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L’Ajuntament informa 

Ple 29 de març de 2017
Essent les vint-i-una hores del 

dia vint-i-nou de març de dos mil 
disset i comprovada l’existència del 
quòrum necessari perquè es pugui 
celebrar la sessió, declarada pública 
per la Presidència, es procedeix a 
obrir el debat i votació dels assump-
tes inclosos dins de l’ordre del dia. 
Excusa la seva inassistència en 
Francesc Xavier Sallas Puigdellívol.

1r PUNT. Actes: 
S’aprova per majoria absoluta 

l’Acta del Ple del 22 de febrer de 
2017.

2n PUNT. Exp. 969/2016 Serveis 
itinerants. Aprovació del projecte 
constructiu de la remodelació i 
canvi dels sistema de tractament 
de l’ EDAR de Sant Llorenç Savall. 

Modificat 1 col·lectors. Vots a 

favor: ERC (6), CDC (2) i AES (1); 
abstencions: CUP (1) 

3r PUNT. Exp. 23/2017. Nome-
nament Jutge de Pau suplent. 

S’aprova per majoria absoluta 
escollir el Sr. Lluis Gibert Gros, per 
ser nomenat Jutge de Pau substitut 
de Sant Llorenç Savall.

4t PUNT. Exp. 205/2017 Actua-
lització delegacions. ORGT. 

S’aprova per majoria absoluta.

5è PUNT. Exp. 216/2017 Moció 
presentada pel grup municipal 
d’ERC. Acollida immediata a 
Catalunya de persones refugia-
des i migrants.

 S’aprova per majoria absoluta.

6è PUNT. Exp. 268/2017. Moció 
presentada pels grups munici-
pals ERC, CDC, CUP. Adhesió al 
Pacte Nacional pel Referèndum. 

S’aprova per majoria absoluta 
amb l’abstenció d’ AES.

7è PUNT. Reparament Inter-
venció i Anomalies d’Ingressos.

No s’ha adoptat cap Resolució de 
l’Alcaldia, ni de la Junta de Govern 
Local (actuant per delegació de l’Al-
caldia). No ha estat detectada cap 
anomalia en matèria d’ingressos.

8è i 9è PUNT. Donar compte 
Resolucions de l’Alcaldia i de la 
JGL.

Es dóna compte al Ple de decrets 
de l’Alcaldia, registrats del núm. des 
de la 51/2017 a la 79/2017 (amb-
dós inclosos).

Es donà compte de les resolucions 
adoptades per la Junta de Govern 
Local des de la sessió del 23-01-2017 
fins a la sessió del 13-02-2017, dels 
que se n’ha donat el preceptiu trasllat 
individual a tots els regidors.

10è PUNT. Informacions Regi-
dories i Alcaldia.

Els assistents foren informats 
en relació a les diferents activitats, 
novetats o previsions de les dife-
rents àrees de la gestió política i 
administrativa de l’Ajuntament, 
pels corresponents regidors res-
ponsables de cadascuna d’elles. Els 
regidors membres dels grups muni-
cipals a l’oposició gaudiren de la 
possibilitat de formular preguntes 
i sol·licitar aclariments en relació a 
la informació rebuda, encara que en 
aquesta sessió no formularen cap.

Es passà al 11è PUNT de suggeri-
ments i preguntes.

S’aixecà la sessió a les 22:50h.

Podreu trobar tots els plens cele-
brats al taulell d’anuncis de l’Ajunta-
ment i al de la web www.savall.cat

PLENS MUNICIPALS

Cultura

FIRA DE SANT PONÇ 2017
Aquí teniu un recull d’imatges de com va anar la Fira de St. Ponç. Parade-

tes de diferents entitats, comerços, Residència de Gent Gran, presentació del 
remolc de la Colla de Gegants de Sant Llorenç i a més...3 girafes que s’han 
unit a la festa (Companyia Xirriquiteula Teatre).

FESTA DEL PI DE MAIG
GRIMPADA I BAIXADA DEL PI

El passat diumenge, 28 de maig, vam celebrar la baixada del pi grimpant. 
És increïble veure com pugen el pi fins arribar a la copa i tocar l›esquella. 
Una festa acompanyada per l’orquestra Brass de Gitano i un públic ben animat. 

Des de l’organització només ens queda dir que hem gaudit molt preparant 
la festa i esperem que tots hagueu gaudit tant o més que nosaltres. L’any 
que ve ens tornem a veure.

Fotos: Josep Maria Noguer

http://www.savall.cat
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Comerç

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA
Farem una mica de cronologia:
En el Savall 133 de març de 2016, s’obria un espai de temps per fer 
suggeriments, entre el 20 de març i el 20 d’abril de 2016. 

Alumnes de 3r de l’ Escola Josep Gras (curs 2015-16), CUP-Savall i 
4 veïns del poble van fer arribar a l’Ajuntament les seves propostes, 
“projectes” i/o suggeriments.

En aquestes propostes es conclouen alguns paràmetres que serviran 
per elaborar les bases tècniques del concurs d’idees: 
•	 Treure les jardineres i baranes de la plaça gran. 
•	Garantir la polivalència d’usos mitjançant la màxima amplitud del 

nou espai i desdibuixar els murs de contenció mitjançant escales. 
•	 Introduir aparcaments per les bicicletes.
•	Col·locació de noves lluminàries.
•	Pacificació del trànsit. 
•	Evitar barreres arquitectòniques i garantir l’accessibilitat. 
•	Habilitar orifici pel pi de Maig i pensar en l’espai per a l’escenari.
•	Conservar l’hipogeu subterrani.
•	 Funcionalitat i modernitat en el paviment. 

La següent fase era la redacció de les bases del concurs: 
•	Col·laboració entre el Departament de concursos del COAC i els 

serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Llorenç.
•	 Formació del Jurat.
•	Bases i desenvolupament.
•	 Introducció de la participació ciutadana coma element decisori 

final del concurs.

Les fases del concurs van ser les següents:
•	 1era volta: Presentació de propostes amb dos suports dinA3 + Cur-

rículum professional. En la qual es van presentar 14 projectes.
•	Valoració de proposta + currículum.
•	Selecció de 5 finalistes que desenvolupen l’avantprojecte.
•	 2ona volta: Presentació d’avantprojecte amb dos suports dinA1 + 

memòria tècnica.
•	Selecció de tres finalistes valorant les propostes definitives.
•	 Inici del Procés Participatiu: es va obrir període de votacions del 6 

al 20 de juny de 2017. Entremig es va fer una exposició pública dels 
3 projectes amb cada equip d’arquitectes, el 10 de juny. 

I, finalment, obertura de l’ urna el 26 de juny de 2017. 
Vots emesos: 330

Vots Projecte 1 “Teixit”:
Vots Projecte 2 “Habemus plaça”:
Vots Projecte 3 “Desplà”:
Vots en blanc:
Vots nuls:

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!

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 descarre-

gueu l’App 
Divertium!

Turisme i Comunicació

Medi Ambient

Esports

BITLLES CATALANES A SANT LLORENÇ SAVALL
Ha anat passant el temps i la fruita ha madurat. El Camp Municipal de 

Bitlles Catalanes ja és una realitat, i davant d’aquest fet el Club de Bitlles 
Catalanes Sant Llorenç – la Mola va programar un seguit d’actes per tal de 
donar a conèixer el projecte de futur, que en comú d’acord amb l’Ajuntament 
s’han dut a terme.

Primer. Programar un taller d’aprenentatge en el joc de les bitlles amb els/
les alumnes de 6è. de l’Escola Josep Gras i de l’ Institut, pels dies 7 i 14 de juny 
a 2/4 de 6 de la tarda. Participació de 10 alumnes.

Segon. Dia 9 de juny a les 8 de la tarda i a la Casa de Cultura. “Presentació 
del programa de Bitlles Catalanes”. Participació 22 persones.

Tercer. Diumenge dia 18 a les 12 de migdia, “Inauguració del Camp Muni-

cipal de Bitlles Catalanes de Sant Llorenç Savall”. Totalment de caràcter 
popular, amb una participació de 24 jugadors repartits en 5 pistes, entre ells 
un bon grup de geganters que han donat color a la matinal. 

Com va quedar clar durant la presentació del programa, l’objectiu princi-
pal és que la Bitlla Catalana a Sant Llorenç Savall formi part del ús i costums 
del poble, al igual que ho són El Ball de Gitanes, la Festa del Pi de Maig, o 
qualsevol activitat que fomenti la cultura i l’esperit català.

Des d’aquí us encoratgem a que vingueu al camp i proveu de gaudir d’un 
joc en el que el tribunal constitucional no te res a dir; sereu molt benvinguts i 
acompanyats i ves a saber si teniu una habilitat amagada a la que li donareu 
una oportunitat de brillar.

NEIX LA MARCA “PRODUCTES LLORENÇANS FETS AMB EL COR”
L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, amb la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha 
engegat les darreres setmanes la creació de la 
marca “Productes llorençans fets amb el cor” 
amb l’objectiu de posar en valor i donar millor 
visibilitat tots aquells productes comercials que 
son produïts i/o elaborats a Sant Llorenç Savall.

Al municipi trobem professionals que elaboren, 
produeixen i comercialitzen productes típics de 
Sant Llorenç Savall que, a través d’aquesta nova 
marca, veuran potenciat el seu treball i els podrà 
fer més visibles al turisme local i als mateixos 
vilatans i vilatanes.

L’adhesió a la marca és gestionada i publici-
tada des de l’ajuntament, explorant la seva difu-
sió a través d’altres mitjans i vies, com pot ser el 
Consorci de turisme del Vallès Occidental, entre 
altres mitjans. 

El programa compta amb força adherits, que 
ja compten amb els seus elements distintius de 
comunicació que ja es poden veure als establi-
ments adherits. A dia d’avui, ja acompanyen la 
marca “Productes Llorençans fets amb el cor” 
diferents productes fets per professionals lloren-
çans i llorençanes, posant els cinc sentits en allò 
que fan, fent que siguin únics. És per això que són 
productes fets amb el cor. 

A continuació us donem a conèixer els primers 
membres adherits a “Productes Llorençans fets 
amb el cor”:

Cal Quico 
Elaboradors i comercialitzadors d’ elaborats 
càrnics i mel.
Granja la Roca
Productora d’ous i brous ecològics certificats
La Xela
Productora i elaboradora de joguines de fusta 
artesanes
La Muntada – 5 Quarteres
Productors, elaboradors i comercialitzadors de 
vi
Pastisseria Domènech
Elaboradors i comercialitzadors de pastisseria 
i pa.
Cal Blau
Elaboradors i comercialitzadors d’embotits.
Supermercat Charter
Elaboradors i comercialitzadors d’embotits.
La Cassoleta i Cal Marcel·lí
Elaboradors i comercialitzadors de pa, pastis-
seria i elaborats.

A les properes edicions del Savall els lectors 
i lectores podreu trobar articles monogràfics 
dels membres adherits, on tindrem l’ocasió de 
conèixer de més a prop el seu ofici.

Només ens queda, animar-vos també a “con-
sumir amb el cor”.

Si esteu interessats en participar, formar part 
o conèixer més sobre aquest projecte, adre-
ceu-vos a l’Ajuntament.savall
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Entitats i Societat
CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
2a EDICIÓ DE LA NIT DE VÈRTIC

Nit de Vèrtic vol agrair la vostra partici-
pació el dissabte dia 10 de juny al nostre 
esdeveniment, a la caminada, la cursa, els 
concerts de Katacracks, Strombers i Dee-
jays del Revés, amenitzant tota la festa amb 
Gegants de Sant Llorenç Savall i Bruixes 
del Nord de Sabadell. En un ambient immi-

llorable vam celebrar aquest esdeveniment 
encaminat a ajudar a Proactiva Open Arms que 
es dedica al rescat de persones que fugen de la 
fam i la guerra travessant el mar Mediterrani. 
Uns 320 participants en la caminada i la cursa, 
van doblar el nombre de la passada edició, això 
fa que siguem optimistes perquè la següent arri-

bem al nombre que teníem previst. Laura Casa-
novas en primer lloc, seguida de Meritxell Sabaté 
i Cristina Juni, completaven el podi de dones, en 
homes Marc Gallego seguit de Lluís Garcia i rafa 
Garcia, pujaven tots ells al podi de guanyadors 
de la Cursa. Als concerts també es va doblar el 
públic, l’experiència de l’any passat amb els Kata-

Fotos: Lluís Jo

craks feia una aposta segura per començar 
els concerts, seguits de la banda coneguda 
per tothom, Strombers no va defraudar gens, 
i els Deejays del Revés que van venir amb tot 
el grup va tancar una gran festa sense cap 
mena d’incidents i molt bon ambient. Hi han 
posat el llistó molt alt per l’any vinent, però 
a nosaltres ens agraden els reptes difícils. 
El més important, motiu pel qual es fa aquesta 

festa, era la recaptació de donatius per Proactiva 
Open Arms, i aquí tampoc va defraudar el públic, 
es va superar la quantitat recollida l’any passat, 
arribant a la xifra de 2602 € (encara pot pujar una 
mica). Part de la Inscripció, un sorteig d’un per-
nil el dia de la fira de Sant Ponç, el sorteig de la 
panera de Vèrtic i les donacions personals vos-
tres, fan que ens sentim orgullosos de la feina feta. 
Sabem que es necessiten molts més diners per 

aquesta gent, però serà el nostre granet de sorra. 
Gràcies a tots els participants i públic, i gràcies 
sobretot als voluntaris sense els quals això seria 
impossible. També agrair a Gegants de Sant Llo-
renç Savall i Bruixes del Nord per la participació 
desinteressada, així com a la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, i a tots els 
propietaris i associacions de propietaris per dei-
xar-nos passar per les seves finques.
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CAU
PROJECTE ELS RÀNGERS I NOIES GUIES DE L’AEiG Set

El cap de setmana del 27 i 28 de maig els 
Ràngers i Noies Guia de l’AEiG Set vam dur a 
terme el projecte en el qual havíem treballat 
part d’aquest any. 

A l’inici de curs ens vam proposar trobar 
una manera de fer servei pel poble però al 
mateix moment volíem conèixer altres nois i 
noies de la nostra edat. Així que vam convi-
dar els caus de Sant Cugat, l’AEiG Berenguer 

el gran, i el de Matadepera, l’AEiG Abat Escarré al 
nostre poble.

D’aquesta manera va néixer la petita trobada que 
ens va permetre fer nous amics mentre fèiem jocs 
i gimcanes pel poble, i dedicar una part del cap de 
setmana a fer diversos serveis per Sant Llorenç. 

El primer de tots el podeu trobar a la Font de 
l’Aixeta, on vam pintar un mural amb motius 
escoltes, socials i culturals. El segon està en pro-

cés i esperem que d’aquí poc el pugueu veure, 
és un vídeo on il·lustrem allò que els Llorençans 
i Llorençanes fem malament a l’hora de reciclar. 
Finalment, l’últim dels serveis el vam fer a la resi-
dència d’avis. 

Per acabar el cap de setmana, els més valents 
es van atrevir a grimpar el pi abans de la baixada, 
i la resta ens vam dedicar a animar aquells que 
ho provaven. 

CORAL ELS EMPRIUS
CONCERT DE PRIMAVERA AL POBLE

La coral EVAP de Foix va ser rebuda el 13 de 
maig a l’Ajuntament de Sabadell per l’Alcalde, 
i seguidament es girà una visita al centre 

d’aquella ciutat amb acollida a l’Aliança Francesa. 
A les sis de la tarda i en el marc de l’aplec de la 
Salut, les corals Cor Vallès de Sabadell, Emprius 

de Sant Llorenç Savall i EVAP de Foix, interpreta-
ren un selecte repertori en el Santuari de la Mare 
de Déu de la Salut.

El diumenge al matí tots els cantaires foren 
rebuts al nostre Ajuntament on l’Alcalde Ricard 
Torralba va donar-los la benvinguda obsequi-
ant-los amb un record del poble. 

Al punt de migdia l’església parroquial de Sant 
Llorenç, plena de gom a gom, va ser l’escenari 
del concert de les tres corals, destacant l’ampli 
repertori de registres de la coral francesa, i la 
interpretació de la Coral Els Emprius que va haver 
de bisar la peça “Pirineu”.

Acabat el concert els cantaires van poder assabo-
rir una espectacular paella per a vuitanta comen-
sals elaborada pel nostre “xef” i president Lluís Jo. 
Diversos cants espontanis van posar punt final a 
dos dies intensos de confraternització musical. 

Després d’acollir els cantaires de l´EVAP al 
poble:

LA CORAL ELS EMPRIUS  
CANTARÀ A L’ARIEJA

La Coral Els Emprius es desplaça l’1 i el 2 de juliol al departament 
francès de l’Arieja per a participar en dos concerts juntament amb 
l’”Ensemble Vocale Ariege Pyrineés” de Foix, una coral que va ser aco-
llida els passats dies 13 i 14 de maig al nostre poble.

L’anada a Foix és la torna visita de l’intercanvi musical establert entre 
les dues corals i els i les cantaires de Sant Llorenç, que participaran en 
dos concerts a Tarascó i Varilhes, s’allotjaran també en domicilis parti-
culars dels intèrprets francesos. 

La Coral Els Emprius que dirigeix el mestre Josep Olivella, es veurà 
reforçada a la primera part d’aquestes dues actuacions pels membres 
del Cor Vallès de Sabadell, oferint la suite de quatre cançons del mes-
tre Francesc Vila i, seguidament, el cant Pirineu, de “Cançó d’amor i de 
guerra” del mestre Rafael Martínez Valls.

A la segona part del programa, ja en solitari, el cor Els Emprius inter-
pretarà la suite litúrgica del compositor canadenc Eugene Bulter, seguida 
per dues cançons de Lluís Llach “país petit” i “Més lluny...”, per cloure el 
concert amb la sardana “El cavaller enamorat” d’en Joan Manent.

L’expedició llorençana serà rebuda a Foix el dissabte al migdia per 
l’Alcalde de la capital de l’Arieja al centre cultural l’Estive on oferirà un vi 
d’honor. A les sis de la tarda tindrà lloc el primer concert a l’església de 
Santa Quitèria de Tarascó d’Arieja.

El diumenge al matí, després d’una visita guiada per la ciutat de Foix, la 
coral es desplaçarà al poble de Varilhes, on serrà rebuda per l’Alcaldessa 
Martine Esteban al Centre de Loisirs. A les cinc de la tarda se celebrarà el 
segon concert a l’església de Nostra Senyora de l’Assumpció de Varilhes.

Estimats llorençans i llorençanes, 
Ja som aquí altra vegada, pregant que 

ens disculpeu per l’última edició del 
Savall, a la qual no vàrem poder expli-
car gaire novetats sobre les sortides que 
anem fent, en tant que fins ara han estat 
uns mesos força tranquils. No obstant 
això, a partir d’aquest passat mes d’abril 
el nostre calendari s’ha anat emplenant 
de mica a mica fins ara l’estiu, durant el 
que pràcticament no tindrem un sol cap de 
setmana lliure. 

En primer lloc, volem celebrar una molt 
bona notícia pel grup de gegants de Sant 
Llorenç Savall, que per fi disposem d’un 
remolc adequat per realitzar el trans-
port dels nostres gegants arreu del país, 
amb comoditat i seguretat pels nostres 
gegants. Aquest era un dels objectius que 
desitjàvem assolir amb la major brevetat 
possible, per la necessitat de poder viatjar 
amb els gegants de la millor manera pos-
sible. I per això volem donar les gràcies a 
tots els col·laboradors que ens heu ajudat 
a fer realitat aquest projecte, a l’ajunta-
ment de Sant Llorenç i, sobretot, al nostre 
company i amic Dani Arjona, perquè a tot 
arreu on hem arribat fins ara ha estat grà-
cies a ell. 

En quant a les sortides, la primera data 
a la que esmena és el dissabte 22 d’abril, 
per la vigília de Sant Jordi, un dissabte 
tarda molt amè en el que vàrem visitar els 
veïns de Vilanova del Vallès (Vallès Orien-
tal) i gaudirem d’un bon sopar juntament 
amb les demès colles assistents. Seguint 
l’ordre del calendari, topem amb la festa 
del Pi de Maig que, com no podria ser d’al-
tra manera, els gegants obriren pas al Pi 
des de la seva arribada al carrer Ripoll 
fins a la Plaça Major i acabada la plantada 
realitzarem alguns balls amb els gegants 

i la mateixa gent que es trobava a la Plaça per 
amenitzar la jornada amb un aire més festiu. 
A més de la festa del Pi, també participàrem 
a la 2ª Edició de la cursa de les Vinyes, orga-
nitzada per mestres nens i nenes de l’escola 
Josep Gras, en aquest cas, participant a la 
cursa amb els nostres gegantons, en Tintinet i 
la Nena del SET. Enguany hem tornat a quedar 
últims, però ens mouen les ganes de partici-
par en aquesta cursa única organitzada per 
l’escola del poble, i esperem poder participar 
altre cop l’any vinent. 

Més recentment, el diumenge 21 de maig par-
ticipàvem també a la Trobada de Gegants de la 
localitat alt-empordanesa de Port de la Selva. 
El primer cop que visitàvem aquesta comarca 
amb els nostres gegants i, per no desaprofitar el 
temps, vàrem marxar el dissabte a primera hora 
cap a aquest petit poble costaner, ens hostatjà-
rem en un càmping i així vàrem poder disposar 
d’un dia esplèndid per conèixer el Port de la Selva. 
Encara que tots els geganters ens vàrem haver 
de rascar la butxaca, la satisfacció de participar 
en aquesta trobada i gaudir d’un cap de setmana 

GEGANTS
UN ESTIU ATAPEÏT DE SORTIDES!
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El col·lectiu de membres que formen part de 
la Comissió de Festes de Sant Llorenç Savall, 
l’Ajuntament, i els diferents col·laboradors, 
organitzen el tradicional concurs de samar-
retes d’inici de festa.

Bases
Edat de participació: Totes les edats
No hi ha límit de participants en un mateix grup

Enguany la samarreta ha de ser de color vermell
El dibuix de cada samarreta serà lliure, a elec-

ció del grup, però tots els integrants hauran de 
portar-lo idèntic, no podent complementar-se els 
uns als altres.

Incripcions
Un responsable de cada grup enviarà un correu 

a comfestsanllu@gmail.com abans de les 23:50 

del dia 20 d’Agost, especificant nom de cadascun 
dels integrants, nom del grup, i telèfon del respon-
sable. També caldrà que hi adjunti una fotografia 
amb el disseny original de la samarreta. Aquesta 
es penjarà a Instagram i podrà ser votada. La foto 
més votada serà la de la samarreta guanyadora.

CONCURS DE SAMARRETES (INICI DE FESTA)

Bases de Pàrvuls i primer i segon de primà-
ria. (Curs 2017/2018)
1. Els grups hauran d’estar formats per 4 

participants 
2. Cada grup haurà de tenir un nom.
3. Cada grup tindrà un responsable adult (major de 

18 anys) aquest estarà tota l’estona present en 
l’activitat i seguirà i acompanyarà al seu grup. 

4. Tots els participants hauran d’entregar l’auto-
rització de les famílies. 

5. Els membres del mateix grup hauran de portar 
una samarreta del mateix color.

6. L’organització és reunirà amb els participants 
a les 10.30 a plaça.. Els grups que no hi siguin 
quedaran desqualificats.

7. L’activitat acabarà a les 12;00h als horts del 
rector per enganxar-la amb la festa de l’aigua. 

Bases de tercer a cinquè de primària.  
(CURS 2017-2018)
1. Els grups hauran d’estar formats per 5 

participants. 
2. Cada grup haurà de tenir un nom 
3. Cada grup tindrà un responsable, un del grup i 

un adult (l’organització voldrà el nom i el telè-
fon d’aquest responsable) 

4. Tots els participants hauran d’entregar l’auto-
rització de les famílies. 

5. Els membres del mateix grup hauran de portar 
una samarreta del mateix color  

6. L’organització és reunirà amb els participants a 
les 10.15h a plaça.. Els grups que no hi siguin 
quedaran descalcificats.

7. L’activitat acabarà a les 12.00h als horts del 
rector per enganxar-la amb la festa de l’aigua. 

Bases de sisè de primària a tercer d’ESO.  
(CURS 2017-2018)
1. Els grups hauran d’estar formats per 5 

participants. 
2. Cada grup haurà de tenir un nom. 
3. Cada grup tindrà un responsable, un del grup i 

un adult (l’organització voldrà el nom i el telè-
fon d’aquest responsable) 

4. Tots els participants hauran d’entregar l’auto-
rització de les famílies. 

5. Els membres del mateix grup hauran de portar 
una samarreta del mateix color. 

6. L’organització és reunirà amb els participants 
a les 9.45h a plaça. Els grups que no hi siguin 
quedaran descalcificats. 

7. L’activitat acabarà a les 12.00h als horts del 
rector per enganxar-la amb la festa de l’aigua. 

QUOVADIS INFANTIL

 Inscripcions per totes les categories 
Les inscripcions s’hauran de fer a través 

del correu electrònic de la comissió (com-
festsantllu@gmail.com). Un dels membres 
del grup ha de fer arribar el correu amb els 
noms, edats i telèfons dels pares de tots els 
participants del seu equip. També especificar 
qui és el responsable (adult) del seu grup. 

El període d’inscripcions s’acaba el 17 d’agost, 
si a aquesta data no hi ha un mínim de 3 grups 
per categoria l’activitat quedarà suspesa. 

Altres
Cal obeir en tot moment les indicacions dels 

membres de l’Organització i els agents de 
seguretat.

La participació en aquest concurs implica l’ac-
ceptació de les bases aquí recollides.

L’Organització del QuoVadis infantil de SANT 
LLORENÇ SAVALL es reserva el dret de decidir 
sobre qualsevol contingència que no hagi estat 
prevista en el Reglament, abans, durant i després 
de la prova. 

Informació i adreces
Per a més informació, aclariments o suggeriments 

adreçar-se a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Horari: De dilluns a divendres de 8,00 a 14,00h. Els 

dilluns tarda de 15,30 a 18,30 h. Del 15 de juny al 15 
de setembre (aprox.) no s’obre cap dia a la tarda.
Adreça: Sant Feliu, 2, codi postal: 08212 
Telèfon: 937140018 - Fax: 937141007
Email: comfestsanllu@gmail.com

També ens podeu trobar al facebook: https://
www.facebook.com/comfestsanllu

esplèndid amb tota la colla, va ser fantàstic i ja estem 
buscant data per repetir aquesta experiència. Tornant 
de Port de la Selva, tampoc vàrem tenir gaire temps 
per recuperar-nos, bé que la setmana següent es cele-
brava la Trobada Comarcal del Vallès, que aplega totes 
les colles dels dos vallesos, enguany celebrada a Sant 
Cugat del Vallès. Tot i que la participació en aquesta 
comarcal ha estat una mica més baixa que en les ante-
riors, els gegants de Sant Llorenç Savall no fallàvem en 
el nostre compromís i representàvem el nostre poble 
en l’acte geganter més important que es celebra 

cada any. Així manifestàvem que Sant Llorenç és un 
poble molt actiu i compromès amb el món geganter, 
però sobretot, amb molta fal·lera. 

I per anar posant punt final, volem donar l’enhora-
bona al Centre Excursionista Llorençà per l’organitza-
ció de la 2a Nit de Vèrtic, un èxit rotund i on el principal 
protagonista és la solidaritat que ens mou tots a col-
laborar-hi en ajut d’una bona causa. Moltes felicitats pel 
vostre èxit i força per seguir endavant! 

En la propera edició us detallarem més sortides, com 
la que tenim aquest dissabte 1 de juliol a Sant Pere de 
Torelló, i si ens hi voleu acompanyar només cal que ens 
ho feu saber i us guardarem un lloc amb nosaltres!

Salut i fal·lera!

COMISSIÓ DE FESTES
1a PISTA AMERICANA

El col·lectiu de membres que 
formen part de la Comissió de 
Festes de Sant Llorenç Savall, 
l’Ajuntament, i els diferents col-
laboradors, organitzen la pri-
mera pista americana, on es 
pretén fomentar l’habilitat, el 
treball i la diversió i col·laboració 
en equip.

Bases
Edat de participació: a partir 

de 12 anys 
Es podrà participar de tres 

maneres diferents: individual, 
per parelles o per grups de fins 
a 4 persones.

En el cas de la participació en 
la modalitat de més d’un parti-
cipant, tots els membres han 
d’arribar a la meta, comptant 
el temps de l’últim en creuar-la. 

Els membres d’un mateix grup 
podran ajudar-se entre ells.

Es recomana l’ús de roba còmode 
i que pugui malmetre’s, podent anar 
disfressats o amb una característica 
que els identifiqui. 

Incripcions
La inscripció es podrà fer pre-

sencialment a l’Ajuntament de Sant 
Llorenç tenint en compte l’horari 
d’obertura del mateix. El període 
d’inscripció es tancarà divendres 18 
d’Agost. 

Per als menors d’edat fins a 17 
anys (inclòs) la inscripció haurà de 
fer-se amb l’autorització del pare, 
mare o tutor. 

En el moment de la inscripció 
s’haurà d’abonar la quantitat de 3.-€ 
per persona.

Cada grup, parella o individu han 

de facilitar a la Comissió el nom 
d’un responsable i el seu número de 
telèfon.

Altres
Cal obeir en tot moment les indi-

cacions dels membres de l’Organit-
zació i els agents de seguretat.

L’organització vetllarà per la segu-
retat dels participants durant el 
recorregut amb els sistemes pas-
sius de seguretat que es considerin 
oportuns i més adients. També hi 
haurà a disposició un vehicle d’as-
sistència mèdica d’urgències. 

La participació en aquest concurs 
implica l’acceptació de les bases 
aquí recollides.

L’Organització de la 1a PISTA AME-
RICANA DE SANT LLORENÇ SAVALL 
es reserva el dret de decidir sobre 
qualsevol contingència que no hagi 

estat prevista en el Reglament, 
abans, durant i després de la prova. 

Informació i adreces
Per a més informació, aclariments 

o suggeriments adreçar-se a l’Ajun-
tament de Sant Llorenç Savall

Horari: De dilluns a divendres de 
8,00 a 14,00h. Els dilluns tarda de 
15,30 a 18,30 h. Del 15 de juny al 15 
de setembre -aprox- no s’obre cap 
dia a la tarda.
Adreça: Sant Feliu, 2 
Codi postal: 08212 
Telèfon: 937140018 
Fax: 937141007
Email: comfestsanllu@gmail.com

També ens podeu trobar al face-
book: https://www.facebook.com/
comfestsanllu

2a BAIXADA DE TRASTOS

El col·lectiu de membres que 
formen part de la Comissió de 
Festes de Sant Llorenç Savall, 
l’Ajuntament, i els diferents col-
laboradors, organitzen la segona 
baixada de trastos. Aquesta 
baixada d’andròmines pretén 
fomentar la creativitat, l’habilitat, 
el treball i la diversió en equip, a 
més de potenciar l’ús de material 
de rebuig i incentivar-ne la reuti-
lització i el reciclatge.

La cursa es classificarà en dos 
recorreguts i dues categories:
•	De 6-14 anys “circuit curt” (omi-

tint la baixada forta)

•	 +18 anys “recorregut llarg”
•	 La categoria vindrà establerta pel 

membre més jove de l’equip.

BASES

El vehicle
Haurà d’acomplir els següents 

requisits:
•	 Serà de fabricació pròpia, sense 

motor ni pedals, i propulsat per 
la gravetat o empès pels partici-
pants. Queda exclosa la utilització 
de xassís d’automòbils i ciclo-
motors, així com de carretons de 
supermercats, patinets, etc.

•	 La temàtica del trasto, el disseny, 

la forma i l’aspecte serà el que 
desitgin els participants, però no 
podrà excedir els 2,10m d’ample.

•	 Haurà de comptar amb un mínim 
de 3 rodes per poder-hi participar, 
i durà obligatòriament sistema de 
frenada i de direcció. A més, s’hi 
reservarà un espai perquè l’orga-
nització hi fixi el dorsal.

•	 El vehicle ha de tenir un mínim de 1 
passatger i un màxim de 5.

•	 Cada trasto haurà de tenir un nom 
propi, sense que aquest pugui ser 
ofensiu. En aquest sentit, l’orga-
nització es reserva el dret de no 
acceptar-lo.

•	 En cap cas es permet fer el descens 
amb animals.

El/s pilot/s
Podrà anar disfressat d’acord amb 

la temàtica del vehicle. Aquest fet 
serà valorat en els premis previstos a 
l’originalitat del trasto. Els pilots s’han 
de preparar un petit show d’uns 30 
segons que escenificaran abans de 
la baixada. No obstant això, els parti-
cipants hauran d’acollir-se als criteris 
següents:
•	 S’aconsella l’ús de roba còmode, 

preferiblement màniga llarga i pan-
talons llargs.

•	És obligatori l’ús de casc correctament lligat 
per a tots els participants (ja sigui casc de 
moto o de bicicleta). S’aconsella l’ús de guants, 
genolleres i colzeres.

•	La inscripció és oberta a tothom. Els menors 
de 12 anys (inclòs) hauran d’anar acompa-
nyats com a mínim per un adult, que en tin-
drà la responsabilitat i que haurà de signar el 
document d’autorització. Els menors d’entre 
13 i 17 anys (inclòs) hauran de portar el docu-
ment d’autorització signat pels pares, mares 
o tutors.

•	Cada equip escollirà un responsable i por-
taveu del trasto, que serà qui tractarà amb 
l’organització.
Els pilots obeiran en tot moment les indicaci-

ons de l’organització.

Exposició, recorregut i organització
Tots els participants quedaran convocats dis-

sabte 26 d’Agost a les 16:00h al camí vermell 
(Torrent Micó) Aquests aniran col·locant els 
trastos tal com l’organització els ho indiqui. A 
continuació, l’Organització comprovarà els vehi-
cles per garantir que compleixin amb allò esta-
blert a les bases, i així mateix, també es com-
provarà amb el Document Nacional d’identitat 
que els pilots hagin estat inscrits amb anterio-
ritat. Posteriorment, es començarà el recorre-
gut a l’hora establerta. L’organització vetllarà 

per la seguretat dels participants durant el recor-
regut amb els sistemes passius de seguretat que 
es considerin oportuns i més adients a cada tram. 
També hi haurà a disposició un vehicle d’assistència 
mèdica d’urgències. 

El tram utilitzat en aquesta edició de la Baixada de 
trastos té una longitud de 420 metres el recorregut 
de llarg i de 300 metres el recorregut “curt”.

El descens es realitzarà una vegada o dues depe-
nent del nombre de trastos que s’inscriguin. Queda 
totalment prohibit remolcar de nou l’andròmina, 
encara que sigui a mà, per tornar a realitzar un des-
cens no autoritzat per l’organització, tot i estar tan-
cat el recorregut.

Jurat
L’organització designarà un jurat que valorarà 

les dues categories. El jurat es reserva el dret d’in-
terpretar aquestes bases en cas de dubte o deci-
dir sobre qualsevol contingència que no hagi estat 
prevista.

Incripcions
La inscripció es podrà fer presencialment a l’Ajun-

tament de Sant Llorenç tenint en compte l’horari 
d’obertura del mateix. El període d’inscripció es tan-
carà divendres 18 d’Agost. 

Per als menors d’edat fins a 17 anys (inclòs) la 
inscripció haurà de fer-se amb l’autorització del 
pare, mare o tutor. 

En el moment de la inscripció s’haurà d’abonar 
la quantitat de 15.-€ per trasto, independentment 
de la quantitat de participants que corrin a cada 
andròmina.

Altres
L’Organització es reserva el dret de canviar el 

recorregut.
Cal obeir en tot moment les indicacions dels 

membres de l’Organització i els agents de seguretat.
La participació en aquest concurs implica l’accep-

tació de les bases aquí recollides.
L’Organització de la 2a BAIXADA DE TRASTOS DE 

SANT LLORENÇ SAVALL es reserva el dret de deci-
dir sobre qualsevol contingència que no hagi estat 
prevista en el Reglament, abans, durant i després 
de la prova.

Informació i adreces
Per a més informació, aclariments o suggeriments 

adreçar-se a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Horari: De dilluns a divendres de 8,00 a 14,00h. 

Els dilluns tarda de 15,30 a 18,30 h. Del 15 de juny al 
15 de setembre -aprox- no s’obre cap dia a la tarda.
Adreça: Sant Feliu, 2 
Codi postal: 08212 
Telèfon: 937140018 
Fax: 937141007
Email: comfestsanllu@gmail.com

També ens podeu trobar al facebook: https://
www.facebook.com/comfestsanllu
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Les podeu enviar al següent correu carrascovc@diba.cat. Els escrits es publicaran en el següent 
Savall i si és possible, també la resposta. Recordeu que els escrits han de ser respectuosos cap a 
aquella persona o grup a la que us dirigiu. 

Encetem un nou espai! Ja podeu fer arribar les vostres 
opinions, suggeriments, propostes... de qualsevol tema 
que us provoqui alguna inquietud.

D I G U E S  L A  T E V A !

Un centre de dia a Sant Llorenç

Llegint el Savall del mes de Maig, m’ha omplert de tristor veu-
re-hi escrit que la Vall Xica, o per molts de nosaltres el convent de 
Santa Teresa, serà enderrocat. El convent ha estat una institució 
que ha format part del nostre poble; molts de nosaltres hi varem 
anar a estudiar i fins i tot alguns ens varem casar a la seva capella. 
Seguint llegint, m’alegra que el casal de la Segona Joventut funcioni 
d’allò mes be; que les persones una mica grans tinguin un bon lloc 
on reunir-se, fer gimnàs, jugar a la petanca, fer dinars, celebracions i 
tantes altres activitats. Però hi ha unes altres persones, podríem dir-
ne de la tercera joventut, tot i que no totes tenen tants anys,que ja 
no poden tenir cura d’elles mateixes, be perquè pateixen greus limi-
tacions de mobilitat o/i malalties degeneratives que minen el seu en-
teniment. Moltes d’aquetes persones no tenen família, la tenen lluny 
o simplement no la tenen a la vora tot el dia perquè han de treballar. 
Tinc la sensació de que aquestes persones, com que no es veuen es 
com si no existissin, que ningú les te en comte, tret dels mes propers.

Com a treballadora familiar tinc ocasió d’entrar a les seves vides, 
d’apropar mi, de poder escoltar-les i veure’n les seves necessitats. La 
seva principal preocupació es la soledat, es solen sentir abandonats, 
encara que no ho estiguin, i es senten presoners a la seva pròpia 

casa. Com a poble modern i acollidor que volem ser, hauríem de 
preocupar-nos una mica mes d’aquestes persones i les seves famílies, 
i crear un Centre de Dia on poder-ne tenir cura durant unes hores 
al dia, on puguin menjar, fer la seva rehabilitació o simplement sen-
tir-se acompanyats. Això milloraria notablement la seva vida i també 
la del seus familiars. Crec que s’ha perdut una oportunitat i un lloc 
immillorable per fer un Centre de Dia deixant malmetre el Convent 
de Santa Teresa. Una gran pena. També al Savall de Maig llegeixo 
que es vol remodelar, per mi destrossar, la plaça de la nostra vila 
amb un cost econòmic que crec immoral i del tot innecessari; mes 
quan hi ha urgències socials molt mes importants. M’ha fet molta 
gracia aquest exercici democràtic de poder triar per votació popu-
lar com remodelem la plaça però que no contempla la opció de dei-
xar-la com esta o lleugerament posada al dia, mantenint inalterada 
una de les principals senyes d’identitat del nostre municipi i que a la 
vegada permetria disposar de mes diners per altres finalitats. 

Gracies per escoltar-me

Mercè Borrell
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Ens trobem el dissabte dia 17 a les 10.30h del 
matí a casa les germanes Regot. Han trucat al 
timbre els caps del cau que venen a preparar la 
llimonada per l’actuació de la tarda. 

A aquesta mateixa hora arriba a la plaça major 
del poble de Sant Llorenç Savall, la companyia de 
titelles de la Teia Moner amb l’actuació “Contes de 
gel” la Núria Ferrando i l’Anna Madera ajuden a 
muntar les carpes per aconseguir una mica d’om-
bra a plaça. L’actuació comença a les 12.00h. La 
Teia ens fa gaudir durant 45 minuts de quatre his-
tòries on apareixen diferents animals que podem 
trobar al pol sud i al pol nord. Unes històries que 
ens fan agafar una mica de fred sota la calor que 
estem passant. 

Ajudem a desmuntar i recollir a la Teia, les ger-
manes Regot donen a la companyia una estatueta 
que ha fet el Javier Tirado, titellaire del País Basc 
i amic de l’Àngels. Tothom es dirigeix a casa seva 
a dinar i ens tornem a trobar a les 16.30  al pati de 
l’Ajuntament.

La Bea, regidora de cultura,rep encantada a 
la segona companyia d’aquest dissabte 17 de 
Juny. Aquests són els Farrés Brothers i Cia amb 
l’actuació “Operació A.V.I” l’Albert Vicens, junta-
ment amb la Núria, l’Anna i la Bea ajuden a mun-
tar carpes i bancs pels espectadors. 

A l’altre costat del patí, la Clara, la Maria, la 
Roser, el Marcos, el Pol, la Laura, l’Eudald, la 
Laia i la Mar munten les taules, i treuen la coca 
de pinyons i la llimonada per refrescar al públic. 

Els Farrés Brothers i Cia ens fan gaudir d’una 
història on apareixen sis personatges molt 
coneguts, com són la Caputxeta vermella i el 
llop, el Patufet, Hansel i Gretel i Pinotxo. També 
trobem tres personatges que no coneixem però 
que ens cauran tan bé com els altres cinc... o 
potser no?... Els aplaudiments no paren, tan 
grans com petits han passat una magnifica 
tarda, ens han fet riure i reflexionar, i ara toca 
refrescar-se amb la llimonada que han fet els 
caps del cau!

Amb aquest gust a llimona anem a preparar les 
taules i la barra de bar pel sopar. El carrer Sant 
Feliu és talla sencer i just al mig plantem dues 
fileres de taules. A les 21.00h comencen a arribar 
cares conegudes del poble, en trobem alguna que 
no coneixem i això ens posa contents perquè és 
gent de fora que ha vingut, titellaires, amics, fami-
liar, gent que ha vist el cartell... Sopem i compar-
tim, riem i parlem, bevem i mengem i ens prepa-
rem per pujar altra vegada al pati de l’ajuntament 
i veure  l’última actuació de la nit. 

Abans que comenci, el Francesc Roma ens lle-
geix un escrit, ens deixa unes paraules dedicades 
l’Àngels Valero i al Festival de Titelles, que recorda 
que era el festival de la delicadesa, la dedicació, la 
lluita i la generositat.

La companyia Rocamora ens porta l’obra ‘El 
solista’. Una obra per a grans i petits, on gaudim 
de cinc personatges que ens ensenyen les seves 
habilitats! Tothom riu, la gent aplaudeix, anima i 
marxa cap a casa amb un magnífic gust de boca. 

MEMORIAL ÀNGELS VALERO 

Llorençans amb ce trencada

UN DIA MÉS DE PASQUA
La Pilar Gregori Monzó és una mestra jubilada que el 

dia 2 de juny ens va venir a presentar el seu llibre “Un dia 
més de Pasqua!”. En aquest, ha volgut posar una lupa en 
una població petita de València, La Font d’en Carròs, per 
descobrir-nos el per què de la tradició que caracteritza a 
aquest poble: La Badà (nom amb què es coneix aquest dia 
més de Pasqua). Alhora que ens va descrivint la resta de 
tradicions que comparteixen els Països Catalans.

mailto:carrascovc@diba.cat
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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 tots els DIMECRES 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

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

 
Responem...

Respecte a l’escrit d’AES que diu que 
hem apujat l’IBI, ja li hem explicat que 
el grup d’esquerra es va comprome-
tre a no apujar els impostos durant tot 
aquest mandat (i ja en portàvem dos 
de l’anterior sense apujar-los) i ho hem 
complert i ho complirem fins a final de 
legislatura, en total seran 6 anys amb 
els rebuts congelats. El que si que no 
podem fer, és enganyar a la gent i dir 
que baixarem impostos, perquè baixar 
impostos és molt popular, però darre-
re una baixada d’impostos, has de dir, 
quines partides reduiries, i això encara 
no hem aconseguit que ho digui. Per 
fer-vos una idea, una rebaixa del 15% 
en l’IBI significa ingressar 120.000 € 
menys, per tant, s’han de reduir de dife-
rents partides el mateix import, creiem 
que es poc professional i molt oportu-
nista dir que baixaràs impostos i no dir 
d’on disminuiràs els diners. I dir que 
l’IBI és molt alt, és una acusació amb 
poc fonament, nosaltres creiem que és 
important comparar-te amb els pobles 
veïns i Sant Llorenç Savall el té més 
baix que Sabadell, Sentmenat o Caste-
llar del Vallès per posar unsexemples. 
I per últim, la CUP ens torna a dir que 
fem una gestió econòmica molt dolen-
ta perquè no invertim el superàvit que 
tenim amb partides del  pressupost or-
dinari com poden ser: joventut, tercera 
edat, medi natural, turisme,... també 
els hi hem explicat diverses vegades 
i ens estranya que no ho entenguin, 
que aquets diners la llei no ens els dei-
xa gastar, ja que estem pendents d’un 
decret del govern d’Espanya, que tot 
i que grups com ERC ho hem dema-
nat, de moment no ho han fet. Aquest 
problema no som els únics que ens hi 
trobem, hi ha molts ajuntaments que 
estem amb la mateixa situació.   Des 
d’aquí tornem a reivindicar que aquells 
ajuntaments que hem fet les coses bé 
a nivell econòmic aquests últims anys, 
que aquests superàvits que tenim, ens 
els deixin invertir al municipi. També 
aclarir que la CUP diu que el Romanent 
de 2015 es de 1.429.825 € i no és cert, el 
romanent ajustat és de 1.168.574 € i el 
del 2016 ha estat de 1.078.230 €, però en 
el cas de que el govern d’Espanya torni a 
aprovar la mateixa llei que l’any passat, 
i ens deixi reinvertir aquest superàvit, 
només ens deixaran invertir 657.960 € 
aquest 2017 i no el més de 1 milió que 
diu la CUP. Des de esquerra ja estem tre-
ballant per poder invertir part d’aquests 
diners, en el cas de que ens deixin, però 
no gastarem més de 450.000 €, ja que si 
gastem més d’aquest import, tenim el 
perill de tenir la tresoreria en negatiu 
i llavors implicaria haver de demanar 
una pòlissa de crèdit i ja fa més de 10 
anys que no en demanem, i no volem 
tornar a tenir aquests costos financers.

 
El nostre patrimoni

En el passat ple del mes de maig 
el grup Municipal de la Cup presen-
tava una moció que va retirar just 
abans del ple. Aquesta moció tenia 
la voluntat de que el Consistori es 
mullés en referència en si la placa 
commemorativa de la inauguració 
de la plaça a càrrec de l’expresident 
de la Generalitat de Catalunya havia 
de seguir penjada a la plaça del po-
ble. 

Està clar que cada grup munici-
pal pot presentar les mocions que 
cregui oportunes, es totalment lícit, 
com lícit és opinar... i la nostra opi-
nió és que aquest tipus de mocions 
no són iniciatives que ajudin als 
nostres vilatans a viure millor.

El curiós del tema és que algú que 
segueix la política llorençana, era 
coneixedor d’aquesta moció i abans 
de la celebració del ple, “en una nit 
fosca” va despenjar la placa. Ja en el 
ple a molts regidors se’ls escapava el 
riure...

Podem entendre el riure quan 
pensem en el surrealisme de la situ-
ació: Una placa que ha estat penjada 
des de l’any 1987 i que quan falta un 
any per reformar la plaça, a causa i 
efecte d’una moció, algú ha decidit 
fer una bretolada i despenjar-la.

Fa un any i mig un grup de joves 
llorençans va fer una bretolada; van 
ruixar amb salfumant els gronxa-
dors de la font de l’aixeta, i l’equip de 
govern va fer el que tocava, DEFEN-
SAR EL PATRIMONI DEL POBLE... 
Va cercar la manera de trobar els in-
fractors i la va trobar visionant unes 
càmeres de gravació, va anar a par-
lar amb els pares dels menors i van 
reparar la bretolada tant en l’àmbit 
material, com moral, “Xapó!” 

Estem a mitjans de juny (data 
d’aquest escrit) i des de l’equip de 
govern no s’ha mogut un dit per, 
com a mínim, cercar la mateixa 
iniciativa que tan bon resultat els 
va donar. A plaça hi ha particulars 
que tenen càmera, i també n’hi ha a 
l’aparcament de l’Agell.

A hores d’ara no sabem si el que ha 
tret la placa és algun enamorat de 
l’obra de l’expresident de la Genera-
litat, algú que no el podia ni veure, o 
bé algú que no es volia mullar en el 
ple. El que sí que tenim clar des del 
nostre grup és que HEM DE DEFEN-
SAR TOT EL PATRIMONI.

Sembrant llavors de futur, 
teixint solidaritat

A les jornades sobre economia 
cooperativa i sobirania alimentària 
que vam organitzar el passat 13 de 
maig vam presentar un grapat de 
projectes per al municipi relacio-
nats amb aquests dos conceptes. 
Què és l’economia cooperativa? 
Totes aquelles iniciatives producti-
ves i formes de distribució que no 
es mouen per la maximització de 
beneficis i que s’oposen a l’essència 
acumulativa, jeràrquica i explota-
dora del capitalisme. Des de coo-
peratives de consum de productes 
agroecològics fins a cooperatives 
de treballadors. Què és la sobirania 
alimentària? La recuperació de la 
capacitat de decisió popular sobre 
la producció i consum de produc-
tes de primera necessitat basat en 
la cooperació, la sostenibilitat i la 
producció local. Poder trencar la 
dinàmica de grans superfícies de 
consum, contenidors transoceànics 
i empreses intermediàries per afa-
vorir el teixit productiu local.

Algunes de les línies de treball que 
ens plantegem són: l’impuls de la 
venda de productes agroecològics 
i de proximitat en establiments del 
municipi, el foment d’una xarxa de 
productors locals, la creació d’un 
banc de terres per facilitar l’arren-
dament/cessió entre propietaris i 
treballadors del camp i la promoció 
d’un banc de llavors de varietats lo-
cals. Treballarem per a que l’Ajun-
tament s’involucri en aquestes pro-
postes i es puguin portar a terme de 
forma efectiva per tal que el poble 
se’n pugui beneficiar.

També pretenem, des del carrer, 
iniciar nous projectes per contribu-
ir a crear teixit associatiu. En aquest 
sentit, treballarem colze a colze amb 
entitats i persones interessades per 
incentivar l’aparició de cooperatives 
de consum de productes agroeco-
lògics. Així mateix, creiem que és 
imprescindible que el poble es pu-
gui dotar d’un Ateneu per encabir 
aquestes iniciatives i moltes altres, 
sempre des del principi d’aprofun-
dir en els llaços de solidaritat i d’in-
tercanvi. Un Ateneu que al mateix 
temps hauria de donar sortida a la 
manca d’espais de socialització del 
jovent del poble. 
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21, 22 i 23 juliol CAP DE SETMANA A LES BOULLOSES
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

10 d’agost PUJADA A LA MOLA
Lloc: a les 8:30 h a plaça.  
Organitza: CEL.

10 d’agost DIADA DE SANT LLORENÇ
 AMB SARDANES A LA PLAÇA  
 A les 19:00 h.

12 d’agost  SORTIDA A PUIG RODÓ
A les 10:00 h. a plaça.

agendasavall

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

24 al 27 d’agost FESTA MAJOR

11 de setembre DIADA DE CATALUNYA
Acte institucional a l’Ajuntament.

11 de setembre SARDANES
A les 19:00 h. a plaça.

Per acabar la nit l’Ann-Marie ens fa una petita 
representació del seu videoclip musical on hi apa-
reix un titella idèntic a ella que li va fer l’Àngels, 
el seu últim titella. L’Ann-Marie ens havia de can-
tar, però s’ha quedat afònica i ens explica de que 
anava el videoclip i els meravellosos dies que van 
estar juntes preparant-lo. 

Recollim i marxem cap a casa. Tothom està can-
sat. Ha estat un dia fantàstic i ple d’emocions que 
segur que recordarem! Esperem tots a baix que la 
Bea tanqui l’ajuntament per donar finalitzat el dia. 

Tan al matí com a la tarda, tothom ha pogut visi-
tar l’exposició de titelles i fotografies, muntada al 
celler de l’Ajuntament.

Agrair al Javier Tirado per les estàtues que 
les companyies s’han endut de record, al Roger 
Rios pel cop de mà en el tema tècnic, a les tres 
companyies que han actuat i a tota la gent que ha 
vingut per recordar l’Àngels i el que era el Fes-
tival de Titelles del poble que esperem poder 
recuperar!


