots 
els patrocinadors d’aquesta cursa: Bar 
Royal, Cal Blau, Baiards, Masia la Mun-

tada, Cal Domènec, Cal Sadurní, Els Tres 
Peixets, Cal Ramon, Excavacions Rovira, 
Gif Arquitectura, Cal Quico, Charter, Cal 
Marcel·lí, Cal Sala, Prefitex, La Granja, 
La Clau, Bar Marfil, El Caliu, Cal Pau i 
La Segona Copa.

I per últim, gràcies a tots els volun-
taris i voluntàries per matinar tant per 
nosaltres!

Gràcies a tots hem pogut fer realitat 
la 1ª cursa de les vinyes i tirar enda-
vant aquest projecte tant especial per a 
nosaltres!

CLUB DE BITLLES CATALANES ST. LLORENÇ-LA MOLA
Cinc anys a la màxima Categoria

El CBC. St.Llorenç-La Mola fa cinc anys que 
juga a la categoria màxima de bitlles a Cata-
lunya. Val a dir que durant aquests anys, dues 
jugadores s’han proclamat Campiones Abso-
lutes de Catalunya, anys 2012 i 2013, en la 
categoria individual femenina.
Aquesta temporada i a una jornada per fina-
litzar la temporada regular, han quedat cam-
pions del grup 8 de la Lliga Catalana. De 28 

partides n’han guanyat 23 i perdut 5, amb una 
mitjana de 356 punts. Resultats que els hi atorga 
el dret de jugar la gran final del campionat, el 
dia 12 de juny a Lleida, on hi competiran els 16 
millors equips de tot Catalunya.
Ànims i moltes bitlles! 
Estem seguríssims que tornaran a casa amb la 
Gran Final a la butxaca!

GEGANTS DE SANT LLORENÇ SAVALL
Salut llorençans i llorençanes!

Estimats llo-
rençans i llo-
rençanes, una 
vegada més 
ens adrecem a 
vosaltres amb 
el resum de 
les activitats 
fetes durant el 
mesos que por-
tem de 2016, un 
any que preve-

iem serà mogut a nivell geganter, 
ple de sortides i d’activitats que 
sens dubte ajudaran a mantenir 
viva la nostra vila. 

D’entrada ens agradaria ano-
menar les sortides que hem rea-
litzat començant per la nostra 
assistència a la XVIIª Trobada de 
Gegants a Sant Antoni de Vila-
major, coincidint amb la cele-
bració dels Tres Tombs de Sant 
Antoni el diumenge 17 de gener. 
La primera sortida realitzada 
enguany amb les rèpliques dels 
nostres Capablanca i Genoveva, 
seguidament, el diumenge 24 
de gener participarem a la XXV 
Trobada de Gegants de Castell-
bisbal, on també ens acompa-
nyaren gegants vinguts de Cor-
rales del Vino i de Camarzana 
de Tera (Zamora). El diumenge 
14 de febrer també participa-
rem a la Trobada de Gegants de 
Navarcles i el 13 de març a la 

Trobada de Gegants de Santa Perpè-
tua de Mogoda on, en el decurs de la 
cercavila, es va realitzar per totes les 
colles assistents la VIIª Gimcana de 
Gegants. Al llarg de la cercavila vàrem 
haver de realitzar un conjunt de pro-
ves que combinaven habilitat per por-
tar el gegant, equilibri, resistència i, 
sobretot, una bona coordinació entre 
els membres de la colla que partici-
pàvem. Les proves que vàrem haver 
de realitzar foren de caire molt divers: 
la primera tractava que un portador 
dugués el gegant corrent d’esquena 
i en ziga-zaga, a la vegada que havia 
d’aconseguir tocar uns tubs d’espuma 
penjats a una bona alçada amb el cap 
del gegant. La segona fou que entre 
uns quants es portés el gegant tombat 
fins a la meta, corrent per un carrer 

en pujada i incorporar el gegant per 
acabar la prova. La tercera, requerida 
d’habilitats també futbolístiques, con-
sistia en xutar, amb el gegant carre-
gat, una pilota per tal pugés per una 
petita rampa i caigués dins d’una cis-
tella. Finalment, la última prova con-
sistia en que un gegant corregués per 
un circuit, superant uns cons en ziga-
zaga i passar per sota d’una carpa, 
mentre els altres gegants i els mem-
bres de la colla feien un esprint al cos-
tat per arribar també a la meta. 

Malgrat l’esperit competitiu que ens 
movia en aquesta cercavila, fou una 
nova experiència, una manera nova 
de viure les cercaviles geganteres, 
però molt entretinguda i divertida. En 
acabar la cercavila férem un ball con-
junt entre totes les colles i es prosse-

guí a l’entrega de records a cada colla. 
Seguidament, s’anunciaren les tres 
colles que havien sumat més punts en 
les proves realitzades i es repartiren 
els obsequis per les colles guanyado-
res d’aquesta VII Gimcana de Gegants 
de Santa Perpètua de Mogoda, que 
en l’edició d’enguany foren: en ter-
cer lloc, la colla gegantera d’Espi-
nalbet; la segona posició va ser per 
la Colla Gegantera dels Pallaresos; i 
la primera posició fou per la colla de 
Gegants de Sant Llorenç Savall.

Amb tot això, no hem deixat de 
banda de col·laborar amb les activi-
tats que s’han realitzat al nostre poble, 
com ara amb la rua de Reis o organit-
zant la rua de carnestoltes de la tarda 
per segon any consecutiu amb la col-
laboració dels veïns de Comabella. A 
més, aquest any hem pogut lluir més 
la nostra rua amb la companyia del 
nou capgros de la colla, el Rei Carnes-
toltes, qui després d’un breu discurs 
va donar el toc d’inici a la rua fins la 
seva finalització al Parc de Comabella. 
I ja per acabar, acostant-nos més a 
aquests últims dies, vàrem col·laborar 
amb la cursa de les vinyes organit-
zada pels nens i nenes de l’Escola 
Josep Gras, amb el Tintinet i la Nena 
del Set. Aprofitant l’ocasió volem fer 
arribar la nostra felicitació per l’esforç 
que han fet els nens i nenes per orga-
nitzar aquesta activitat, com també 
els mestres i les persones que hi ha 
col·laborat. 
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CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
Una “petita” Xino-Xano

Un any més, i ja en són uns 
quants, el CEL ha organitzat la Xino-
Xano. Una excusa perfecta per gau-
dir del nostre entorn privilegiat i de 
la companyia d’altres caminaires 
que, com nosaltres, volen passar 
una estona agradable fent salut 
envoltats de pins i alzines.

Aquest any, però, hi ha hagut 
una novetat important, sobretot 
per als que tenim caminadors 
petits a casa: un recorregut pen-
sat per a ells! I és que poder gau-
dir d’una experiència com aquesta 
amb tota la família no té preu. I 
els somriures de satisfacció dels 
nens en arribat a la plaça i ser 
rebuts com a campions per l’or-
ganització, encara menys.

I per acabar-ho d’arrodonir: ens lle-
vem d’hora però amb un dia esplèn-
did. Els nens estan nerviosos i se’ls 
fa llarga l’espera fins que ens donen 
la sortida. Però val d’allò més la pena. 
El recorregut va ser fantàstic, perfecte 
per fer-lo amb les criatures, unes 
vistes espectaculars que convidaven 
a “perdre el temps” fent fotos i més 
fotos, un bon esmorzar per refer for-
ces... I què dir del trosset del riu? Per 
als nens va ser una aventura saltar de 
pedra en pedra (o posar els peus dins 
d’aigua) per travessar-lo. 

Així que, moltes gràcies CEL per 
regalar-nos (i regalar-los als petits) 
aquestes experiències de vida tan 
enriquidores.

L’any que ve tampoc faltarem!

BOMBERS
Revetlles amb precaució

Amb el bon temps arriben a Catalunya les celebracions de festes 
populars i tradicionals com les revetlles, amb l’increment de l’ús de 
material pirotècnic i l’encesa de fogueres.
Els consells de protecció civil volen ajudar a minimitzar els riscos 
que comporta l’ús d’aquest material, riscos davant dels quals són 

vulnerables tant les persones com el medi natural.
En aquest SAVALL pretenem donar-vos consells per al bon ús d’aquest 
material. 
Amb els petards, s’ha de vigilar el comportament dels més petits, seguir 
les instruccions d’ús dels fabricants i no llançar coets a prop del bosc.

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

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?

CONSELLS PER ALS PETARDS

Abans de manipular els petards
•	 Assegureu-vos de comprar els pro-

ductes pirotècnics en un establiment 
autoritzat.

•	 No us guardeu petards a les butxaques.
•	 Cal llegir les instruccions de cada 

article.

En encendre els petards
•	 No subjecteu els petards amb les mans.
•	 No poseu els petards a prop de la cara 

ni del cos.
•	 Utilitzeu mitjans segurs per encen-

dre el material pirotècnic: metxes i 
similars.

•	 Enceneu sempre la metxa per l’extrem, 
perquè us doni temps d’enretirar-vos.

•	 Si un petard no s’encén bé, no el toqueu 
fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.

•	 No llanceu mai petards contra ningú.

On encendre els petards amb seguretat
•	 No llanceu coets a menys de 500 

metres de zones boscoses ni en aglo-
meracions de persones.

•	 Als llocs on es facin revetlles cal reco-
llir la roba estesa i els tendals, i tancar 
portes i finestres.

•	 No encengueu cap petard dins les 
cases.

•	 No llanceu ni manipuleu petards des de 
balconades ni finestres.

•	 Vigileu que no hi hagi a la vora líquids 
inflamables. S’encenen fàcilment i els 
vapors poden explotar.

No manipuleu els petards
•	 No talleu el tro final de les traques, 

poden explotar amb violència.
•	 No fiqueu mai petards dins de totxa-

nes ni ampolles, perquè en explotar fan 
metralla que pot fer molt de mal.

CONSELLS PER A LES FOGUERES

Les fogueres s’han d’encendre aïllades dels edificis, sempre sota la supervisió d’adults i no s’hi ha 
de llançar elements que puguin explotar o enlairar-se.

 Consells per als veïns
•	 Procureu que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les 

guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi.
•	 Plegueu els tendals que hi pugui haver a les terrasses.
•	 Respecteu la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats.
•	 No heu de permetre mai que ningú salti damunt les brases.
•	 Necessiteu un permís: heu de comunicar a l’ajuntament la situació de les fogueres.
•	 Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d’emergència.

El lloc a escollir
•	 No feu fogueres enlloc sense tenir l’autorització corresponent.
•	 No feu la foguera a menys de 15 metres de la façana de cap edificació.
•	 Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats d’espècies arbò-

ries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta.
•	 Sobretot, vigileu el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.
•	 Si penseu fer la foguera en un solar, abans deixeu-lo net de bardisses o de materials inflamables.
•	 Si la voleu fer al carrer, procureu que hi hagi obert un pas per als vehicles d’urgència.
•	 Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el paviment és 

d’asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el permís de 
l’ajuntament.

•	 No feu la foguera prop d’un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria enderrocar-lo.

Els materials
•	 Heu d’anar amb compte amb el que cremareu. Han de ser coses que deixin brasa, sobretot de fusta.
•	 No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No utilitzeu mai bidons, llaunes o esprais, 

ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants.
•	 En general, feu la foguera petita i, si sobren materials, aneu-los-hi afegint a poc a poc.
•	 Encara que sigui més lent i menys espectacular, heu d’encendre la foguera per diferents focus, de 

paper, de palla, etc. No feu servir mai gasolina ni qualsevol líquid inflamable.
•	 Si fa vent, és millor que deixeu la festa per un altre any, no la convertíssim en una tragèdia.

Apagueu la foguera
•	 Tingueu en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d’aigua, mànegues, extin-

tors, etc.)
•	 Vigileu la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, ruixeu el caliu perquè no hi pugui 

haver accidents.

LACERA
Inici d’un programa de conferències de LACERA

ARNAU MUNIESA ENS PARLÀ DE L’ADVENIMENT DE LA SEGONA 
REPÚBLICA ESPANYOLA.

Amb una conferència–col·loqui 
del jove llicenciat en història per 
la UAB, Arnau Muniesa, comme-
morarem el divendres 15 d’abril 
el 85è. aniversari de la proclama-
ció de la Segona República, un 
període de llibertat i democràcia 
que situà Espanya en el concert 
dels estats europeus més avan-
çats. Un règim que, en un període 
d’ascens del feixisme, fou anoer-
rat pel cop d’estat militar de l’any 
1936, el qual provocà l’esclat 

d’una cruenta guerra incivil.
Muniesa repassà les causes i el fets 

que portaren el gloriós14 d’abril, dos 
dies després d’unes eleccions muni-
cipals a la proclamació de II República 
i a l’exili del rei Alfons XIII, davant d’un 
auditori que omplí el Saló de plens 
de l’Ajuntament, i que anà seguit d’un 
interessant col·loqui. La memòria dels 
republicans que foren obsessivament 
perseguits per la fèrria dictadura de 
Franco, que posà fi a la democràcia i 
les llibertats, va estar present en tot 

l’acte commemoratiu. 
Amb aquesta conferència d’Arnau 

Muniesa l’entitat LACERA inicia un 
cicle de conferències-col·loqui sobre 

diferents episodis de la nostra his-
tòria del qual n’anirem informant 
properament.

JVV.

ADA
Amb paper i tinta, intentarem 

expressar d’una manera bas-
tant difícil la feina feta fins ara. 
Són de valorar els esforços que 
alguns pocs (molt pocs) fan pels 
animals d’aquest poble. És clar 
que molts treballen sols i de 
manera desinteressada. Nos-
altres som com vosaltres, però 
cansats de no aconseguir més 
que una simple acció, de no 
conscienciar i sentir-nos lligats 
de mans i peus, vam fer equip i 
vam formar una associació per a 
tots i totes, però encara som molt 
poques persones disposades a 
col·laborar tant en rescats com 
en aportacions econòmiques.  
En algunes de les situacions en 
les que trobem seria molt gra-
tificant un bon suport. Aquests 
són alguns dels casos (molt 
resumits). Des d’una gata emba-
rassada que es trobava dins el 
riu ofegant-se. Al recollir-la ens 

vam adonar de que tenia un peu 
completament destrossat, desfet i 
que algú la va voler ofegar. Al por-
tar-la a l’ hospital veterinari, es va 
observar també que tenia la pelvis 
trencada, destrossada per trauma-
tisme. El que ens indicava òbviament 
signes de violència. La nostra inten-
ció va ser salvar els cadells, però 
van resultar morts a conseqüència 
d’un fort traumatisme a la matriu. 
No vam poder fer res, ni per la gata 
ni per els cadells.

A vegades també son els veïns els 
que ens passen l’avís de que algun 
animal esta perdut o desorientat. 
Vam aconseguir rescatar una gossa 
a les Marines, que portava prop d’un 
mes i mig perduda. L’estat en el que 
es trobava era bastant precari, amb 
molta por, això dificultava encara 
més el seu rescat. Gràcies als veïns 
i a la seva solidaritat, li posaven de 
menjar dia a dia, l’estat de l’animal 
va millorar al 100%. Al rescatar-la 

ens vam adonar que, a part de no 
estar xipada, només necessitava 
paciència i un bon tracte. Per sort 
aquesta història té un final feliç, 
tenim adoptant i estem segurs de 
que serà una bona llar per a ella.

Un altre cas, dissabte els Mossos 
d’Esquadra ens van demanar la nos-
tra col·laboració per a rescatar unes 
gosses, presumptament abando-
nades, les quals presentaven clars 
indicis de malnutrició i falta d’aten-
ció. Va ser un rescat sense incidents 
per les dues parts, humana i animal. 

Vàrem rescatar una cadelleta d’uns 
7 mesos i a una mare amb les seves 
6 cries d’aproximadament 10-15 
dies de vida. Sense xip ni res que 
les identifiqués. Els mossos es van 
mostrar molt atents en tot moment 
i amb molta paciència.

Per aquests i per molts més casos 
és pel que estem fent i continuarem 
fent equip més que mai.

Per últim agrair a l’alcalde, Ritxard 
i a l’Israel per la feina i dedicació que 
estan portant a terme envers A.D.A. 
Gràcies a un equip humà, estem 
arribant a aconseguir uns canvis 
molt positius, amb grans projectes. 
Començant pel control de colònies 
de gats ferals (de carrer) i a la sensi-
bilització del poble.

No ens oblidem mai de que for-
mem part de la Natura i que és la 
nostra obligació cuidar-la com es 
mereix.

Gràcies!
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agronimbus

És una evidència en els últims anys, que la 
societat actual té més preocupació i coneixe-
ment sobre la gastronomia i els nostres hàbits 
alimentaris, i evoluciona cap a un model de 
menjar saludable, de proximitat, de quilòmetre 
zero (productes venuts a menys de cent quilò-
metres de la zona de producció), i possiblement 
ecològic, però amb algunes incògnites, que ara 
anirem desvetllant.

M’agradaria diferenciar els productes eco-
lògics en dos blocs: fruites i hortalisses, carns i 
productes làctics.

Són més bons els aliments ecològics que 
els convencionals?

No, en el cas de les fruites i hortalisses. Sí, en 
carns i productes làctics. En les fruites i horta-
lisses, el gust o sabor d’un producte depen més 
de la varietat o maneig del productor (sistema 
de reg, adobs, qualitat del sòl), que si cultives en 
ecològic o no.

En canvi, en carns i làctics, tre balles amb 
animals, éssers vertebrats, que s’alimenten 
d’herba, de pinso...i la qualitat que en sortirà, 
dependrà directament de com els alimentis, de 
l’espai on visquin, de l’estrès que acumulin, dels 
medicaments a què estiguin sotmesos.

Una vaca, un pollastre, un porc, que estigui en 
llibertat, feliç, que creixi adequadament i s’ali-
menti amb menjar de qualitat, no patirà estrès i 
tindrà una carn o llet de qualitat. Per tant, esta-
rem menjant o bevent productes sans, sense 
hormones de creixement, sense medicaments 
abusius, sense limitants d’orines o excrements, 
que repercuteixen a la nostra salut humana 
i ens porten a enfermetats, moltes vegades, 
evitables.

Són més saludables els productes ecològics 
que els convencionals?

Sí, sempre en tots els casos. En els aliments 
ecològics no hi ha productes de síntesi química, 
tot són productes naturals, extrets de plantes 
vegetals i que no creen resistències d’enferme-
tats en cap tipus de cultiu o explotació agrària.

Quan tens una plaga d’insectes, fongs, o malal-
tia, els productes utilitzats són respectuosos amb 
la fauna auxiliar o útil (insectes beneficiosos que 
es mengen a la plaga de forma natural), no tenen 
plaç de seguretat (pots collir o menjar al mateix 
moment, sense necessitat d’esperar set, deu o 
trenta dies, com en el cas dels productes químics).

Fruites i hortalisses, és millor comprar-les 
a mercat o al supermercat? on són més 
saludables?

Depèn de molts factors i situacions, però per 
norma general, us diré que en el supermercat 
són més saludables i segures que en el mercat, 
perquè majoritàriament provenen d’Andalusia i 

Múrcia, on més es cultiva i es treballa amb pro-
ductes ecològics i on passen més controls de tra-
çabilitat i inspeccions sanitàries.

Dit això, són més bones en el mercat, perquè la 
qualitat del sòl i del clima que tenim aquí, no ho 
tenen allà, ni han estat cultivades en sòls pobres 
o de mala qualitat. I si coneixeu el pagès, encara 
millor. En contra, alguns dels petits productors 
que venen en parades, que treballen en producte 
no ecològic, no coneixen bé la normativa dels 
productes químics, i són poc respectuosos amb 
els plaços de seguretat, o el desconeixement si 
un producte químic el pots utilizar només en 
maduixa, per exemple, o en maduixa, carxofa i 
mongeta.

Per què els productes ecològics són més 
cars?

Perquè la normativa, la legislació i els certifi-
cats són més cars, i aquest fet repercuteix en el 
preu final per al consumidor. Fa uns anys, sí que 
costava molt més treure un rendiment alt en les 
produccions ecològiques. Actualment, el sector 
ha evolucionat molt, i les llavors, les tècniques de 
conreu i l’augment de les explotacions agràries 
ecològiques, ha fet reduir despeses i fer més viable 
un sector que ha estat molt tocat els últims anys.

En l’actualitat, encara diferenciem els pro-
ductes ecològics i els productes convencionals, 
d’aquí a pocs anys, com està passant a altres paï-
sos europeus, no distingirem entre l’agricultura 
ecològica o ramadera de la convencional. Tota 
ella serà ecològica, de residu zero i respectuosa 
amb l’entorn, ja que les normatives cada vegada 
són més estrictes, i el model passat o l’actual que-
darà desfassat, Millor per a tothom, millor per a 
la nostra salut, millor per a les noves generacions.

VERITATS I MENTIDES dels productes ecològics
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Comencem a xerrar de manera informal abans 
de l’entrevista, on es pregunta el per què de l’en-
trevista a la seva persona, dient que no és ningú 
important, i un pèl nerviós per com ha de con-
testar les preguntes..

Quin any va començar a fer la funció de mas-
satgista i quines van ser les seves inquietuds per 
voler fer aquesta tasca?

L’any no sé exactament quin era, cap al 1966, 
tenia uns 18 anys. Va ser degut a que els meus 
companys jugaven a futbol, i com que no se’m 
donava massa bé i hi havia una vacant del “boti-
quin”, doncs la vaig agafar. Primer feia les fregues 
a la meva manera, després l’ any 88 vaig fer un 
curs de quiromassatge de 9 mesos a Barcelona.

Comentes que vas entrar a fer aquesta tasca 
perquè tenies els amics jugant a futbol, però es 
van anar desvinculant de l’entitat i tu has seguit 
fins l’actualitat, quin ha estat el motiu per tenir 
encesa l’espurna per seguir any rere any?

Difícil i bona pregunta. Tot i que els meus com-
panys van anar plegant, amb la gent que s’incor-
porava també obtenies una bona amistat i sempre 
es feia difícil la decisió de plegar, o més fàcil la de 
continuar, principalment el suport dels jugador és 
el que fa que segueixi cada any. 

Molts jugadors quan parlen de tu, diuen que ets 
molt més que un massatgista, que aportes molt 
dins del vestuari i molt estimat pels jugadors, 
com reps aquesta estima?

Jo mai he volgut ser el protagonista, però es 
d’agrair aquestes paraules, pensant l’ anterior 
pregunta, aquest és el motiu més important pel 
qual després de tants anys segueixo aquí.

Tu has viscut dues etapes del club, has vist una 
gran transformació de l’entitat i un canvi de la 
mentalitat de la gent, i la construcció del camp de 
gespa.

El camp de gespa ha estat una gran il·lusió per 
a tots, semblava que no podria ser mai, durant la 
construcció anava a veure’l cada dia perquè sem-
blava que no podia ser.

Respecte els canvis que jo he vist, s’ha profes-
sionalitzat una mica... abans anàvem als despla-
çaments i gairebé mai escalfàvem, directament al 
partit, fins i tot alguna vegada havíem de treure 
algun jugador de dins el llit perquè no teníem 
suficients jugadors. Des de fa uns anys arribem 
una hora abans. 

És una tasca molt sacrificada, ja que ho fas de 
manera desinteressada i suposava perdre una 
bona part del cap de setmana, ha sigut molt sacri-
ficat tant per tu com per la teva família?

Segurament jo no he estat tan conscient, però 
segur que la meva família sí. Els hi he de donar 
les gràcies, perquè segur que els hi he fallat en 
alguna cosa, he procurat que no, però a tot arreu 
no he pogut ser-hi. Fàcil no ha sigut. Alguna 
època, tant la directiva com els jugadors portaven 
les dones i anàvem a dinar abans o després del 
partit, i així podia compartir la família i la meva 
tasca.

Encara tens energia i ganes de seguir endavant?

Quan s’acaben les temporades, si em diguessin 
que no tornes, em sembla que no em seria difícil... 
però quan comença la temporada i ja estic dins la 
dinàmica , em sento integrat i en gaudeixo com el 
primer, doncs s’obliden tots els sacrificis. També 
m’agradaria que vingués algú més qualificat per 
als jugadors, que tinguessin uns massatges de 
més qualitat.

Moltes gràcies Llorenç, potser hi ha algú més 
preparat per fer massatges, però ningú que 
pugui substituir-te en el vestidor del Llorençà, 
no només per la tasca de massatgista, sinó que 
fas créixer els jugadors com a persones. 

Gràcies.

Després d’un any històric per a l’ entitat de futbol del poble, 
(entrevista que ja teníem emparaulada abans de que el C.E. Llorençà 
guanyés la lliga i dels seu ascens) entrevistem a una persona 
històrica del C.E Llorençà, llegenda viva dins el club i fent una feina 
poc valorada i que moltes vegades la gent no percep. No podem 
estar parlant d’altra persona que el fisioterapeuta de l’equip,  
en Llorenç Solà.

 

Entrevista a Llorenç Solà 

Llorençans amb ce trencada
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Benet i Maria, 65 anys junts!
El passat 8 d’abril la nostra família 

estàvem de festa, els nostres pares 
celebraven el seu 65è aniversari de 
casament.

Els fills, néts, nebots i amics ens 
vam reunir a la sala de plens de 
l’ajuntament per celebrar-ho.

El Benet i la Maria són una parella 
rècord però no és només una qües-
tió de números i dates. Si aquell dia 
era un dia assenyalat era perquè ens 
trobàvem davant d’una parella que 
ha estat exemple d’amor, d’empatia i 
de respecte. Una parella que ha tre-
ballat molt i que ha estimat molt.

Sempre els hem vist fent pinya, en 
els bons i en els mals moments i el 
que importava era tirar endavant els 
seus projectes.

Hem après moltes coses d’ells, 

moltes lliçons d’estima i humanitat. 
Els estimem, estem orgullosos d’ells 
i els hi volem agrair tots aquests 
valors que ens han transmès.

Aquell dia els hi vam dir també 
allò que diu el foraster de TV3: Benet 
i Maria Sou molt bona gent! 

Volem agrair a l’Ajuntament en 
general i al Richard la seva assistèn-
cia i que ens oferís la possibilitat de 
celebrar la festa en aquella sala que 
va dignificar l’acte.

Família Vilatersana Rovira

 

➜ 29 de maig GRIMPADA I BAIXADA DEL PI
 Grimpada del pi d’’11 a 13 h. Baixada del pi de 13  
 a 14 h amb animació al carrer.  
 Organitza: Comissió de la Festa del Pi de maig i 
 Ajuntament.

➜ 4 de juny GR 92 Tossa de Mar-Blanes
 A les 6 h a la Font de l’Aixeta 
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà. 

➜ 4 de juny NIT D’ESTELS
 A les 20 h al pati de l’Escola Josep Gras 
 Organitza: Dins les activitats de Viu el Parc  
 i Ajuntament.

➜ 18 de juny NIT DE VÈRTIC
 A les 21 h a la Casa de Cultura  
 (Veure contraportada d’aquest Savall)

➜ 19 de juny RATAFIA
 A les 17 h a la Plaça. 
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà.

agendasavall

➜ 23 de juny RECEPCIÓ DE LA FLAMA DEL CANIGÓ 
 Al passeig de la Rectoria (tarda-vespre) 
 Sopar de germanor. 
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà

➜ 24, 25 i 26 SORTIDA FAMILIAR A ESPOT
                   de juny A les 21 h a la Font de l’Aixeta amb cotxes.  
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà
 

➜ 24, 25 i 26 SORTIDA FAMILIAR A ESPOT
                   de juny A les 15 h a la Font de l’Aixeta.  
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà

➜ del 25 al 28 FESTA MAJOR DE SANT LLORENÇ SAVALL
                   d’agost Veure programa a part.
 

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

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

Un projecte 
de tots

Un dels punts del nostre progra-
ma era la remodelació de la plaça. 
Un dels projectes més importants 
d’aquesta legislatura.

Qui no hi ha passat hores i hores 
jugant quan érem petits? Passant 
llargues estones quan som pares i 
molts que ara les passen amb els 
seus néts i nétes. I és que a la plaça 
del poble s’hi viu durant tota l’època 
de l’any; faci fred, faci calor i fins i tot 
amb neu!

En ella s’hi ballen “Les Gitanes”, 
es celebra la Festa del Pi, els balls 
de la Festa Major, rebem SS.MM els 
Reis d’Orient, la Fira de Sant Ponç, i 
on comença la Marató... ”si la plaça 
parlés”...

Per això pensem i sobretot, cre-
iem, que un fet tan important com 
és la seva restauració, s’ha de deci-
dir o almenys, pensar entre tots.

Nosaltres, el grup d’Esquerra, 
volem una plaça funcional, adap-
tada als nous temps, sense barre-
res arquitectòniques, sostenible 
però mantenint l’encant i el caliu 
d’aquesta nostra plaça.

Per això hem volgut obrir horit-
zons i escoltar les propostes de la 
gent perquè tothom se la senti un 
xic més seva.

Recordeu que ens trobareu cada 
últim divendres de mes a les 22:00h 
a la Casa de Cultura.

Seguim caminant junts!

 
La refundació

Abans de parlar de la refundació, 
i de manera col·loquial, direm que 
un partit polític és aquella eina de-
mocràtica en forma de col·lectiu de 
gent, que mitjantçant la seva mane-
ra d’entendre com viure i conviure 
(ideologia), cerca la manera de do-
nar servei a la societat que l’envolta, 
perquè aquesta creixi i evolucioni 
en tots els sentits.

Convergència Democratica de 
Catalunya (CDC) i Unió (UDC) ha 
estat una confederació de partits 
(CIU) que ha tingut ens els ajunta-
ments de Catalunya , la Generalitat 
i l’estat espanyol, un paper clau en 
els últims 40 anys; de la seva gover-
nant-se i oposició n’hem obtingut 
un bon llegat.

Els temps canvien, la societat 
evoluciona i Convergència ha entés 
que per donar un millor servei a tots 
els catalans i catalanes, tenia que 
deixar d’anar de la mà d’Unió, així 
com entén que estar gestionats/
governats per l’estat espanyol, no 
ens suma a la nostra societat, sinó 
que ens resta possibilitats de crei-
xement (econòmic i cultural, bà-
sicament). Quina controvèrsia és 
produeix en aquest moment quan 
en comptes de sumar forces sembla 
que tinguem la voluntat de dividir, 
però en la vida ja se sap, a vegades 
és millor fer un pas enrera per poder 
fer-ne dos endavant.

Són tants els canvis que s’estan 
produint en aquest moment ,que el 
col.lectiu de Convergència a de re-
pensar quin és l’ideari a seguir per 
aquesta societat que a evolucionat 
, aquesta societat més madura de-
mocràticament. És per això que el 
partit polític de Convergència ha 
iniciat un procés de reflexió que 
n’anomena REFUNDACIÓ, a on tota 
la gent afiliada al partit i tota aque-
lla simpatitzant que pensa que pot 
donar i proposar idees, està convi-
dada a fer-ho.

L’eina participativa per aques-
ta refundació l’hem anomenada 
TORN OBERT. En cada població a 
tota la gent que vol participar, ho 
pot fer. La suma de totes aquestes 
propostes (perquè el que pretenem 
es sumar), serà el nou full de ruta 
del partit, en el que possiblement 
canviïn les persones que encapçalin 
aquest projecte, fins i tot el nom del 
partit.

Esteu convidats a participar!

La revolta de la  
Masia de Comabella

Any 2026, es compleixen els 700 
anys de la Masia de Comabella. Els 
Llorençans, després d’una revolta 
popular, celebren els 10 anys de la 
seva ocupació. Endarrere queden les 
lluites cruentes entre els rebels Llo-
rençans i les forces de l’Imperi per 
defensar aquest espai emblemàtic. 
Aquestes, davant la incapacitat per 
resoldre un conflicte enquistat des 
de principis del segle XXI, havien op-
tat per l’abandonament i tancament 
de l’espai. A raó d’això, va aparèixer 
la demanda per part de la població, 
amb el suport de les forces CUPai-
res, de la dinamització d’aquest edifi-
ci municipal com a espai social i de 
realització d’activitats per part de les 
diferents entitats del poble i de perso-
nes amb inquietuds culturals i artís-
tiques. La recuperació d’aquest espai 
com a Ateneu Popular era un dels 
objectius defensats pels rebels i el seu 
braç polític, la CUP, per convertir-lo 
en un espai de trobada i creació de 
sinergies entre elles. Davant la pres-
sió popular, les forces de l’Imperi van 
actuar a la defensiva evitant el debat 
i imposant la seva voluntat en nom 
dels seus seguidors. D’aquí l’eslògan 
utilitzat de manera reiterada: “nosal-
tres, les forces de l’Imperi, ens devem 
als nostres votants”. Els rumors d’una 
possible subcontractació de l’edifici a 
una empresa externa per treure’n un 
rendiment econòmic sense cap ob-
jectiu social va ser el detonant d’una 
revolta popular que va derivar en els 
fets del maig del 2016 amb l’ocupació 
final de la Masia per part de les forces 
rebels. Aquestes, davant la incapaci-
tat per part de les forces de l’Imperi 
per pactar una sortida negociada a 
la situació creada, van decidir fer una 
consulta popular per veure quin ús 
social es podia donar a aquest espai. 
Mentre, el manteniment de l’edifi-
ci, la realització d’activitats d’interès 
social i l’autogestió quedaven garan-
tides pels ocupants. Aquests, tenien 
clar que no podia passar el mateix 
que amb altres edificis de l’Imperi 
que o bé estaven en ruïnes o bé esta-
ven pendent del seu possible ender-
rocament. Deu anys després i gràcies 
a l’acció popular la Masia de Comabe-
lla s’ha convertit en un espai social i 
d’interès cultural pel nostre poble. 

PD: qualsevol semblança amb la rea-
litat queda a la imaginació del lector.

  

En aquesta ocasió, volem aprofitar 
aquesta publicació per insistir en el 
problema que tenen molts dels nos-
tres veïns amb la potència elèctrica 
a Comabella. Aquesta problemàti-
ca persisteix amb el pas del temps i 
cada cop es va aguditzant més. Ja ho 
hem plantejat al Ple de l’Ajuntament 
i l’equip de govern reitera que no hi 
poden fer res.

Des de AES volem donar una em-
penta en la resolució d’aquest proble-
ma. Hem començat a debatre amb els 
grups i veïns per intentar buscar una 
solució entre tots.

El primer que hem fet ha estat pas-
sar per l’Oficina del Consumidor de 
Castellar del Vallès perquè ens infor-
min i expliquin de quina manera hem 
de gestionar aquest problema. Per 
ara, ens interessa saber quines altres 
parts del poble, a part de Comabella, 
tenen problemes amb la potència 
elèctrica. Per això ens agradaria que 
us poséssiu en contacte amb nosal-
tres per fer-nos-ho saber, ja sigui per 
correu electrònic, o personalment 
quan ens veieu pel poble. Un cop lo-
calitzades totes les parts del municipi 
afectades, presentarem individual-
ment un full de reclamació a l’Oficina 
del Consumidor.

D’altra banda, contactarem amb el 
Síndic de Greuges de Catalunya per 
informar-los d’aquest problema.

I, canviant completament de tema, 
expressem la nostra preocupació per 
l’estructura del nou parc infantil que 
es va instal·lar a la Font de l’Aixeta. 
Segons ens han informat, ja ha ocasi-
onat algun accident als nens. L’hem 
examinat i, certament, ens preocupa. 
No entrarem en la polèmica de l’ho-
mologació d’aquesta estructura, però 
trobem alguns punts perillosos: bar-
res paral·leles, pas penjat (amb molt 
d’espai entre les cadenes)...

Ens hem informat i sembla ser que 
sobre aquest tema no hi ha normativa 
a Catalunya, cosa que ens estranya. 
Creiem necessari que el grup de go-
vern examini l’estructura i que, com 
a mínim, col·loqui una advertència 
amb l’edat apta per al seu ús. 

Per últim, felicitar els nostres equips 
de Bitlles Catalanes i Futbol pels seus 
triomfs a les seves respectives lligues.
aes.savall@gmail.com
Una altra manera de governar és 

possible. És clar que sí!
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els grups municipals opinen
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CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
Agenda

22 de maig:  Diada del soci. Dinar a les 14:00
3 de juny:  Sortida a la Vall de Núria a les 6:45
4 de juny:  Show a la residència a les 17:00
5 de juny:  Ball al Casal a les 18:00
12 de juny:  Grup instrumental. A les 12:00 
   a la Residència de Gent Gran i a les 18:00 al Casal.

23 de juny:  Revetlla de St. Joan a les 21:00
9 de juliol:  Assemblea General a les 18:00
3 de juliol:  Ball al Casal a les 18:00
15 de juliol:  Berenars de Sants i Aniversaris
24 de juliol:  Revetlla St. Jaume a les 21:00

 

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 2a 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’INF. EL PATINET 93 714 05 75

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

•	 RESIDÈNCIA GENT GRAN 93 714 01 01

•	 VIGILANTS MUNICIPALS 686 928 540

•	 PARRÒQUIA ST LLORENÇ 93 714 00 39

•	 CONFRARIA ST LLORENÇ 619 48 40 40

•	 SERVEIS FUNERARIS  
SABADELL 93 727 74 00


