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L’Ajuntament informa 

Ple 30 de març  
de 2016

Essent tot el consistori 
present, excusà la seva 
inassistència: en F. Xavier 
Sallas, comença a les vint-
i-una hores el Ple de març. 
En primer punt s’aprova per 
unanimitat l’Acta del Ple del 
dia 24 de febrer de 2016.

Segon punt, Aprovació 
Projecte Educatiu de Centre 
de la Llar d’infants el Patinet. 
Vots a favor CUP (1), CDC (2) 
i ERC (6); abstencions AES 
(1)

Tercer punt, Informatitza-
ció Llibres d’Actes i Resolu-
cions d’Alcaldia. Aprovat per 
unanimitat.

Quart punt, Adhesió a la 
tercera pròrroga de l’acord 
marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat 
als ens locals de Catalu-
nya adjudicat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament 
Local a l’empresa ENDESA 
ENERGIA SAU. N’Albert 
Vicens comentà que què 
passaria si no es procedís 
a aprovar la pròrroga que 
recomana l’ACM, atès que 
el seu grup està per con-
tractar el subministrament 
amb Som Energia, per tots 
els bons paràmetres que 
significa: cooperativa, ener-
gia neta, etc. El Sr. alcalde li 
comentà que ell desconeixia 
els efectes de no aprovar la 
pròrroga, però que en tot cas, 
com la contractació del sub-
ministrament ho era seguint 
els procediment de publici-
tat i lliure concurrència, el 
que possibilitava a qualsevol 
empresa subministradora 
a presentar-se. Vots a favor 
CDC (2), ERC (6); vots en 
contra CUP (1), AES (1).

Cinquè punt, Aprovar ini-
cialment el Reglament dels 
mitjans de difusió municipal. 
En la fase de deliberació En 
Francesc Piñol comentà que 
la fase d’informació pública 

el seu grup presentaria esme-
nes per tal de millorar el 
redactat inicialment consen-
suat. N’Albert Vicens agraí 
que se’ls hagués convidat a 
participar en la redacció, i 
que tot i que havien manifes-
tat una primera conformitat 
creien que el redactat encara 
podria ser objecte de millo-
res, en especial els articles 8è 
i 11è. Essent en aquest sentit 
que per part del Sr. alcalde 
es proposa deixar el present 
afer sobre la mesa pel seu 
millor estudi. La unanimitat 
dels assistents mostra con-
formitat en deixar l’afer del 
present punt sobre la mesa. 

Sisè punt, Diputació de 
Barcelona. Sol·licitud Meses 
de Concertació 2016-2019. 
Atès que pels serveis tècnics 
municipals han estat redac-
tant els següents documents: 
(que consten en el present 
expedient).

Memòria valorada de 
remodelació de la Plaça 
Major de Sant Llorenç Savall.

Annex d’actualització de la 
Memòria Valorada d’adequa-
ció de la planta soterrani del 
Marquet de l’Era (actual Casa 
de la Vila d’aquest Municipi), 
aprovada per Resolució de 
l’Alcaldia  42/2014 de 26 de 
març.  

Es proposa el següent 
acord: aprovar les dues 
memòries que es comen-
taven anteriorment i sol-
licitar la inclusió dins de les 
Meses de concertació del 
Pla “Xarxa Governs Locals 
2016-2019”, de les següents 
actuacions:
A.  Remodelació de la Plaça 

Major de Sant Llorenç 
Savall. 

B. Adequació de la planta 
soterrani del Marquet 
de l’Era. (actual Casa de 
la Vila de Sant Llorenç 
Savall).

N’Emiliano Osuna pre-
guntà si dins de les obres 
dels baixos de la Casa de la 

Vila ja es preveia un espai 
per a l’Oposició. El Sr. alcalde 
li comentà que de moment 
sols es disposava de memò-
ria valorada, a l’espera que 
es sigui estimada la petició 
de subvenció, seria llavors 
quan caldria redactat el cor-
responent projecte, que con-
siderà caldrà consensuar, en 
la mesura que sigui possible. 
A continuació es procedeix 
amb les votacions, quedant 
aprovat per unanimitat.

Setè punt, Altes a l’Inven-
tari Municipal i immatricula-
ció registral de finques. Atesa 
l’obligació legal que recau en 
l’Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall, per tal de que disposi 
del seu propi Inventari Muni-
cipal de Béns i Drets (art. 5è 
del Reial Decret Legislatiu 
786/1986, de 18 d’abril, Text 
Refós de les Disposicions 
Legals en matèria de Règim 
Local; i article 32.1 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, 
de Patrimoni de les Adminis-
tracions Públiques). S’apro-
ven els següents acords: 
considerar a tots els efectes 
com a sobrera de via pública 
la porció de terreny ubicada 
al c/Barcelona, a l’alçada 
del número: 94. Incorporar 
a l’Inventari de Béns i Drets 
d’aquest Ajuntament, dins 
de l’epígraf de béns patri-
monials, sub-epígraf immo-
bles, les tres sobreres de via 
pública (davant c/Avis For-
tuny, 5; davant c/Avis For-
tuny, 7; davant c/Barcelona, 
94) . Incorporar a l’Inven-
tari de Béns i Drets d’aquest 
Ajuntament, dins de l’epí-
graf de béns patrimonials, 
sub-epígraf immobles, les 
tres sobreres de via pública. 
Procedir a la inscripció en 
el Registre de la Propietat, 
núm. 5 de Terrassa, de totes 
i cadascuna de les tres sobre-
res de via pública. Vots a 
favor CDC (2) i ERC (6); abs-
tenció CUP (1), AES (1)

Vuitè punt, Reconeixe-

ment extrajudicial de crè-
dit núm. 1/2016. Hi ha una 
relació de despeses anteriors 
a l’exercici 2016 que va ser 
rebuda per aquest Ajunta-
ment amb posterioritat al 
dia 31 de desembre de 2015. 
Aquestes despeses es van 
comptabilitzar en fase OPA 
(operació pendent d’aplicar), 
i una part d’aquestes es va 
aprovar en l’expedient ano-
menat OPAS 2015 O-2016-3, 
expedient 2/2016, en la Junta 
de Govern Local del dia 8 de 
febrer de 2016. Entre aques-
tes OPA, n’hi ha una, amb 
núm. 220150005842 i d’im-
port 836,01 euros, que no es 
va poder aprovar perquè no 
hi havia crèdit suficient a 
l’aplicació de despesa corres-
ponent de l’any 2016. Vots a 
favor CDC(2) i ERC (6). Abs-
tencions CUP (1) i AES (1).

Novè punt, Moció  con-
junta d’AES, CUP I CDC. 
Espai Grups Municipals. 
Vots a favor CDC (2), CUP (1) 
i AES (1); en contra ERC (6).

Desè punt, Moció Grup 
Municipal CUP. Declaració 
de “persona non grata” del 
Rei Felip VI a Sant Llorenç 
Savall. Vots a favor CUP (1) 
i ERC (6); abstencions CDC 
(2) i AES (1).

Onzè punt, Moció Grup 
Municipal ERC. Suport 
PIMES. Vots a favor AES (1) 
i ERC (6); abstencions CDC 
(2) i CUP (1).

Dotzè punt, Moció Grup 
Municipal ERC. Rebuig a 
l’acord entre la Unió Europea 
i Turquia per fer front a la 
crisi dels refugiats. Aprovada 
per unanimitat.

Acte seguit es va passar 
a la informació de les reso-
lucions d’alcaldia i de JGL; 
informació per part de les 
diferents regidories i sugge-
riments i preguntes per part 
dels membres de l’oposició. 
Cap intervenció per part del 
públic assistent.

Ple Extraordinari  
5 de maig de 2016

Essent tot el consistori 
present, comença a les vint-
i-una hores el Ple Extraordi-
nari de maig. Es procedeix a 
obrir el debat i votació dels 
assumptes inclosos dins de 
l’ordre del dia. L’acta del Ple 
del dia 30 de març es queda 
sobre la mesa per unani-
mitat ja que El regidor del 
Grup Municipal d’AES, el Sr. 
Emiliano Osuna comenta 
que va enviar unes propos-
tes de modificació de l’es-
borrany de l’acta de la sessió 
en qüestió al secretari de 
l’Ajuntament i que no ha tin-
gut accés al nou esborrany 
de l’acta amb les modificaci-
ons proposades.

En segon punt i per unani-
mitat s’ aprova inicialment 
el Reglament dels Mitjans 
de Difusió Municipal de 
l’Ajuntament de Sant Llo-
renç Savall, segons model 
adjunt que cal diligenciar 
als efectes procedents.

Tercer, s’aprova per una-
nimitat la Bonificació ICIO 
de la llicència d’obres on hi  
concorren circumstàncies 
socials, culturals i històric-
artístiques. Declarar que les 
obres descrites en el projecte 
corresponent a la Llicència 
d’obres número 29/2016, 
consistents en obres de 
millora a l’Escola Natura ‘La 
Muntada’ d’aquest municipi, 
hi concorren circumstàn-
cies socials, culturals i histò-
ric-artístiques i per tant, es 
considera que reuneixen els 
requisits establerts a l’art. 6è 
de la Ordenança Fiscal núm. 
5 Impost sobre Construcci-
ons, Instal·lacions i Obres, 
per poder aprovar la bonifi-
cació sol·licitada.

Quart, s’aprova per unani-
mitat la Ratificació Decret 
d’Alcaldia núm. 120/2016.

Cinquè, Modificació de 
crèdit 4/2016. Suplement de 

PLENS MUNICIPALS
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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

crèdit. L’alcalde, Ricard Tor-
ralba Llauradó presenta la 
proposta i passa la paraula al 
regidor del Grup Municipal 
d’ERC, el Sr. Joan Solà que 
explica el perquè de la neces-
sitat de realitzar aquesta 
modificació de crèdit, d’una 
banda per poder fer front al 
pagament de dues factures 
corresponents a l’exercici 
2015 que van arribar el 2016 
i per altra banda per fer front 
al pagament de la línia soter-
rada fins al pou de Pregona. 
Vots a favor: CDC (2) i ERC 
(6); abstencions: CUP (2) i 
AES (1).

Sisè, Moció conjunta 
d’AES, CUP I CDC. Espai 
Grups Municipals. Vots a 
favor: CDC (2), CUP (2) i AES 
(1); en contra ERC (6).

Setè, Moció Grup Muni-
cipal CUP. Realització d’un 
cens dels habitatges deso-
cupats permanentment . La 
regidora del Grup Municipal 
d’ERC, la Sra. Cristina Car-
rasco, fa saber que hi vota-
ran en contra i explica que 
tracta d’una tasca que tècni-
cament no és assumible per 
l’Ajuntament i que instaran 
a la Diputació de Barcelona 
per tal de poder-ho realitzar 

i que a més des del Consell 
Comarcal s’ha rebut un pro-
grama que a través d’una 
bossa de propietaris que 
tinguin pisos sota el preu del 
mercat amb la bossa d’usua-
ris que ho poden necessitar, 
sempre que compleixin uns 
requisits. Vots a favor: CUP 
(2) i AES (1); abstencions, 
CDC (2) i en contra ERC (6).

Vuitè, Moció Grup Muni-
cipal CUP. Suport als Ajun-
taments investigats per  l’Au-
diència Nacional i al Dret a 
Decidir. Vots a favor: CDC 
(2), CUP (2) i ERC (6); absten-
cions AES (1).

Novè, Fem un pas més cap 
a la independència, sense 
por. El portaveu del Grup 
Municipal de la CUP, Albert 
Vicens Llauradó, presenta la 
moció explicant que aquesta 
està relacionada amb l’an-
terior, però que significa un 
pas més ja que implica deso-
bediència en alguns aspectes 
i fa referència a la campanya 
engegada a tot Catalunya, i 
que en alguns municipis ha 
pogut comptar amb el suport 
d’ERC i en d’altres no. També 
expressa que es tingui en 
compte que aquesta deso-
bediència potser serà neces-

sària en un futur per algun 
càrrec electe de l’ajuntament. 
Vots a favor: CUP (2); absten-
cions: CDC (2) i  AES (1); en 
contra: ERC (6).

Acte seguit es va passar a la 
informació de les resolucions 
d’alcaldia i de JGL; informació 
per part de les diferents regi-
dories i suggeriments i pre-
guntes per part dels membres 
de l’oposició. Cap intervenció 
per part del públic assistent.

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

Urbanisme
Ordenança fiscal núm.5 

Impost sobre construccions,  
instal·lacions i obres.

Article 6è. Beneficis fiscals de 
concessió potestativa 

1. Es concedirà una bonificació del 
95 per cent de la quota de l’impost 

a favor de les construccions, instal·
lacions o obres que siguin decla·
rades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circums·
tàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l’ocupació 
o de millora de la imatge urbana que 

ho justifiquin. Aquesta declaració 
correspondrà al Ple de la Corpora·
ció i s’acordarà, prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, per vot favorable de 
la majoria simple dels seus mem·
bres. A aquests efectes podran ser 
declarades d’interès per concórrer 

les circumstàncies esmentades i, 
per consegüent, obtenir la bonifica·
ció de la quota, les obres destinades 
a la remodelació de façanes a edifi·
cis existents, prèvia sol·licitud de la 
corresponent llicència d’obres.

App Divertium
Des de l’Ajuntament s’ha contractat 

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

Divertium és una app gratuïta d’oci 
familiar. Ofereix un món d’activitats, 
lleure, cultura... en ella ja hi podeu tro·
bar les diferents activitats que tindran 
lloc en el nostre terme i que mica en 
mica anirem introduint. 

Us convidem a que us descarregueu 
l’App Divertium!

Medi Ambient
Natura Local

L’empresa Natura Local ja ha intro·
duït les 2 rutes (la primera, ruta circu·
lar 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!

Ja podeu trobar a la web de l’Ajunta·
ment, totes les propostes que ens han 
fet arribar particulars i/o entitats.
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Cultura

Aquest any la festa del pi de 
maig ha recuperat velles costums 
del nostre passat col·lectiu i com 
és normal la resposta a les nos·
tres festes populars ha sigut molt 
participativa tant a la pujada com 
la baixada, però no parlarem de 
la pujada ja que molts de vosal·
tres ja teniu i llegit l’ últim article 
que explica tot el que el deia sobre 
un dia tan especial com l’1 maig. 
Parlem del dia 29 de maig, on hem 
recuperat una vella costum que 

segons diuen els més grans de la 
nostra vila feia més de 20 anys que 
no es produïa. Des de finals dels 
anys 80 no es tornava a pujar el 
nostre pi plantat a plaça. Com som 
un col·lectiu inquiet per recuperar 
les nostres arrels, vàrem decidir 
organitzar i recuperar la grim·
pada per poder tocar a uns 20m 
d’alçada un esquellot, on els més 
ràpids serien els guanyadors del 
famós pernil, llonganisseta, etc... 
la competició va tenir un total de 

21 participants entre grans i nens, 
molts d’ells varen suar de valent 
per arribar a tocar la part més alta 
i alguns amb més agilitat puja·
ven amb una velocitat increïble. 
Vàrem muntar tot un sistema per 
garantir la seguretat on tots els 
participants portaven un talabard 
i cordats amb una corda, podien 
deixar·se anar sense posar en risc 
la seva salut. Ens van acompa·
nyar molts veïns i un grup musical 
que ens va entretenir la canalla 

fins l’hora de fer baixar l’immens 
pi d’aquest any que es va resistir, 
però amb la força de tots vàrem 
aconseguir fer·lo caure. La fi de la 
festa va arribar just en el punt de 
tallar el pi, uns vàrem dinar junts 
i altres en família, però el que és 
segur que l’any que ve serem 
molts més i gaudirem un cop més 
de les nostres tradicions i festes 
populars.

Comissió de la Festa del pi

FESTA DEL PI DE MAIG

Les fotos del pi de maig han estat cedides per Josep Maria Noguer.
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Entitats i Societat

NIT DE VÈRTIC
PRIMERA EDICIÓ DE LA CURSA SOLIDÀRIA NOCTURNA

El dia 18 de juny es va celebrar 
la Nit de Vèrtic, una cursa especial 
i diferent, millor si l’anomenem 
un esdeveniment esportiu, musi·
cal i solidari. La cursa va tenir una 
participació força interessant per 
ser la primera edició, uns 160 ins·
crits, amb més de 50 llorençans, 
entre ells corredors experimen·
tats i el que més ens va sorpren·
dre i agradar, va ser la partici·
pació de gent sense cap mena 
d’experiència en aquest esport, 
que molts dies abans es van pre·
parar entrenant pels camins de la 
cursa, creiem que motivar a gent 
a fer esport és un dels objectius 
que cerquem i vam aconseguir. El 
pòdium masculí amb Rafa Garcia 
de guanyador i Laura Casanovas 
segona classificada femenina, 
van rebre uns trofeus molt espe·
cials fets manualment per dues 
llorençanes: Marga Santin i Eli·
senda Tirado. Tot això amenitzat 
tant a la sortida com a l’arribada 
pels Gegants de Sant Llorenç 
Savall que incansablement van 
animar als corredors i públic. 
La part dels concerts amb els 
Katacraks com a primers a 

tocar, ho van fer amb música dels 
anys 80 i 90, van tenir una fantàs·
tica acollida pel públic que esperava 
els corredors i els que es van acos·
tar a sentir la seva música. Després 
de l’entrega de premis un grup català 
de moda entre els més joves Alqua·
drat, va fer saltar i ballar a tots els 
assistents. I per acabar el ja cone·
gut en les sessions del GEDS el DJ 

Toni González va fer ballar als més 
joves fins ven entrada la matinada. 
La part més innovadora en aquest 
esdeveniment era la solidaritat, en 
aquest cas per ajudar als damnificats 
en el terratrèmol de l’any passat a la 
Vall del Langtang al Nepal, aquí els 
organitzadors ens va sorprendre molt 
positivament com ha anat, mencionar 
en primer lloc un col·legi com la Nos·

tra Llar on els nens que tenien uns 
diners recollits per les seves neces·
sitats van donar 250 € per ajudar 
aquesta gent (tenim molt a aprendre 
dels nens), les donacions dels cor·
redors inscrits, els donatius fets en 
un número de compte solidari de La 
Caixa, els números venuts per al sor·
teig d’una panera solidaria, donació de 
Vèrtic, i l’euro de cada inscrit, sumen 
a falta de quadrar els números de 
moment més de 1500 €. FANTÀSTIC! 
Tot això va ser possibles gràcies tots 
els que vàreu participar d’alguna 
manera. 

Agraïments per als Gegants de 
Sant Llorenç Savall, la gent de la 
botiga Vèrtic que van ser més que 
uns patrocinadors, a la gent del Cen·
tre Excursionista Llorençà que no 
es cansa mai de fer coses, a tots els 
voluntaris que no es cansen d’aju·
dar, al forn de pa Domènech que va 
donar el pa de l’esdeveniment, el 
Centre d’Esports Llorençà va donar 
llaunes de refresc per als corredors, 
Jordi Pablo va fer massatges a l’ar·
ribada i en especial a l’ajuntament 
de Sant Llorenç Savall que ens van 
ajudar i donar suport en tot moment.

L’any que ve més i millor.

ESCOLA JOSEP GRAS
D’una sortida, un gran projecte!

L’entorn que envolta el poble de 
Sant Llorenç Savall ens ha brindat 
la possibilitat de conèixer, de la 
mà d’en Jordi Guillemot, una mica 
més de la història dels homes i 
dones que han viscut  per aques·
tes contrades, dels recursos dels 
que disposaven, de les tècniques 
de conreu que utilitzaven, de les 
activitats que realitzaven a nivell 
comercial... 

Però a més, els nois i noies de 
sisè, també ha descobert les bar·
raques de pedra seca, la tècnica 
utilitzada per a la seva construc·
ció, la seva utilitat...

I aquesta descoberta ha fet néi·
xer la necessitat d’experimentar 
en el terreny de la construcció. Un 
projecte motivador i a l’hora amb 
una important càrrega emocional.

Com els pagesos del 1800 que 

construïen refugis on aixoplugar·se 
de la pluja i on guardar les eines 
del camp, els nois i noies han volgut 
construir uns refugis on trobar aixo·
pluc en els seus moments de joc, o 
en moments en els que és important 
relaxar·se, llegir...

Semblava fàcil però no ho ha estat 
tant!

La construcció d’aquests refugis ha 
comportat haver de conversar, pactar, 
redactar, buscar assessorament de 
persones expertes (arquitecte, fuster, 
modista), posar en pràctica coneixe·
ments de matemàtiques (operacions, 
mesures, càlcul de superfícies, desco·
berta del nombre π...) fer pressupostos, 
fer narracions explicant el procés del 
projecte (tenint en compte les parts d’un 
text, la coherència i l’adequació, el lèxic, 
la morfosintaxi i l’ortografia), gravar 
vídeos, preparar presentacions, cosir... 

Una quantitat d’activitats que ha 
obligat a tot el grup de sisè, a posar en 
joc els coneixements ja assolits alhora 
que n’han hagut  d’aprendre de nous, 
per tal d’aconseguir la seva fita.

El resultat: 
•	 dos	 refugis	 d’interior	 de	 forma	
piramidal	 de	 base	 quadrada	
revestits	de	lona,	acabats	i	hores	

d’ara	en	funcionament.
•	 els	plànols	d’un	refugi	d’exterior.	
(la	 seva	 construcció	 es	 durà	 a	
terme	properament)

Unes construccions pensades per·
què tots els infants de l’escola Josep 
Gras, les puguin utilitzar i gaudir·ne. 
Però alhora és la petjada que la pro·
moció 2009·2016 ha deixat. 
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CLUB DE BITLLES CATALANES ST. LLORENÇ-LA MOLA
Final del Campionat de Catalunya de Bitlles Catalanes

El passat 12 de juny a la comarca de la Noguera, 
sota el patrocini de la Federació Catalana de Bit·
lles, va jugar·se la final del Campionat de Catalu·
nya de Bitlles Catalanes per equips en la que van 
destacar tres equips:

C.B. Os de Balaguer – campió
C.B. Guinardó –Bcn. – Subcampió
C.B. Llofriu – 3er.clasificat

La resta dels 14 equips que varen jugar la final van 
ser orgullosos acompanyants dels equips esmentats, 
entre ells el CBC SANT LLORENÇ·LAMOLA.

Com a campions del grup 8, vàrem recollir el 
trofeu que així ho acredita i esperem tornar·hi a 
ser la propera temporada, en la que tenim espe·
rades esperances de gaudir d’un nou camp de joc 
a la zona esportiva, a l’abast i vista de tothom, tan 
petits com grans.

CORAL POLIFÒNICA ELS EMPRIUS
Doble concert de primavera de la Coral Els Emprius

La coral polifònica Els Emprius 
va oferir el diumenge 19 de juny 
al migdia a l’església parroquial 

de Sant Llorenç el tradicional concert 
de primavera amb un repertori de 
cançons del seu repertori i d’altres 

de compartides amb la Cor Vallès de 
Sabadell. Aquest concert que tradici·
onalment se celebrava el primer de 
maig, s’ha traslladat en el temps a 
fi de no coincidir amb les múltiples 
activitats de la Festa del Pi.

El tríptic de cant coral s’inicià amb 
l’actuació del Cor Vallès que va inter·
pretar, entre d’altres, dos cants per a 
cor i piano del mestre Francesc Vila, 
completats amb altres dos per la 
Coral Els Emprius, la qual, seguida·
ment interpretà conegudes peces de 
Lluís Llach i Joan Manuel Serrat, molt 
aplaudides pel públic, acabant l’actu·
ació amb el Tell de Franz Schubert i 
La nit somnia de Josep Ma Pla.

La tercera part del recital, fou can·
tada conjuntament per les dues corals, 
sota la direcció del mestre Josep Oli·
vella i amb l’acompanyament al piano 
d’en David Casanova. Aquesta tercera 
part va permetre gaudir les versions 
de En el tren i Desig de Francesc Vila, 
d’un vibrant Pirineu de Martínez Valls, 
de Al fons del bosc de Jean Bovet i de 
la cançó tradicional catalana Rose·
ret del Rosselló. Atenent els aplaudi·
ments del assistents, les dues corals 
interpretaren Nit de Sant Joan de Mn. 
Batlle, fent tot seguit homenatge al 
seu director amb motiu del seu recent 
aniversari.

El capvespre anterior, a l’església de Sant Ole·
guer de Sabadell, la coral polifònica llorençana 
actuà juntament amb la Coral Tresca de Saba·
dell. Al seu torn d’actuació Els Emprius oferi·
ren un repertori similar al del concert de Sant 
Llorenç, però amb la interpretació de Madrigal 
d’Apel·les Mestres com a tret diferencial.

En el cant comú de les dues corals s’interpretà la 
cançó tradicional catalana Muntanyes del Canigó, 
per a cloure el concert amb una ferma interpretació 
de Els Segadors, seguida dempeus pels assistents.

La Coral polifònica Els Emprius va estar integrada 
per les sopranos Elvira Carrasco, Josefina Martínez, 
Maria Marfà, Marga Rodríguez, Maria Teresa Vives, 

Montserrat Alsina, Rosa Jo i Rosa Areny. El el regis·
tre de contralts cantaren Dolors Jo, Magda Canadell, 
Maria Caelles, Maria Carme Balagué, Maria Eugènia 
Serra, Maria Rosa Galí i Rosa Maria Canet. Els tenors 
Joan Calveras, Pere Castellví i Lluís Jo, i els baixos 
Agustí Daví, Pere Casamada, Francesc Gea, Joan 
Roma i Jaume Valls, completaren la polifonia.

Concert a Sabadell

 

➜ 10 d’agost DIADA DE SANT LLORENÇ
 Amb Sardanes a la plaça a les 19 h. 
 Organitza: Ajuntament.

➜ 20 d’agost SORTIDA FAMILIAR A LA FONT DEL LLOR
 A la plaça de Comabella (La Masia) a les 18:30 h. 
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà.

➜ 28-28 d’agost FESTA MAJOR DE SANT LLORENÇ SAVALL
 Vegeu programa adjunt. 
 Organitza: Comissió de Festes 
 Col·labora: Ajuntament.

➜ 5 de setembre INICI DE CURS A EL PATINET

➜ 5, 6 i 7  TALLERS DE RADIOTEATRE 
                  de setembre A la Casa de Cultura de 10 a 13 h.. 
 A partir de 8 anys, places limitades
 Inscripcions a l’Ajuntament. Gratuït.

➜ 8 i 9    TALLER DE PERCUSSIÓ
                  de setembre A la Casa de Cultura de 10 a 13 h.. 
 A partir de 8 anys, places limitades
 Inscripcions a l’Ajuntament. Gratuït.

agendasavall
➜ 10 de setembre GR92 DEL SUD
 A la font de l’aixeta a les 6 h. 
 Cost autocar 12 €/persona+ 3€ sense llicència  
 federativa.  
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà.

➜ 11 de setembre DIADA DE CATALUNYA
  Amb Sardanes a la plaça a les 19 h. 
 Organitza:Ajuntament.

➜ 12 de setembre SORTIDA AL ZOO
 A la font de l’aixeta a les 8:30 h. 
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà.

➜ 25 i 26  FESTA  ASCENCIÓ AL POSETS
                   de setembre A la font de l’aixeta
 Organitza: Centre Excursionista Llorençà.

➜ 30 d’octubre XXIIa EDICIÓ DE LA PRIMERA MARATÓ DE 
  MUNTANYA DE CATALUNYA 
 Organitza:Ajuntament i Centre Exc. Llorençà
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GEGANTS DE SANT LLORENÇ SAVALL
Dos mesos intensos de sortides a Sant Llorenç i arreu

CASAL D’AVIS
Animeu-vos a pujar al Casal!

Com totes les coses, quan les organitzes, 
ho fas amb la il·lusió de que sortirà tot molt 
bé, però no sempre és així... de vegades per 
manca d’organització, altres per falta d’as·
sistents, etc. les coses no sempre surten tal 
i com voldríem. 

Bé, aquest preàmbul es per dir·vos que últi·
mament estem força contents: 

Les excursions a Montserrat i a Núria van 
ser fantàstiques, ens ho vàrem passar molt 
bé. La diada del Soci, creiem va ser molt 
entranyable, l’arròs molt bo i aquest any van 

venir fins i tot els gegants! El xou que vàrem fer 
a la Residència del la gent gran (un recull del que 
fem la nit de Cap d’Any al Casal) va quedar molt 
divertit, i per arrodonir·ho, ens van oferir un bere·
nar molt bo. A veure... que més: Ah si! El ball que 
vàrem fer al Casal, va anar bé, però cada vegada 
som menys gent, es una llàstima, està obert a 
tothom, no penseu pas que fa falta tenir un munt 
d’anys per venir... Val?

Us vàreu assabentar de que va venir el Grup 
Instrumental Catalònia a Sant Llorenç? Ho diem, 
perquè només varen venir 22 persones al Casal 

a escoltar·los a la tarda, va ser una llàstima, 
ho varen fer fantàsticament bé. Van interpretar  
música Celta, va ser molt bonic i emocionant. Al 
matí van actuar a la Residència, on ens van acollir 
divinament, va ser molt agradable. Ah! Ens van 
donar un dinar boníssim! Moltes gràcies.  

Si us plau, acompanyeu·nos en les activitats 
que fem, les preparem per a vosaltres, no ens 
deixeu sols que és molt decebedor. 

Res més i no us oblideu d’anar mirant  els car·
tells per informar·vos de les novetats. 

La Junta del Casal d’Avis

Estimats llorençans i llorençanes, un dia 
més us portem les novetats que hem tingut 
en el decurs d’aquests mesos de maig i juny a 
la nostra colla. Dos mesos que, per cert, han 
estat intensos a nivell d’activitats ja que hem 
realitzat diverses sortides a Sant Llorenç 
Savall i a altres poblacions de Catalunya.

Durant el passat mes d’abril vàrem col·
laborar amb la primera edició de la Cursa 
de la Vinya organitzada pels nens i nenes de 
l’escola Josep Gras, i també amb la tradicio·
nal festa del Pi de Maig. Recentment també 
hem col·laborat amb la realització de la Nit 
de Vèrtic participant amb els gegants en 
aquesta jornada d’acció solidària i benèfica. 

D’altra banda hem participat a nombroses 
trobades geganteres arreu del país. El prop·

passat diumenge 14 de maig vàrem participar a 
la XXIXa Trobada de Gegants de Tàrrega en motiu 
de la seva Festa Major. En aquesta ocasió, però, 
sortirem de Sant Llorenç Savall el dissabte 13 
per participar en la Nit del Tararot, una singular 
i multitudinària festa que té lloc al llarg de la nit 
com a acte central de la festa. Durant la Nit del 
Tararot es va escoltar el pregó mentre tenien lloc 
diverses actuacions representatives de la cultura 
catalana, entre elles castellers, balls de bastons 
i d’arquers, bestiari molt divers i, evidentment, 
ballades de gegants. L’endemà a primera hora, 
sortíem novament i preparàvem en Capablanca, 
la Genoveva i la Nena del SET per la cercavila que 
tindria lloc pels carrers de Tàrrega per acabar 
un cap de setmana en el que havíem compartit 
ballades amb algunes de les figures de bestiari 

i gegants més anomenades i singulars del país. 
Durant aquest mes de maig també participarem 
a la XXIIa Trobada Comarcal del Vallès, en la que 
aquest any ha aplegat més de 30 colles gegan·
teres de les comarques del Vallès Occidental i 
Oriental; i el 5 de juny visitarem la petita població 
de Vilanova d’Espoia, colla que en la trobada de 
l’any passat va venir a Sant Llorenç amb els seus 
gegants i la colla de falcons. Finalment, i per con·
cloure aquest breu resum, l’últim diumenge 26 
de juny assistirem a la Trobada de gegants que té 
lloc per la Festa Major de la Marina, a Barcelona, 
on malgrat la calor i el sol que queia, els gegants 
de Sant Llorenç Savall no pararen de ballar ni un 
sol instant. 

Bon estiu i fins la pròxima, salut i fal·lera!
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agronimbus

En aquesta època estival, i en la que molta 
gent fa vacances o pot fer una escapada de cap 
de setmana, us proposo descobrir, per a tots 
aquelles/es que us agradi la natura, els ani-
mals o l’exursionisme, la joia faunística per 
excel·lència del nostre Pirineu Català, l’ós bru.

L’ós bru va desaparèixer del nostre Piri-
neu a la dècada dels anys 80 degut a la caça 
furtiva de molts caçadors embadalits per un 
simple trofeu o per la seva pell. No va ser fins 
l’any 1994, que la Generalitat de Catalunya, 
va decidir impulsar la seva reintroducció, i 
tot i topar-se frontalment amb l’oposició del 
govern, pagesos i ciutadans de les comarques 
occidentals pirinenques (Vall d’Aran i Pallars 
Sobirà, principalment), l’any 1996 es van alli-
berar al Pirineu francès les primeres dues 
femelles (Ziva i Mellba), d’origen eslovè. Un 
any després, s’allibera Pyros, un mascle, que 
actualment encara es viu, té 26 anys, i que és 
el principal progenitor de quasi tots els óssos 
del Pirineu, un ós molt dominant i territorial.

La població d’óssos, ha evolucionat molt 
favorablement en aquests darrers 20 anys, i 
no para de créixer; en l’actualitat hi ha entre 
32 i 36 exemplars, repartits bàsicament en 
dues comarques, Vall d’Aran i Pallars Sobirà, 
sent aquesta última, la que més óssos hi habi-
ten (17-20 individus).

Són mamífers omnívors, tot i que la seva 
dieta, en un 80%, està basada en aliments 
d’origen vegetal, ja siguin arrels, herbes, 
tubercles, gerds, mores, nabius, pomes, cire-
res, fages, avellanes... També s’alimenten en 

comptades ocasions, de cadàvers d’animals, 
insectes, mel, etc.

Els mascles pesen 150-200 Kg, i les feme-
lles 100-120 Kg, són d’hàbits nocturns, es 
mouen a la nit i primeres hores del matí. Per 
tant, durant el dia, és molt difícil poder-los 
contemplar. 

Viuen en masses forestals de pi negre, pi 
roig i avetoses, i més esporàdicament, en fage-
des i rouredes (sobretot a la tardor, en busca 
d’aliment quan les primeres nevades cobrei-
xen  el sotabosc dels boscos amb més altitud). 
Estaríem parlant, llavors, que es mouen entre 
els 1200 i els 1800 m. d’alçada.

Durant les primeres i últimes hores del dia, 
els agrada passejar-se per espais oberts, prats 
alpins i subapins, i pastures.

L’època més “fàcil” per veure’ls, és al final de 
la primavera, entre maig i finals de juny, estan 
en zel i s’aparellen (les femelles són repro-
ductores a partir del tercer any de vida). Els 
cadells neixeran a finals de gener o principis 
de febrer, just al final del període d’hivernació, 
que depenent de les condicions climatològi-
ques, anirà de novembre a principis de març.

Dit això, us explicaré alguns dels secrets 
més ben guardats, on els podem trobar en 
plena llibertat, tot i que no serà gens fàcil, i 
haurem de tenir molta paciència, perquè els 
óssos tenen un olfacte que els permet detec-
tar-nos a 3 km de distància.

Us recomano també, visitar el Centre d’In-
terpretació de l’ós bru que hi ha al poble d’Alòs 
d’Isil (Valls d’Àneu).

Vall d’Aran (localitzacions):

· Vall de Varradòs, aneu a buscar la carretera 
asfaltada que porta al Salt del Pish, des de 
el pont d’Arròs, direcció Les, molt a prop de 
Vielha.

· Valls del Montlude, territori que envolta el 
poble de Vilamòs, molt a prop de la Vall de 
Varradòs.

· Refugi Dera Honeria, on podreu dormir, 
enmig dels boscos de St.Joan de Toran, on 
troba l’hàbitat perfecte.

· Santuari de Montgarri, s’hi arriba des del Pla 
de Beret i pujant en direcció França, valls del 
Barlonguera. Molts óssos utilitzen aquesta 
ruta per accedir a les Valls d’Àneu, ruta de 
pas. 

Pallars Sobirà (localitzacions):

· Lladorre (Vall de Cardós), els boscos d’aquest 
municipi concentren el major nombre d’in-
dividus de tot el Pirineu, 4-5 óssos.

· Boscos de Bonabé (Vall de Cardós), antiga 
estació d’esquí nòrdic. Aquí mateix, fa pocs 
dies, s’ha alliberat un mascle reproductiu, 
Goiat, que ha de substituir en pocs anys, a 
Pyros, el mascle vell alliberat fa 20 anys.

· Refugi Pla de la Font (Espot), lloc de pas 
per alguns óssos, se n’han vist diversos 
avistaments.

· Alòs d’Isil (Vall d’Àneu), aquests boscos 
encantats que envolten el municipi, són un 
autèntic refugi pels óssos que habiten a la 
zona.

L’ÓS BRU AL PIRINEU CATALÀ
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Ens trobem a casa seva, amb la seva mare (Carol) 
i la seva germana (Sara). Totes tres gaudeixen 
d’una tarda de descans, ben merescut, un cop han 
acabat els entrenaments de l’any.

La Lidia ens ha preparat tot el seu recull de meda-
lles i copes aconseguides al llarg de 5 anys. Val 
a dir que quan parles amb ella de tot el que ha 
aconseguit, es mostra tímida i resta importància, 
doncs ella gaudeix amb aquest esport, guanyi o 
perdi.

Amb quants anys vas començar Lidia?

Amb sis anys.

Quant temps hi dediques?

Quatre dies a la setmana que són un totals de 
dotze hores i un quart.

T’agrada?

Sí, m’ho passo bé, m’agrada.

I com ho portes això de tantes hores d’entrena-
ment amb els estudis?

No vaig molt atrafegada entre gimnàstica i 
escola. Aprofito per fer els deures a l’hora de 
dinar perquè si no, no em donaria temps.

Quants campionats fas a l’any?

Dues competicions i una més si passo a la final 
de la Copa Catalana. La Lidia té ganes d’anar a jugar 
amb una amiga que l’ha anat a veure. Ens quedem 
parlant amb la seva mare i la seva germana que ens 
aclareixen el tema dels campionats... Sí, fan dues 
competicions i a la final, n’acostumen a passar 
unes vuit. I a part, les competicions amistoses 
que aquestes no puntuen. Un cop l’any fem una 
exhibició on les entrenadores ens avaluen. (Hi ha 
gimnastes que han hagut de baixar de nivell, això 
és molt dur, emocionalment parlant.

I per què gimnàstica rítmica?

Ens contesta la Carol: De petita, a Londres, jo en 
feia. Quan elles eren més petites, jo els hi ense·
nyava a fer la roda i cosetes de gimnàstica rít·
mica. Llavors, un dia buscant per internet vaig 
trobar el Club Gimnàstic Catalunya de Sabadell i 
els hi va agradar tant que la Sara es va apuntar a 
mig curs. La Lidia va haver d’esperar al setembre.

Si la Lidia entrena cada dia que hi va 3 hores, tu 
quant temps hi dediques, entre que la portes fins 
a Sabadell i entrena?

Doncs quatre hores i mitja. I com no podem 
entrar a veure com entrenen, doncs molts dies 
m’he passat les 3 hores tancada dins del cotxe, o 
anar a comprar...

Tots sabem que la gimnàstica rítmica és un dels 
esports amb molta exigència. La Carol i la Sara ens 
parlen d’alguns clubs amb molta exigència, entre-
nadores molt exigents i no només això, també pares 
molt exigents amb les seves filles.

“No és guanyar, és superar·vos vosaltres matei·
xes. No es tracta de guanyar” aquesta frase és la 
que diuen la Carol i l’Òscar a les seves filles. S’hi 
juguen molt en un minut trenta després de tot un 
any treballant.

La Sara ens explica des de la seva experiència: 
un cop saltes a la pista, no penses en res, tot és 
concentració. Quan acabem, pensem en tot el que 
hem fet en aquell minut trenta, si ho hem fet bé o 
no. Per sort, no ens hem posat mai nervioses... la 
Carol la talla dient que quan ella sent el nom de les 
seves filles ja plora, tant ella com l’Òscar es posen 
molt nerviosos. La Sara continua: hem arribat a 
veure nenes que dels nervis, quan han acabat, 
han vomitat a la mateixa pista.

En què consisteix un entrenament?

Al principi escalfes una hora tot el cos (dits peus, 
coll, esquena, lumbars...). Després uns quinze o 
trenta minuts fent flexibilitat. I, una hora, hora trenta 
practicant el ball per a la competició. Repetint i repe·
tint fins que surti perfecte. No només vigilant que no 
caigui la pilota (per exemple) sinó vigilant que els 
estiraments estiguin fets a la perfecció. Per últim, 

mitja hora de potència i resistència, quan ens dóna 
temps. Mai sortim puntuals. Entrenem tres hores i 
encara ens falta temps.

A principis i finals de curs ens mesuren el grau 
d’estirament que tenim de cames, dits dels peus, 
braços... és un estímul per a nosaltres.

Com us sentiu com a pares?

Molt orgull, alegria, és increïble la sensació. 
Quan veus que elles gaudeixen després de tot 
l’esforç de tot l’any... això ho és tot. Guanyin o 
perdin.

Mentre ella vulgui continuar la recolzarem. I si 
arriba el dia en què ho vol deixar, doncs també, 
com vam fer amb la Sara.  

Finalment, l’entrevista que havíem de fer a la 
Lidia, s’ha convertit en una entrevista a tres ban-
des. La Lidia, com a nena que és, ha preferit anar 
a jugar amb la seva amiga després de contes-
tar-nos unes preguntes fàcils i hem  acabat fent 
l’entrevista a la seva germana Sara, campiona 
en conjunt de Catalunya durant dos anys seguits 
i segona de Catalunya (va començar amb dotze 
anys) i a la mare, la Carol.

Moltes gràcies per obrir-nos les portes de casa 
vostra i poder saber una mica més d’aquest 
esport. Esport difícil, ja no només pel seu grau 
d’exigència, sinó per ser un esport que no té tan 
de ressò com en pot ser d’algun altre que sigui 
col·lectiu, o que mogui a més persones.

El dia 27 de juny va tenir lloc una Recepció oficial 
a l’Ajuntament, on se li va fer entrega d’una placa.

Fent una mica el tafaner per les xarxes socials, ens vam assabentar que una nena llorençana 
d’onze anys havia quedat la primera de Catalunya de Gimnàstica rítmica en la seva categoria 
(Aleví V). És per això que vam pensar en que la Lidia Espín Cubero fos la següent persona 
entrevistada pel Savall.

 

Entrevista a Lidia Espín Cubero

Llorençans amb ce trencada
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     Voleu llogar el vostre 
habitatge amb seguretat?

Borsa de Lloguer Assequible 
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Complint 
objectius

En aquest any que portem de legisla-
tura hem pogut assumir i portar a terme 
punts del nostre programa i d’altres que 
hem considerat importants per a la nos-
tra vila.

Vam engegar un programa de la Dipu-
tació “Els Serveis Socials Més a prop”, des-
tinat a persones majors de 80 anys per sa-
ber les seves condicions en què viuen, les 
necessitats bàsiques (sobretot, en casos 
en que les persones viuen soles) i a quins 
ajuts es poden acollir.

Amb ajuda del Consell Comarcal hem 
pogut gaudir, gairebé un any sencer, d’una 
educadora social i, actualment, estem 
treballant per a la continuació d’aquest 
contracte.

Hem pogut potenciar el programa cul-
tural de la Casa de Cultura.

La reactivació de la Comissió de la Fes-
ta Major i la creació de la Comissió de la 
Festa del pi.

Les bonificacions per l’arranjament de 
façanes.

Hem aprovat inicialment, una primera 
modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Llorenç 
Savall i en els pròxims mesos en farem al-
gunes més.

Després d’haver realitzat una convoca-
tòria i passat un procés de selecció, hem 
pogut contractar un tercer vigilant.

No cobrem per les franges de protecció 
de Les Marines als veïns.

Hem ajudat a crear noves disciplines 
esportives com la dansa i d’altres com la 
gimnàstica rítmica i tennis taula, gràcies 
també a persones amb molta iniciativa.

Hem pintat l’exterior de l’edifici de l’es-
cola, les seves aules i fet l’arranjament del 
terraplè de l’hort.

S’han fet cursos d’anglès per a diferents 
edats i amb continuació del curs vinent. 
Vam intentar realitzar classes de català 
que no van ser possibles per manca d’ins-
cripcions.

En temes d’ocupació, hem fet un pas 
endavant  i a part de tenir el servei d’orien-
tació i inserció laboral, tenim el de dina-
mització de l’ocupació, tenint entrevistes 
amb les diferents empreses del poble per 
saber les seves necessitats i oferir els ser-
veis d’aquesta cartera.

S’han fet diversos tallers temàtics tant 
per a persones que es troben a l’atur com 
per a emprenedors (tot i que no van tenir 
l’acollida que s’esperava).

Continuem potenciant els plans d’ocu-
pació: aquest any ampliem la brigada du-
rant els mesos d’estiu, amb un pintor i un 
paleta; un delineant per 4 mesos i un/a 
treballador/a social per 6 mesos.

Per promocionar-nos com a poble i do-
nar a conèixer totes les activitats que es 
duen a terme des de l’ajuntament i des de 
les diferents entitats de Sant Llorenç, hem 
contractat l’App Divertium, on qualsevol 
persona que es descarregui aquesta apli-
cació podrà assabentar-se dels esdeveni-
ments que anem penjant.

Desitgem estigueu passant un bon estiu 
i molt bones vacances!

Gaudiu molt de la Festa Major!
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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


