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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

PI DE MAIG 2018

Sant Llorenç Savall 
Poble, paisatge i gent

Presentació Llorençana 
d’Orgull Xirucaire

Organitza: Patrocini:

/nitdevertic /@cursanitvertic /@nitdeverticwww.centreexcursionistallorença.cat

Aportacions solidaries ES86 2100 1111 3302 0008 1477

CURSA 

I CAMINADA 
NOCTURNA SOLIDÀRIA 
DE 14 Km.
amb el Projecte de 
Proactiva OPEN ARMS  

10 de juny a
Sant Llorenç Savall

Programa:

ACTUACIÓ dels GEGANTS DE SANT LLORENÇ i 
LES BRUIXES DEL NORD DE SABADELL

20:00 h. 
SORTIDA CAMINADA SOLIDARIA 14 KM

22:00 h. 
SORTIDA CURSA NOCTURNA SOLIDARIA 14 KM

ACTUACIÓ de KATACRACKS, STROMBERS, 
i sessió de DJ’S amb DEEJAYS DEL REVÉS
SERVEI DE BAR

Nit de Vèrtic 2018

 

VAL pel llibre “SANT LLORENÇ SAVALL, poble, paisatge i gent” 
del Jaume Valls i Vila, i Josep Maria Noguer i Palmieri.

Presentant aquest VAL a l’Ajuntament.
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L’Ajuntament informa 

Ple de desembre de 2017 
Essent les vint-i-una hores del dia 

vint-i-set de desembre de  dos mil dis-
set i comprovada l’existència del quò-
rum necessari perquè es pugui cele-
brar la sessió, declarada pública per 
la Presidència, es procedeix a obrir el 
debat i votació dels assumptes inclo-
sos dins de l’ordre del dia.

Comprovada l’existència del quò-
rum necessari perquè es pugui cele-
brar la sessió, declarada pública per 
la Presidència, es procedeix a obrir el 
debat i votació dels assumptes inclo-
sos dins de l’ordre del dia.

1r PUNT. Actes: Queda sobre la 
taula l’Acta del Ple del 29 de novembre 
de 2017 .

2n PUNT. Exp.: 2017/001067. 
INSTRUCCIONS TANCAMENT 
COMPTABILITAT DEL 2017. Efec-
tuada la corresponent votació, resta 
aprovada amb el vot favorable dels 
membres del grup municipal d’ERC 
(6), CDC (2), que representen un quò-
rum de la majoria absoluta del nom-
bre legal dels membres de l’Ajunta-
ment, l’abstenció del grup municipal 
de la CUP (2) i el grup municipal d’AES 
(1).

3è PUNT. Reparament Interven-
ció 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’Alcal-
dia). No ha estat detectada cap ano-
malia en matèria d’ingressos.

4t i 5è 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 del 
318/2017 al 369/2017 (ambdós inclo-
sos), el text original dels quals resta a 
disposició dels regidors/res.

Es donà compte de les resolucions 
adoptades per la Junta de Govern 
Local des de la sessió del 27-11-2017 
al 18-12-2017, dels que se n’ha donat el 
preceptiu trasllat individual a tots els 
regidors.

A continuació es va passar al 6è 
PUNT. Informacions Regidories i 
Alcaldia.

7è PUNT. Suggeriments i 
preguntes.

S’aixecà la sessió a les 22:13 h.

Ple de gener de 2018
Essent les vint-i-una hores del 

dia  trenta-ú de gener de  dos mil 
divuit 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: Rosa-
lia Galera

Comprovada l’existència del quò-
rum necessari perquè es pugui cele-
brar la sessió, declarada pública per 
la Presidència, es procedeix a obrir 
el debat i votació dels assumptes 
inclosos dins de l’ordre del dia.

1r PUNT. EXPEDIENT NÚM. 
29 de novembre del 2017. Exp. 
2017/000913 i 27 de desembre del 
2017. Exp. 2017/001022.

Efectuada la corresponent vota-
ció, resta aprovada per majoria sim-
ple, amb el vot favorable dels mem-
bres del grup municipal d’ERC (6), 
CDC (1) i AES (1), i amb l’abstenció 
del Grup Munipal de la CUP (2).

2n PUNT. Actes digitals. Exp. 
2018/000077.

Primer.- Les sessions del Ple 
seran gravades, a efectes de cons-
tància i elaboració de l’acta, i aques-
tes gravacions quedaran sota la cus-
tòdia del/la Secretari/a General de 
l’Ajuntament.

Segon.- El fitxer resultant de l’en-
registrament, juntament amb la cer-
tificació expedida pel/la Secretari/a 
General de l’Ajuntament de l’au-
tenticitat i integritat del mateix, i 
quants documents en suport elec-
trònic s’utilitzessin com a docu-
ments de la sessió, s’acompanyarà 
a l’acta de les sessions, sense neces-
sitat de fer constar en ella els punts 
les deliberacions.

L’enregistrament de les sessions 
celebrades o per la utilització de 
documents en suport electrònic 
es conservaran de manera que es 
garanteixi la integritat i autentici-
tat dels fitxers electrònics correspo-
nents i l’accés als mateixos per part 
dels membres de l’òrgan col·legiat.

Efectuada la corresponent vota-
ció, resta aprovada per majoria sim-
ple, amb el vot favorable dels mem-
bres del Grup Municipal d’ERC (6), 
CDC (1), CUP (2) i AES (1).

Aquesta acta està complemen-
tada pel document de CD Acta 
adjunt, que es troba degudament 
signat per aquesta Secretaria, en el 
qual figuren totes les deliberacions i 
intervencions de la sessió

3r PUNT. Modificació sessions 
Ple Municipal. Exp. 2018/000076.

Establir que les sessions ordinà-
ries del Ple de la corporació que es 
convocaran amb caràcter periòdic, 
tindran lloc el tercer dijous no fes-
tiu de cada mes, a les 21:00 hores en 
el saló de sessions de l’Ajuntament o 
lloc habilitat a l’efecte.

Facultar el Sr. Alcalde per a sus-
pendre la celebració del Ple ordinari 
del mes d’agost, com a conseqüència 
del període vacacional estival, quan 
això no menyscabi la gestió dels 
assumptes municipals, així com,  
per a posposar o avançar la celebra-

ció de les sessions ordinàries del 
Ple, dins del mateix mes de la cele-
bració, quan el dia fixat sigui festiu, 
o es trobi inclòs en un altre període 
vacacional.

Efectuada la corresponent vota-
ció, resta aprovada per majoria sim-
ple, amb el vot favorable dels mem-
bres del Grup Municipal d’ERC (6), 
l’abstenció del Grup Municipal de 
CDC (1), i el vot en contra del Grup 
Municipal de la CUP (2) i AES (1).

4t PUNT. Urgències.
No se’n produeixen.
5è PUNT. Moció presentada 

pel Grup Municipal d’ERC. En 
defensa de les institucions cata-
lanes i dels seus representants 
electes. Exp. 2018/000078. 

Instar a les institucions de l’Estat 
a respectar i acceptar la voluntat 
inequívoca dels ciutadans de Cata-
lunya expressada a les urnes el 21D. 
La legitimació de les institucions 
rau en la voluntat democràtica de la 
ciutadania quan aquesta expressa 
lliurement el seu vot, i encara que 
ha estat en circumstàncies excep-
cionals i sense igualtat de condi-
cions, el resultat ha estat diàfan i 
inequívoc.

Exigir la derogació de forma 
immediata de la intervenció de les 
institucions de Catalunya i la fina-
lització de qualsevol tutela externa 
del nostre autogovern, tant per la 
via emparada formalment en l’arti-
cle 155 de la Constitució Espanyola, 
com mitjançant la intervenció de les 
finances de la Generalitat a través 
d’un control més basat en criteris 
d’oportunitat i arbitrarietat que de 
legalitat.  

Instar a l’alliberament dels presos 
polítics catalans, tres d’ells repre-
sentants polítics catalans elegits 
pel poble de Catalunya, que con-
tinuen empresonats, en aplicació 
desproporcionada d’una mesura 
cautelar que no té raó de ser perquè 
no hi ha cap risc de reiteració pre-
sumptament delictiva ni d’actuació 
violenta.

Exigir la fi de la persecució judi-
cial de la qual són víctimes les ins-
titucions de Catalunya, i els polítics 
i líders socials que s’han implicat en 
el procés polític català, demanant 
que s’afronti la solució d’aquest con-
flicte polític per la via del diàleg, la 
negociació i el reconeixement polí-
tic, i en cap cas per la persecució i 
repressió. 

Notificar aquesta resolució al Pre-
sident del Parlament de Catalunya i 
a l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques (ACM).

Efectuada la corresponent vota-
ció, resta aprovada per majoria sim-
ple, amb el vot favorable dels mem-

bres del Grup Municipal d’ERC (6), 
CDC (1), CUP (2), i l’abstenció del 
Grup Municipal AES (1).

6è PUNT. Moció conjunta pre-
sentada pels Grups Municipals, 
CDC. CUP, AES. Espais Munici-
pals. Exp. 2018/000040. 

Posar a disposició dels grups 
municipals de l’oposició, tant 
bon punt les obres dels baixos de 
l’Ajuntament hagin finalitzat, els 
despatxos dins l’actual edifici de 
l’Ajuntament i els elements mate-
rials necessaris per reunir-se i dur 
a terme la seva tasca municipal 
d’acord amb el que preveu l’article 
170.1 del Text refós de la Llei muni-
cipal i de règim local de Catalunya, 
d’obligat compliment.” 

Efectuada la corresponent vota-
ció, resta aprovada per majoria sim-
ple, amb el vot favorable dels mem-
bres del Grup Municipal d’ERC (6), 
CDC (1), CUP (2), AES (1).

7è PUNT. Moció presentada 
pels Grups Municipals CUP I 
AES. Modificació  horària cele-
bració Plens Municipals. Exp. 
2018/000041. 

Efectuada la corresponent vota-
ció, resta NO aprovada per majoria 
simple, amb el vot en contra dels 
membres del Grup Municipal d’ERC 
(6), i els vots favorables dels Grups 
Municipals de CDC (1), CUP (2), 
AES (1).

8è PUNT. Moció presentada 
pel Grup Municipal CUP. Crea-
ció comissió acollida de refugi-
ats a Sant Llorenç Savall. Exp. 
2018/000042.

Efectuada la corresponent vota-
ció, resta aprovada per majoria sim-
ple, amb el vot favorable dels mem-
bres del Grup Municipal d’ERC (6), 
CDC (1), CUP (2), AES (1).

9è PUNT. Moció conjunta pre-
sentada pels Grups Munici-
pals ERC, CDC, CUP. Adhesió al  
manifest de SOMESCOLA. Exp. 
2018/000086.

Efectuada la corresponent vota-
ció, resta aprovada per majoria sim-
ple, amb el vot favorable dels mem-
bres del Grup Municipal d’ERC (6), 
CDC (1), CUP (2), i l’abstenció del 
Grup Municipal AES (1).

10è PUNT. Donar compte de la 
relació de Decrets del 369/2017 al 
23/2018.

11è PUNT. Suggeriments i 
preguntes.

I no havent-hi més assumptes a 
tractar, l’Alcalde donà per finalit-
zada la sessió, essent les 22:15.

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

PLENS MUNICIPALS

ABATUT AMB DESTRAL I XERRAC 
Arribats a l’indret on s’havia de 

tallar el pi, amb el sòl net i un espai 
que permetia tenir bones perspec-
tives, en Jaume Valls va declamar 
el pregó de la festa, i tot seguit 
l’hàbil maneig de destral d’en Roc 
i l’acompassat tall de xerrac d’en 
Quelot, l’Adrià, en Joan i el Jep, 
van assolir tallar i fer caure el pi 
escollit, d’una notable enverga-
dura. Seguidament mentre la gent 

esmorzava, es tallaren les bran-
ques sobreres i amb el tractor d’en 
Jaume Fàbrega, el pi va poder situ-
ar-se sobre el trineu de fusta, per 
iniciar el camí cap al poble. Molta 
gent s’havia incorporat a la comi-
tiva i el cel ennuvolat i sempre 
amenaçant retenia la pluja.

Al pont del Però els geganters 
s’uniren a la rua amb la música de 
gralles i percussió, fent ballar el 

Muntadeta, la Guida de Savall, la 
nena i en Tintin, amb el seu seguici, 
cap a la Plaça.  El pesant Pi va ser 
alçat del trineu per una gernació 
de braços d’homes i dones per 
entrar-lo a la Plaça. Com de costum  
el pìnzell va obligar a protegir-se a 
la clientela de Cal Ramon. Situat al 
terra, els destralers li van llevar 
l’escorça, i es va haver d’afuar de la 
soca per poder encabir-se al forat. 

FESTA DEL PI DE MAIG
EL PI DE MAIG PLANTAT A PLAÇA
El pi de maig, enguany de vint-i-dos metres d’alçada presidirà tot el mes 
la Plaça Major. En aquesta edició de la tradicional festa llorençana tot va 
anar com una seda i tant l’entrada del Pi a la Plaça a esquenes i braços de 
la gent, com la hissada tibant dels llibans amb ajut de les escales de ferro, 
es van fer amb una extraordinària precissió, seguint les ordres del cap de 
colla, en Jaume Grau, el “Peça”.

Enguany els voluntaris de la comissió organitzadora lluïen unes vistoses 
camises de color verd, amb el logo de la “Colla del Pi de Maig”. El dia s’ha-
via llevat rúfol i amenaçava pluja. A les nou del matí roinejava, però això no 
va ser obstacle perquè un grup nombrós d’excursionistes emprengués el 
camí de Rosell, amb la mainada asseguda a la bonica galera arrossegada 
per dos cavalls blancs que havia vingut des de Castellbell i el Vilar. 

http://www.savall.cat
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El llibre del poble
Divendres 20 d’abril vam poder assistir a la 

Sala de Plens de l’Ajuntament a la presentació 
del llibre “Sant Llorenç Savall. Poble, paisatge 
i gent” a càrrec dels seus dos autors: el Jaume 
Valls i el Josep Ma Noguer. 

Tots dos van néixer lluny del poble, però des 
que hi resideixen, s’han implicat abastament en 
la vida llorençana participant activament de les 
activitats tradicionals o donant vida a les enti-
tats que constitueixen l’entramat comunitari, 

esdevenint així dos llorençans més.
El Jaume i el Josep Maria han treballat de 

valent, de forma altruista i voluntària, per ofe-
rir-nos una visió completa del poble, del pai-
satge que el configura, de la nostra gent i de 
les activitats que es desenvolupen des de les 
entitats o els serveis públics. 

Per tenir aquest llibre, només cal que us 
dirigiu a l’Ajuntament amb el val retallable 
que hi trobareu en aquest mateix Savall.

SANT LLORENÇ SAVALL. POBLE, PAISATGE I GENT.

UNA HISSADA 
RÀPIDA 

Aleshores s’inicià la tasca principal d’his-
sar el pi i mantenir-lo equilibrat, i val a dir que 
enguany l’arbre va pujar amb notable diligèn-
cia mitjançant l’esforç dels molts i moltes que 
van posar mans als llibants. Una vegada dret i 
assentat, s’interpretà la música dels Segadors 
i els gegants i gegantons van giravoltar ballant 
com també ho van fer moltes de les persones 
reunides a Plaça. Fins hi tot el sol se sumà per 
uns moments a la festa.

El dinar, per l’avís de pluja, es va fer al Pave-
lló d’Esports, on dos centenars de comensals 
degustaren una saborosa fideuà. La Pluja de 
la tarda impedí la ballada de sardanes.Tota la 
festa va fer-se respectant una escrupulosa pun-
tualitat i amb una organització que se supera 
d’any en any, fet que mereix una felicitació als 
voluntaris de la Comissió.

Ara cal esperar el diumenge 27 de maig quan 
es faran les recuperades cucanyes amb hàbils 
grimpadors enfilant-se pi amunt per a fer sonar 
l’esquellot. El més veloç rebrà un pernil com a 
premi. Després el pi serà tallat per a fer-ne lle-
nya, i fins l‘any que ve si Deu vol.

Turisme, Promoció Econòmica i Comerç

El Vallès Occidental reivindica el cultiu de la vinya i presenta diversos vins de varietats autòctones 
El Consorci de Turisme del Vallès Occidental promou 

un projecte per aglutinar les diferents iniciatives vitivi-
nícoles de la comarca.

El 5 Quarteres, l’Arraona, el Joc de 9’s o el Martialis són 
alguns dels vins elaborats al Vallès Occidental.

L’acte ha tingut lloc a la Casa Duran de Sabadell, 
on s’ha realitzat la presentació del projecte comar-
cal “Vins del Vallès Occidental – Al Vallès, vere-
mem!”, una iniciativa del Consorci de Turisme del 
Vallès Occidental.

Aquest projecte neix per a difondre i aplegar les diferents 
experiències de cultiu de la vinya i de producció de vi a la 
comarca. Sota aquest distintiu es troben vins del territori de 
gran qualitat, produïts amb raïm cultivat a la zona, la majoria 
dels quals empren varietats autòctones en la seva elaboració.

Han participat a la presentació el president del Consorci de 
Turisme, Miquel Sàmper, l’alcalde de Sabadell, Maties Serra-
cant, i els tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Sabadell, Mari-
sol Martínez i Joan Berlanga.

La periodista Tana Collados, especialitzada en enogastro-
nomia, ha dialogat amb els productors per tal d’explicar les 
singularitats de les diferents iniciatives vitivinícoles. L’Adrià 
Garriga, de la Masia La Muntada de la Vall d’Horta, a Sant Llo-

renç Savall, ha presentat el vi 5 Quarteres, elaborat en xarxa 
amb L’Olivera, una cooperativa d’inclusió social amb una 
llarga experiència en el món del vi. Aquesta cooperativa és 
també qui s’ocupa de la vinificació de l’Arraona, el vi elaborat 
amb el raïm de la finca que gestiona l’Ajuntament de Saba-
dell al Parc Agrari de la ciutat, que també ha estat presen-
tat durant l’acte. D’altra banda, Xavier Morral ha parlat dels 
vins del Celler de Can Morral del Molí, una finca situada a pocs 
quilòmetres d’Ullastrell, on fa 400 anys que cultiven la vinya i 
l’olivera. L’Esteve Esteve ha presentat els vins de Ca l’Esteve, 
un restaurant de Castellbisbal, on es treballa la vinya des de 
fa diverses generacions i on es porta a terme tot el cicle de 
producció del vi.

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!
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Sopar de dones a la Fonda Rius. Una estona 
abans vam poder gaudir d’un teatre-fòrum en el 
Patronat, XXL (King Size) de la companyia Impac-
taT, obert a tot el públic major de 9 anys.

Com ja vam quedar en una de les darreres 
reunions, el passat divendres 6 d’abril vam fer 
una pluja d’idees de possibles activitats que es 
podrien dur a terme, a part de les dates “destaca-
des” (8 de març i 25 de novembre).

Entre les assistents vam proposar de fer:
•	 Dia de masterclass de Zumba.
•	 Taller de primers auxilis. 
•	 Xerrada de nutrició.
•	 Excursió per conèixer el tipus de plantes remeieres.
•	 “La vida de la dona a Sant Llorenç”. 
•	 Taller de rostres a càrrec de la Cristina Martínez.
•	 Taller per cuinar coca de Sant Joan, a càrrec de 

la Marta Argemi.
•	 8 març 2019: Concurs de fotos de dona. Temà-

tica: “La dona i el lleure”.
I aquí l’activitat més propera:
25 de maig a les 19:00 a la Casa de Cultura: Cine-

fòrum. Temàtica que giri al voltant de la dona. Pos-
siblement el Savall no hagi arribat a temps... tot i 
així segur que ja haureu rebut notícies per altres 
canals de comunicació.

A mida que es vagi configurant el calendari, ani-
rem informant i donarem més detalls... que si no, 
perd la gràcia!

CASSOLADA EN REBUIG A LA SENTÈNCIA DICTADA A “LA MANADA”

Des del Cercle de dones de Sant Llorenç vam voler 
expressar el nostre rebuig ferm a la sentència dic-
tada a “La Manada” el dia 26 d’abril. Per això vam fer 

una convocatòria de Cassolada la mateixa tarda i en 
la qual es va poder llegir un Manifest redactat per 
unes quantes dones i llegit per la Cristina Martínez. 

NO és NO sempre.

Aquesta sentència és un menyspreu a la dona.

Escandalós. Ja ens ho imaginàvem, per això 
han trigat tant, perquè ens n’oblidéssim. Però no 
oblidem. Som al costat de cada dona que pateix 
una agressió. Contra la violència patriarcal i 
masclista.

Com a filla, com a fill, com a mare, com a pare, 
com a dona, com a home, com a germana, com a 
germà, com a neboda, com a nebot, com a cosina, 
com a cosí, amiga, amic, companya, company..
no vull un país on es defensa a un violador i on 
es posa en dubte la paraula de la víctima que ha 
estat violada, no que ha patit abús sexual.

Aquesta és la (in)justícia espanyola!

Repugnant i vomitiu!

No només patim per la nostra integritat com 
a dones, també patim pel misstage que estan 
donant als nostres fills.

CiutadaniaVia pública
ARRANJAMENT DE CARRERS

En el que portem d’any, varis carrers han estat asfaltats com el Llevant, Ronda Vallès, Ripoll, Savall i Av. Sant Llorenç de Comabella.

Igualtat
CERCLE OBERT DE DONES A SANT LLORENÇ SAVALL

Em capbusso dins cossos desconeguts

per posar a prova la meva capacitat d’aguantar l’aire.

Fa dies que he trencat a cops de mall

les sabates de ciment que em vas fer.

Aquelles que m’empenyien al fons del gorg

I no em deixaven respirar, saps?

Aquelles.

Potser per això estic perfectament entrenada

i continc la respiració amb el domini

dels que han passat molt de temps enfonsats.

La sang em bull, però no ho diries

en tocar la meva pell freda i humida

ni endevinaries l’angoixa del predador

rere el meu posat altiu.

La necessitat m’ha convertit en amfibi,

en diuen adaptació al medi. 

Míriam Cano.

Entitats i Societat
“ORGULL XIRUCAIRE” 
AMB LA MOTXILLA PLENA!

Dissabte 21 d’abril vam tenir la sort de 
poder assistir a la presentació d’un altre lli-
bre, en aquest cas, escrit per la llorençana 
Elisenda Rovira Olivé. L’esdeveniment va tenir 
lloc a la floristeria Un toc de verd i com no 
podia ser d’una altra manera, es va omplir de 
gom a gom. A part de familiars i amics, també 
hi van assistir ex-caps, caps actuals i escoltes 
del Cau. 

L’Elisenda, acompanyada per un dels co-
fundadors del Cau, en Juan Luis Serrano, 
van estar recordant el seu pas pel Cau. Per 
exemple quan van anar plegats a Galícia, com 
a voluntaris, per netejar les platges de petroli 
vessat pel Prestige.

En el llibre hi trobarem la col·laboració 
d’algunes cares conegudes com la Sílvia Bel, 
en Tomàs Molina, en Jordi Cuixart...poc ens 
haguéssim imaginat que en aquesta presen-
tació, l’Elisenda ens llegís una carta que li va 
enviar el mateix Jordi des de la presó després 
d’haver llegit el llibre.

La sinopsi del llibre us l’adjuntem a continu-
ació, tot i que nosaltres us convidem i us reco-
manem a que compreu el llibre! “El mocador al 

coll, les botes de muntanya, la tenda de campanya, 
el foc de camp, les llargues caminades per la natura, 
les cançons, els jocs de nit… Anar al cau o l’esplai 
ens omple una motxilla de vivències inoblidables. 
Solidaritat, companyia, treball en equip, dià-
leg, sostenibilitat o educació per la pau són 

alguns dels valors que fomenta l’escoltisme. 
Tothom que ha passat per aquesta experièn-
cia ho recorda amb un somriure ple de nostàlgia. 
Gràcies al moviment escolta, diverses generacions 
de catalans han forjat una forma d’entendre la vida 
i una altra manera de veure el món”.

 

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. 

· 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

https://www.facebook.com/sergio.cristinabiel?fref=gs&dti=994786074020181&hc_location=group
https://www.facebook.com/marta.argemi.54?fref=gs&dti=994786074020181&hc_location=group
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GEGANTS
SALUTACIONS LECTORS I LECTORES

Arrenquem la nova temporada gegantera amb empenta, ganes de 
fer ballar els gegants i conèixer noves colles d’arreu de Catalunya. Des 
de l’última sortida dels nostres gegants el 25 de febrer amb en Capa-
blanca i la Genoveva, i la presentació d’en Joan Muntada i la Guida des-
prés de passar pel taller per ser restaurats i renovar el vestuari, aquest 
passat diumenge vàrem fer una visita a la colla gegantera de Balsareny 
en motiu de la seva XVIIa Trobada de Gegants dins els actes de la seva 
Festa Major.

En aquesta ocasió vàrem sortir amb en Joan Muntada i la Guida, per fer 
el seu primer lluïment oficial fora de Sant Llorenç Savall, acompanyats 

com sempre per la Nena del SET i en Tintinet. Encara que la calor ja es feia 
notar, els nostres gegants caminaren i dansaren durant tota la cercavila fins a 
acabar a la Plaça Major del poble, on cada colla realitzà un ball propi amb els 
seus gegants. Nosaltres, per no ser menys, ballàrem amb La Nostra, cançó 
pròpiament llorençana creada pels músics de la colla. Tot seguit acabarem 
amb una ballada conjunta de totes les colles.

D’aquesta manera en Muntada i la  Guida  tenen una presentació com déu 
mana en el món geganter. Com ja podeu imaginar la seva propera aparició serà 
ben aviat, acompanyant el Pi de Maig fins a la plaça de Sant Llorenç Savall. I 
no tardaran gaire a arribar més sortides a les quals ens hi podeu acompanyar.

CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
HOLA AMICS DEL CASAL

Ja tornem a estar un altre cop amb vosaltres per donar complerta infor-
mació de totes les novetats.

Fa poquets dies que hem tornat d’una sortida de 4 dies a Benidorm, el 
lloc, com molts de vosaltres ja coneixeu, és força insòlit, costa trobar el 
qualificatiu que l’hi faci justícia. Macro... Uff. Val a dir que té una platja preci-
osa. Vàrem ser 16 socis súper engrescats, malgrat el temps tant plujós que 
teníem quan vàrem marxar. No ens va ploure, però va fer un fred i un vent...
Amb més fred que gana, (el bufet lliure va ser molt bo) no vàrem faltar a 
cap de les activitats que ens tenien preparades. El grup, com ja és habitual, 
fantàstic. Ens ho vam passar molt bé. 

Diada de Sant Jordi: Va resultar una festa molt entranyable. Al matí, a 
partir de les deu, ja van començar a venir a recollir roses, donar un cop d’ull 
als llibres i fer una mica de xerradeta amb nosaltres. Estem molt agraïts a 
l’Ajuntament que ens les ha proporcionat. Ah! també a en Pep d’un toc de 
Verd per les 10 roses que ens va afegir. A la tarda, berenar coca d’oli amb 
xocolata, boníssima! Un cop el berenar ens va donar energies, quatre eixe-
rides van començar a ballar sardanes, aconseguint finalment ser una colla 
força nombrosa amb moltes ganes de ballar i passar-ho bé. Moltes gràcies 
a tots per haver-nos acompanyat.

Properes activitats: 

El diumenge dia 20 de maig, celebrem al Casal la diada del soci. No obli-
deu que és el vostre dia! Com ja és tradicional, els membres de la Coral Els 
Emprius ens faran l’arròs, i el més emocionant de la festa... la celebració de 
les NOCES D’OR de 6 parelles afortunades que aquest any tenen el goig de 
celebrar-les. Se’ls hi farà entrega d’una placa commemorativa. No oblideu 
passar per el Casal abans del dia 16 de maig, és l’últim dia que teniu temps 
per apuntar-vos.

La següent excursió que tenim prevista, serà a Comarruga, dia de sortida 
el 29 de Maig, 6 dies, 5 nits d’allotjament en hotel de 4*. Ah! Fan l’obsequi 
d’una espatlla de pernil. El preu 210 €. A veure si aconseguim un grup una 
mica més nombrós. Esperem que després de tota aquesta informació el 
Savall arribi a temps per que us assabenteu. 

El diumenge 17 de Juny, CONCERT AL CASAL. Com ja és tradicional, (han 
vingut de forma ininterrompuda des del 2008 i sempre de forma totalment 
desinteressada) el grup instrumental “ESTRUCTURES VARIABLES” ens tor-
narà a fer gaudir, com sempre, d’una tarda súper agradable amb la seva 

música tradicional i la seva gran varietat d’instruments. Va, no hi falteu. Ah! Al 
matí també fan el mateix concert a la Residència.

REVETLLA DE SANT JOAN. 
La nit del 23 de Juny, a les 9 del vespre. Una mica més endavant ja podreu 

passar per el Casal per apuntar-vos.
Bé, res més, si no ens anirem fins a la Festa Major i tampoc es qüestió 

d’atabalar-vos. 
Fins el proper Savall!

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
XINOXANO 22 d’Abril de 2018

El passat diumenge 22 d’Abril va tenir lloc la caminada popular Xino-
xano organitzada pel Centre Excursionista Llorençà.

Més de 270 caminaires van caminar pels camins, corriols i senders del 
nostre entorn més proper. Van baixar seguint el curs del rius Ripoll, es van 
enfilar per la Canal del Llor, es van endinsar fins a la Vall de Mur passant 
per llocs tant emblemàtics com el Pi de les Quatre Besses, l’Ermita del 
Dalmau, el Marquet de les Roques...

Tres itineraris dissenyats perquè tothom pogués passar un bon matí de diu-
menge acompanyat d’amics i família i envoltat de natura i bon ambient.

Moltes gràcies a tothom per participar-hi! 
Moltes gràcies, voluntaris!

La Junta del Centre Excursionista Llorençà 

Segueix-nos al Facebook i al Twitter @ccellorenca

NIT DE VÈRTIC 2018

Nit de Vèrtic – acció solidària 3a edició comença a ser una realitat, un 
any més hem obert inscripcions https://runedia.mundodeportivo.com/
inscripcio/201820756/.

El 30 de juny estarem un any més a la casa de cultura amb una cami-
nada, una cursa nocturna, amb concerts de Katacraks i Seguirem (tribut 
a  Obrint  Pas) i els  Deejays  del  Revès  amb els que arribarem a altes 
hores de la matinada

Aquest any amb una causa solidària al Pakistan, la Vall d’Hushé (Bal-
tistan), de la mà de Baltistan Fundazioa  (https://www.baltistan.eus/) 
ajudarem a l’escolarització de les nenes d’aquesta regió abans no siguin 
apartades dels seus estudis per posar-les a treballar o fins i tot espo-
sar-les molt joves. Creiem que tots els infants tenen dret a l’ensenyança.

La vida de les dones de la Vall d’Hushé és una vida dura, dedicada 
bàsicament a tirar endavant a la seva família i a treballar en el camp. 
La majoria de les dones adultes només parlen l’idioma Balti, per la qual 
cosa no poden sortir de la seva vall i comunicar-se amb l’exterior, ja que 

no parlen ni Urdú ni Anglès, els dos idiomes oficials de Pakistan. A més un 
percentatge elevat d’aquestes dones són analfabetes, limitant així les possi-
bilitats de moviment i relació amb la societat.

Les nenes són casades pels seus familiars a edats adolescents, en moltes 
ocasions entre familiars, i una vegada casades deixen l’escola i comencen 
l’àrdua tasca de ser dona i mare en Baltistan.

La càrrega de treball que suporten les dones comença per la cura dels fills 
i filles, el nombre de les quals ronda els 5 membres, l’atenció a les persones 
majors de la llar i del marit, el manteniment i la neteja de la llar i el treball en 
el camp conreant els productes necessaris per a la seva alimentació.

Esperem la vostra participació, un any més sigui caminant, corrent o sim-
plement fent un donatiu a ES6221001111330200086080.

Més informació a http://centreexcursionistallorença.cat

https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=SOLXgnge6zyLyQMFYtx74SMlpnTfK05ASkZBAojut1e0J6gFBrDVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fprofile.php%3fid%3d100007194330850%26fref%3dts
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=R02-riKH2stulQxZ2njenE70xS_XM8ZqCPViTlxykk20J6gFBrDVCA..&URL=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fccellorenca
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=_GX9MwW-8679q0veFRuK97OGVDYxTs3HqtuFy58f72YRtY3eA7DVCA..&URL=https%3a%2f%2frunedia.mundodeportivo.com%2finscripcio%2f201820756%2f
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=_GX9MwW-8679q0veFRuK97OGVDYxTs3HqtuFy58f72YRtY3eA7DVCA..&URL=https%3a%2f%2frunedia.mundodeportivo.com%2finscripcio%2f201820756%2f
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=cXbWA1mT_FWfulh-r4kq5hGoWN3cXyIBxUqJ2MAXcAYRtY3eA7DVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.baltistan.eus%2f
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=geuMaFRQNCjEb8Hzl2Rd4NzcL3Hq8XKmvdjlKFFkkJsRtY3eA7DVCA..&URL=http%3a%2f%2fxn--centreexcursionistallorena-gkc.cat
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agronimbus
Heu sentit a parlar de la pluja gelant i 

de l’efecte Foehn o fogony? avui us parlaré 
d’aquests dos fenòmens meteorològics 
que tenen lloc a casa nostra, són poc fre-
qüents, però més habituals durant el període 
hivernal.

Pluja Gelant

Aquest fenomen es produeix durant els 
mesos hivernals, especialment en zones 
interiors i Pirineu, és molt excepcional a la 
costa.

Suposem que estem en uns dies on ha entrat 
una invasió d’aire polar o siberià, amb temps 
anticiclònic (sol o boira) i temperatures baixes, 
amb glaçades generalitzades, per sota dels 0º.

Però aquella nit, matinada o matí, resulta 
que ens passa un front o pertorbació de massa 
més càlida, i que porta precipitacions; el cel s’ 
anirà tapant de núvols, ja no baixarà més la 
temperatura (tot i que seguirem per sota els 
0º) i començarà a precipitar...nevarà o plourà? 
la teoria, es que a 0º o inferior, neva, però en 
aquest cas serà pluja, perquè a 1500 m. d’alti-
tud (on es mesura la temperatura de la precipi-
tació del núvol), la temperatura serà positiva, i 
per tant, estarà fent més calor a 1500 m. que a 
300 o 500 m. d’alçada.

Aquesta pluja, les gotes d’aigua, quan topin 
amb el terra i l’aire fred molt estancat, es con-

gelaran de seguida, i formaran plaques de gel, 
especialment perilloses per a la conducció, 
arbres, objectes, torres elèctriques, etc.

Efecte Foehn:

El fogony, com es coneix popularment a Cata-
lunya, és un vent sec i càlid que es forma sem-
pre a sotavent de les muntanyes, cara sud.

Un dels indrets on més es dona aquest feno-
men és al Pallars Sobirà. Quan bufa vent del 
nord, que ve del Cantàbric, arriba sense sis-
temes muntanyosos importants fins a la Vall 
d’Aran, on el cel estarà tapat i plourà o nevarà.

Però aquest vent del nord es veurà obligat a 
ascendir molt per la gran altitud de les mun-
tanyes  araneses i pallareses, s’anirà escalfant 
i perdrà la humitat que portava a la vessant 

atlàntica (la Vall d’Aran és la única comarca 
de Catalunya que té clima atlàntic). Així doncs, 
aquesta massa d’aire càlid, arriba reescalfat a 
la vessant sud (Pont de Suert, Sort, Llavorsí...), 
provocant absència de precipitacions i tempe-
ratures elevades respecte a la comarca veïna, a 
pocs quilòmetres de distància.

Mentre que a Vielha, poden estar a -2º i 
nevant, a Sort o al Pont de Suert (a una altitud 
molt semblant), hi farà sol i la temperatura ron-
darà els 10-12º.

El cas més extrem que podem trobar d’Efecte 
Foehn al món, és a Nova Zelanda. En una ser-
ralada orientada de nord a sud, en el vessant 
oest poden superar els 10000 l. anuals, mentre 
que en el vessant est (un cop l’aire supera les 
muntanyes), només hi cauen 400-500 l. 

David Hernando Roura

Pluja Gelant i Efecte Foehn
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Recta final

Entrem en el darrer any de la legis-
latura. En són ja tres des que el nostre 
grup va arribar a l’Ajuntament i, com 
passa a la vida diària, el temps ha pas-
sat volant. Seguim disposats a conti-
nuar treballant pels veïns que ens van 
donar la seva confiança per represen-
tar-los en el nostre Municipi.

Un dels temes que estem tractant 
ara a l’Ajuntament és el dels refugiats. 
Encara que ja no hi ha opció, la Vall 
Xica podria haver estat un alberg per 
acollir-los temporalment fins a assig-
nar-los un destí. Seguim pensant que 
l’Ajuntament ha tingut molta part de 
culpa en l’enderroc d’aquest edifici que, 
com sabem, pertanyia a la Generalitat. 
Ens vam gastar l’escandalosa quantitat 
de 230.000 euros en enderrocar l’edifici 
perquè no se li trobava cap sortida. A 
l’AES creiem, com ja hem comentat en 
diverses ocasions, que, degut a l’elevat 
cost econòmic de l’enderroc, s’hauria 
d’haver tapiat i protegit l’accés a l’edi-
fici, fins que la Generalitat hagués pres 
una decisió al seu respecte. Les carac-
terístiques arquitectòniques del lloc 
haguessin estat ideals per fer un alberg 
que, a més, hauria potenciat el teixit 
social del Municipi.

A tot això, portem mesos sense saber 
res de la remodelació de la Plaça Major, 
que costarà 226.000 euros, import que 
el nostre grup considera molt excessiu. 
AES no va estar d’acord amb el projec-
te que va presentar ERC per realitzar 
una nova Plaça valorada en gairebé 
600.000 euros. Aquesta negativa va ser 
confirmada pels veïns, després de ser 
consultats al respecte. Es van fer dues 
consultes: la primera per triar un dels 
tres projectes de la remodelació total 
de la plaça i, la segona, per triar entre 
el projecte guanyador i la “remodelació 
suau” i, per conseqüència, més barata. 
Aquesta segona consulta va causar la 
dimissió d’una de les regidores d’ERC, 
en no estar d’acord amb la posició del 
seu grup de realitzar-la, en considerar 
que el poble ja havia donat la seva opi-
nió en la primera. Finalment va gua-
nyar la “remodelació suau”, amb una 
diferència de més de 153 vots (marge 
exigit en aquesta consulta) respecte a 
la remodelació total. Tot i així, la parti-
cipació no va arribar al 15% (que era el 
que s’exigia), el què ens va fer pensar si 
el projecte s’arribaria a tirar endavant.

Ja hem expressat en diverses ocasi-
ons el malestar dels veïns amb el servei 
de Correus del nostre Municipi en els 
darrers anys. Es va plantejar el tema en 
un Ple, però el cas és que els problemes 
continuen. Seguim rebent comentaris 
de veïns sobre el mal funcionament de 
l’entrega de cartes: arriben amb molt 
de retard, van a parar a altres bústies, 
notificacions sense data d’entrega o 
amb lletra il·legible, horaris més que li-
mitats a l’oficina... a més de que aques-
ta no disposa de telèfon.

Una altra forma de governar és pos-
sible. És clar que sí!
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LLIBERTAT PRESES  
I PRESOS POLÍTICS, 
LLIBERTAT EXILIATS  

I EXILIADES POLÍTIQUES

Bases per a la 3a Baixada de trastos

El col·lectiu de membres que formen 
part de la Comissió de Festes de Sant Llo-
renç 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 poten-
ciar l’ús de material de rebuig i incentivar-ne 
la reutilització i el reciclatge.

La cursa es classificarà en dos recorre-
guts i dues categories:
•	 De 6-14 anys “circuit curt” (omitint la bai-

xada forta)
•	 +18 anys “recorregut llarg”
•	 La categoria vindrà establerta pel mem-

bre 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 participants. Queda exclosa la utilit-
zació de xassís d’automòbils i ciclomotors, 
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 obligatòri-
ament 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 passat-
ger i un màxim de 5.

•	 Cada trasto haurà de tenir un nom propi, 
sense que aquest pugui ser ofensiu. En 
aquest sentit, l’organització 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 temà-

tica 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 participants hauran d’aco-
llir-se als criteris següents:
•	 S’aconsella l’ús de roba còmode, preferible-

ment màniga llarga i pantalons llargs.
•	 És obligatori l’ús de casc correctament lli-

gat 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 acom-
panyats com a mínim per un adult, que en 
tindrà la responsabilitat i que haurà de sig-
nar el document d’autorització. Els menors 
d’entre 13 i 17 anys (inclòs) hauran de portar 
el document 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 

dissabte 25 d’Agost a les 16:00h al camí ver-
mell (Torrent Micó) Aquests aniran col·locant 

els trastos tal com l’organització els ho indi-
qui. A continuació, l’Organització comprovarà 
els vehicles per garantir que compleixin 
amb allò establert a les bases, i així mateix, 
també es comprovarà amb el Document 
Nacional d’identitat que els pilots hagin estat 
inscrits amb anterioritat. Posteriorment, es 
començarà el recorregut a l’hora establerta. 
L’organització vetllarà per la seguretat dels 
participants durant el recorregut amb els sis-
temes 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 Bai-
xada de trastos té una longitud de 420 metres 
el recorregut de llarg i i de 300 metres el recor-
regut “curt”.

El descens es realitzarà una vegada o dues 
depenent del nombre de trastos que s’ins-
criguin. Queda totalment prohibit remolcar 
de nou l’andròmina, encara que sigui a mà, 
per tornar a realitzar un descens no auto-
ritzat per l’organització, tot i estar tancat el 
recorregut.

Jurat
L’organització designarà un jurat que valo-

rarà les dues categories. El jurat es reserva 
el dret d’interpretar aquestes bases en cas de 
dubte o decidir sobre qualsevol contingència 
que no hagi estat prevista.

Incripcions
La inscripció es podrà fer presencialment a 

l’Ajuntament de Sant Llorenç tenint en compte 
l’horari d’obertura del mateix. El període d’ins-
cripció es tancarà divendres 17 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’abo-
nar la quantitat de 15.-€ per trasto, indepen-
dentment 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’acceptació de les bases aquí recollides.

L’Organització de la 3ª BAIXADA DE TRAS-
TOS 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 sug-

geriments 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


