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digital setmanal de la web  
de l’Ajuntament per conèixer  
les activitats de l’Agenda.

 

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’INFORMACIÓDEL 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

 

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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SANT LLORENÇ SAVALL, poble, paisatge i gent
No us quedeu sense el llibre que ens ofereix una visió completa del poble, del 

paisatge 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 a sobre mateix d’aquesta pàgina.

Neteja vegetació franja 
perimetral de protecció

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

Productes llorençans 
fets amb el cor:
Pastisseria Domènec
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L’Ajuntament informa 

Ple d’ abril de 2018 
Essent les vint-i-una hores del dia 

dinou d’abril de  dos mil divuit i 
comprovada l’existència del quòrum 
necessari perquè es pugui celebrar la 
sessió, declarada pública per la Presi-
dència, es procedeix a obrir el debat i 
votació dels assumptes inclosos dins 
de l’ordre del dia.

Excusen la seva assistència els regi-
dors: Francesc Xavier Sallas Puigdellí-
vol i n’ Emiliano Osuna Pizarro.

1R PUNT.  Exp.: 2018/000228 
APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA PLE 31-01-2018. Aprovada 
per majoria simple: ERC (6); CDC (2) 
i CUP (1).

2N PUNT. Exp.: 2017/000270. 
APROVACIÓ PLA LOCAL DE PRE-
VENCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS 
MUNICIPALS. Aprovat per majoria 
simple: ERC (6); CDC (2) i CUP (1).

3È PUNT. Exp.: 2018/000321 Fes-
tes Locals 2019. Aprovades per majo-
ria simple: ERC (6); CDC (2) i CUP (1). 
Dies: 10 de juny (Segona Pasqua) i 23 
d’agost (Festa Major).

4T PUNT. Exp.: 2018/000263 
MOCIÓ CONJUNTA PRESEN-

TADA PELS GRUPS MUNICIPALS. 
DONAR EL NOM DE J.K.V.G. A LA 
FESTA DE FINAL DE TEMPORADA 
DE FUTBOL. Queda sobre la taula.

5È PUNT. Exp.: 2018/000388 
MOCIÓ CONJUNTA PRESEN-
TADA PELS GRUPS MUNICIPALS 
ERC, CDC I CUP PER L’ALLIBERA-
MENT DELS PRESOS POLÍTICS, 
EL RETORN DELS EXILIATS I LA 
DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTI-
DEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA 
DE L’ESTAT ESPANYOL. Aprovada 
per majoria simple: ERC (6); CDC (2) 
i CUP (1).

Es dóna compte al Ple de Decrets de 
l’Alcaldia, registrats del núm. des del 
24/2018 al 117/2018 (ambdós inclo-
sos), el text original dels quals resta a 
disposició dels regidors/res.

A continuació es va passar al Infor-
macions Regidories i Alcaldia i 
Suggeriments i preguntes.

S’aixecà la sessió a les 22:37 h.

Ple de 17 de maig de 2018
Essent les vint-i-una hores del dia  

disset de maig de  dos mil divuit 
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 
inclosos dins de l’ordre del dia. 

1R PUNT. Exp. 2018/000482 
APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA PLE MUNICIPAL DEL DIA 
N19 D’ABRIL DE 2019. Aprovada 
per majoria simple: ERC (6); CDC 
(2); CUP (2). Abstenció: AES (1).

2N PUNT. Exp. 2018/000493. 
NOMENAMENT SECRETARI JUT-
JAT DE PAU. Nomenar al Sr. Oriol 
del Castillo i Germà, secretari del 
Jutjat de Pau de Sant Llorenç Savall. 
Aprovat per majoria simple: ERC 
(6); CDC (2) i AES (1). Abstenció: 
CUP (2).

3R PUNT. Exp. 2018/000263. 
MOCIÓ PRESENTADA PELS 
GRUPS MUNICIPALS. DONAR 
EL NOM DE J.K.V.G. A LA FESTA 
FINAL DE TEMPORADA DE FUT-
BOL. Posar nom a la Festa de final 
de temporada del C.E. Llorençà que 
es fa anualment pel mes de juny, col-
locar una placa commemorativa en 
el pavelló i desestimar posar el nom 

del menor al Pavelló Municipal. 
Aprovada per majoria absoluta.

4T PUNT. Exp. 2018/000269 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE CDC. IGUALTAT 
DE GÈNERE. Aprovada per majoria 
absoluta.

5È PUNT. Exp.: 2018/000500 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP. SUPORT 
ALS CDR. Aprovada per majoria 
simple: ERC (6) i CUP (2). Abstenci-
ons: CDC (2) i AES (1).

6È PUNT. DONAR COMPTE 
DECRET ALCALDIA LIQUIDACIÓ 
2017.

7È PUNT. DONAR COMPTE DE 
LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 
NÚM. 118/2018 AL 141/2018.

8È PUNT. INFORMACIÓ REGI-
DORIES I ALCALDIA.

9È PUNT. PRECS I PREGUNTES.
I no havent-hi més assumptes a 

tractar, l’Alcalde donà per finalit-
zada la sessió, essent les 22:07.

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

PLENS MUNICIPALS

Us presentem un recull de 50 fotos que volen resumir en imatges el que ha estat la Festa Major d’aquest any.

Donem les gràcies a: la Comissió de Festes, l’Èlia Rovira, Pebedasa (Rafa Garcia), Cristina Martínez, Marta Rovira Argemí, Joan Valls 
Fayos, Milós Garcia, Pepe Casajuana, Albert Ruíz, Jordi Roa, Maria Jané, Olga Sánchez, són algunes de les persones que ens han 
ajudat a fer aquest petit àlbum.

FESTA 
MAJOR

 2018

CAMPIONAT DE VOLEI

TORNEIG DE PÒQUER DUET STILETTE

L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall aprova el “Pla de Desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació 
mitjançant fibra òptica al municipi de Sant Llorenç Savall” presentat per Telefònica de España, SAU.

L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall ha aprovat en data 2 d’agost 
de 2018 el “Pla de Desplegament d’una xarxa d’accés de nova gene-
ració mitjançant fibra òptica al municipi de Sant Llorenç Savall” pre-
sentat per Telefònica de España, SAU.

Aquest Pla preveu el desplegament en les zones urbanes d’ús 
residencial del municipi (nucli de Sant Llorenç Savall, Comabella i 
Les Marines). No es preveu de moment el desplegament en zones 
d’ús industrial.

Telefònica de España, SAU desplegarà una xarxa d’accés de nova 
generació, proporcionant un accés de fibra fins a la llar del client. La 
tecnologia de fibra presenta els següents avantatges:

•	Gran velocitat en la transmissió de dades. 

•	Excelent capacitat i qualitat de transmissió.

•	Major seguretat en la transmissió de dades.

Alguns dels usos principals que possibilita aquesta xarxa seran 
la navegació d’alta velocitat amb una molt baixa latència, videojocs 

on-line, televisió en HD, capacitat de connectar diversos disposi-
tius alhora sense perdre velocitat ni qualitat, videoconferencies HD, 
domòtica, etc...

Un cop aprovat el pla de desplegament, Telefonica de España, SAU 
estima que podrà iniciar aviat la seva execució en els termes legal-
ment previstos (un cop presentada la preceptiva Declaració Respon-
sable d’acord amb la Llei General de Telecomunicacions) amb la pre-
visió de tenir finalitzat el gruix del desplegament en uns cinc mesos.

El pla preveu realitzar el desplegament en “paral·lel” a la xarxa 
de coure ja existent. En espais públics, s’utilitzaran preferentment 
les canalitzacions soterrades existents. En els casos en que no exis-
teixin canalitzacions disponibles, el desplegament es realitzarà aeri 
o per façana seguint els traçats prèviament existents. Dins de les 
propietats i edificacions privades, el pla preveu realitzar el desple-
gament utilitzant les infraestructures comuns de telecomunicacions 
dels edificis que en tinguin, mentre que en aquells edificis que no en 
tinguin es podrà fer el desplegament per l’exterior, o bé per façana o 
bé per estesa aèria. 

 

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

http://www.savall.cat
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DUATLÓ I EXHIBICIÓ DE WATER JUMP

PREGÓ KARAOKE

MEMORIAL SILVERSTRE ROVIRA

INFLABLES INFANTILS

BOLES GEGANTSEXHIBICIÓ DE PATINETS

EXHIBICIÓ DE PATINETS

EXHIBICIÓ DE SWING
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FESTA DE L’AIGUA LA GRAN CAGADA BAIXADA DE TRASTOS

TALLER I EXHIBICIÓ CASTELLERA DELS CAPGIRATS DE CASTELLAR

SOPAR POPULAR
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TORNEIG DE PING-PONG CERCAVILA

HEAVY PER XICSEXPOSICIÓ DE TREBALLS DE RECERCA IMPROSHOW

ENTREGA PREMIS CASAL

FESTA 
MAJOR

 2018

CORREFOC
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NIT DE VÈRTIC - ACCIÓ SOLIDÀRIA 2018. 
Un any més i ja en van tres, hem 

ajuntat fer esport pel nostre meravellós 
entorn, divertir-nos amb tres concerts 
fantàstics (Katacraks, Seguirem i Deejais 
del revés) i alguna cosa molt important: 
la solidaritat, que aquest any anava dedi-
cada a la Vall d’Hushe en la regió de Bal-
tistan del Pakistan. Hem aconseguit grà-
cies a tots que moltes nenes d’aquesta 
regió puguin ser escolaritzades.

El resultat de la vostra solidaritat 
aquest any ha batut rècords, 6925,76€.

La cursa va acabar amb el Lluís 
Garcia en primera posició, el Narcís 
Montfort segon i Llorenç Castanyer en 

tercera posició. En dones Katherine 
Chaplin primera, seguida d’Aina Siscart 
segona i Elva Rojas tercera.

El dia ens va acompanyar i vam poder 
veure la lluna plena, ja que aquesta 
festa se celebra sempre en la lluna 
plena de juny, que és la lluna que ens 
comunica amb altres parts del món on 
destinem la nostra ajuda, mentre nos-
altres gaudim d’aquesta lluna la resta 
també ho fan.

Us convidem a la quarta edició que 
començarà el mes de novembre per 
triar la causa que ens unirà un any més. 

Moltíssimes gràcies!

Via pública
COMUNICAT RELATIU A L’ABANDONAMENT DE RESIDUS A LA VIA PÚBLICA 

Atès l’elevat nombre d’abandonaments de residus (mobles, matalassos, 
aparells electrics i electrònics, poda, runa, pintures i altres residus especi-
als, etc.) que darrerament s’estan donant al costat dels contenidors o aban-
donats en racons de la via pública del nostre municipi, causant molèsties 
i sovint posant en perill a persones, vehicles i el medi ambient, a més de 
causar un impacte visual negatiu i una imatge de poble descuidat.

Atès que aquest ajuntament no disposa d’un servei de recollida de resi-
dus voluminosos, i per tant aquesta tasca l’ha de realitzar la brigada muni-
cipal, en detriment d’altres serveis necessaris al poble com son el reforç del 
manteniment dels espais verds, les reparacions a la via pública, manteni-
ment dels equipaments públics, etc.

Vist que en els darrers mesos s’ha detectat que aquesta pràctica d’aban-
donaments de residus va en augment.

Per tot això, i per tal de garantir la seguretat, la salubritat, la protecció del 
medi ambient i un aspecte més net i endreçat del nostre municipi, es fa del 
tot necessari apel·lar a la col·laboració ciutadana:

ES RECORDA QUE  
EN TOT EL TERME MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ SAVALL:

•	  Està TOTALMENT PROHIBIT ABANDONAR RESIDUS a la via pública.

•	  Els residus que es generen a nivell domiciliari s’han de dipositar  
DINS DELS CONTENIDORS que hi ha al carrer (a excepció dels que 
s’han de dur a la deixalleria).

•	  Els residus que no es poden dipositar als contenidors del carrer 
S’HAN DE DUR A LA DEIXALLERIA.

Aclariments de com s’han de separar i dipositar o lliurar els diferents 
tipus de residus municipals:

Els residus que poden dipositar-se dins els contenidors del carrer són:

•	 ENVASOS DE VIDRE, a l’iglú de color verd.

•	 ENVASOS DE PLÀSTIC i/o LLAUNA i TETRABRICKS, a l’iglú de color groc.

•	 PAPER 1 CARTRÓ (les caixes s’han de dipositar plegades), a l’iglú de color blau.

•	 MATÉRIA ORGÀNICA (excepte les restes de poda), al contenidor de color marró.

•	 REBUIG O RESTA (excepte els residus que s’han de dur a la deixalleria), al con-
tenidor de rodes de color verd. 

ELS RESIDUS ADMESOS A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL SÓN:

•	 Runa

•	 Restes de Poda

•	 Voluminosos (matalassos, somiers, sofàs,...)

•	 Fusta i mobles vells

•	 Neveres, congeladors, rentadores, assecadores, aparells d’aire condicio-
nat,... Residus Especials en Petites Quantitats (pintures, dissolvents, aero-
sols, tòners, medicaments, olis de cuina o de motor, envasos de productes 
de neteja, bombones de butà o altres gasos a pressió, peces petites de 
fibra de vidre fibrociment,...)

•	 Aparells elèctrics i electrònics de qualsevol tipus (màbils, impressores, 
DVD’s, TV’s, ordinadors, joguines que portin bateries, portalàmpades, 
cables, etc.)

•	 Piles

•	 Làmpades i fluorescents

•	 Ferralla

•	 Rodes de vehicles

•	 Altres (per qualsevol dubte o suggeriment poseu-vos en contacte amb 
l’ajuntament)

L’HORARI DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL ÉS:

De dilluns a divendres de 15h a 18h.   
(excepte el mes d’agost i les vacances de nadal, que és de 10h a 13h).

Dissabtes de 9h a 14h. Festius tancat.

Davant de qualsevol inconvenient o incompatibilitat per a dur els residus 
a la deixalleria, abans de decidir abandonar-los a la via pública, si us plau, 
poseu-vos en contacte amb l’ajuntament.

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!

L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall inverteix 1.595.564,00 d’euros per la realització de les obres de 
renovació del col·lector d’aigües residuals i millora de la Depuradora Municipal. 

Les obres, finançades per la Diputació de Bar-
celona, són executades pel Consorci del Besòs-
Tordera, a través d’un conveni amb l’Ajuntament.

Recentment s’han iniciat les obres de renovació i 
millora de les infraestructures de sanejament que 
vehiculen les aigües residuals generades al muni-
cipi fins a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR) existent, així com la millora de les instal-
lacions de l’esmentada EDAR a fi i efecte d’eliminar 
abocaments existents per deficiències de les cano-

nades de transport i millorar la qualitat de l’aigua 
tractada en l’EDAR.

Concretament, el projecte preveu la renovació 
de 700 m de canonada que transcorren entre el 
punt de confluència dels dos ramals principals del 
municipi a la zona del pont de l’avinguda Catalunya 
i l’entrada a l’EDAR, ampliant la secció de la cano-
nada de 400 mm a 600 mm de diàmetre interior i 
garantint un pendent mínim del col·lector del 1%.

Pel que fa a la intervenció a l’EDAR es remodelarà 

el pou de capçalera i el pretractament de l’Estació 
Depuradora incorporant un dipòsit de laminació de 
l’aigua que permeti alimentar els biodiscos amb un 
cabal el més constant possible, independent de les 
variacions de cabal horàries a l’entrada de la planta.

Les obres han estat adjudicades a l’empresa 
constructora CALAF, tenen un termini d’execució 
aproximat de 9 mesos i no es preveuen incidències 
significatives per als usuaris en el servei de saneja-
ment d’aigües residuals.

NETEJA VEGETACIÓ
Neteja i tractament de la vegetació de la franja perimetral de protecció del 

nucli urbà de Sant Llorenç Savall
L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall està realitzant els treballs de 

neteja i tractament de la vegetació de la franja perimetral de protecció 
del nucli urbà de Sant Llorenç Savall. Amb aquesta actuació es pretén 
assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys 25 
metres d’amplada al voltant del nucli urbà, lliure de vegetació seca i amb 
la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’esta-
bleixen el Decret 123/2005, de14 de juliol, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals.

S’executarà el 80% dels treballs aquest any i el 20% restant l’any vinent. 
Aquesta actuació ha estat finançada en un 95% per l’Oficina Tècnica de Pre-
venció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona i en un 
5% per el propi Ajuntament.

A més a més, com s’ha vingut fent els darrers anys, l’Ajuntament també 
està duent a terme els treballs de manteniment de les franges de protecció 
de Les Marines i de Comabella.

La finalitat d’aquestes actuacions és la de complir amb la normativa de 
prevenció d’incendis vigent, així com la de millorar la seguretat de les per-
sones que hi viuen.

 

10 setembre GRUP DE SUPORT EMOCIONAL 
en endavant I AJUDA MÚTUA

Recurs de suport psicològic per a persones 
cuidadores no professionals. De 16:30 a 18:00 
Seran 10 sessions. Lloc: Casa de Cultura

28 octubre PRIMERA MARATÓ DE MUNTANYA DE 
 CATALUNYA A SANT LLORENÇ SAVALL

agendasavall
 TROBAREU MÉS INFORMACIÓ

 SOBRE L’AGENDA A:
www.savall.cat
Facebook: Ajuntament de Sant Llorenç Savall
 Twitter: @AjSavall
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HUMANA DÓNA UNA NOVA VIDA A 9.600 PECES DE ROBA
La Fundació recupera més de 

quatre tones de roba usada a Sant 
Llorenç Savall durant el primer 
semestre per a promoure’n la 
reutilització i el reciclat. 

Juliol 2018. Humana Fundación 
Pueblo para Pueblo, organització 
que des del 1987 promou la protec-
ció del medi ambient mitjançant la 
reutilització del tèxtil i duu a terme 
programes de cooperació a l’Àfrica, 
Amèrica Llatina i l’Àsia, i també 
d’ajuda local al territori més pro-
per, ha recuperat 4.644 kg de tèxtil 
usat a Sant Llorenç Savall durant 
el primer semestre del 2018. 

Aquest registre equival a 9.600 
peces de roba a les quals Humana 
dóna una nova vida i que són introduïdes de nou al mercat mitjançant la 
reutilització o el reciclatge.

Les peces procedeixen dels contenidors on s’hi diposita la roba, el cal-
çat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzem i als quals 
Humana dóna una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i 
representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació 
dels residus sòlids urbans. 

La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a l’estalvi de 
recursos naturals, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi 
climàtic. Les més de quatre tones recollides de gener a juny representen 
un estalvi de 14 tones de CO

2 a l’atmosfera, cosa que el planeta agraeix. 

Un actiu que genera progrés 

Àgata Soler-Roig, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a Cata-
lunya, agraeix la solidaritat dels veïns i veïnes i el suport del Consis-
tori: “Quan augmenta la recollida selectiva del residu tèxtil també ho fan 
les possibilitats de reutilitzar aquests articles o bé de recuperar-ne les 
matèries primeres. El residu tèxtil esdevé un recurs amb una segona 
vida amb què contribuïm a la sostenibilitat del planeta. La roba de què 
ens desfem és un actiu que, gestionat amb vocació social, es converteix 
en motor de progrés a Catalunya i de generador de fons per a la coope-
ració al desenvolupament a l’hemisferi Sud”.

Però adverteix que “encara queda molt camí per a recórrer”. L’Agència 
de Residus de Catalunya afirma que només es recupera el 8,3% de la 
roba que els catalans rebutgem anualment, “la qual cosa significa que 
administracions, organitzacions i ciutadania hem d’esforçar-nos més per 
aconseguir una major consciència sobre la importància de col·locar el 
residu tèxtil en el contenidor adequat perquè tingui una segona vida”, 
afegeix.

I és que el potencial d’aprofitament del residu tèxtil és molt elevat: més 
del 90% de les peces usades són susceptibles de tenir una segona vida 

a través de la reutilització o el reci-
clatge. Passar d’un model d’eco-
nomia lineal a circular és impres-
cindible per a la sostenibilitat de la 
indústria de la moda i, per extensió, 
per al planeta. 

Jerarquia de gestió de residus

La roba dipositada en els conte-
nidors d’Humana té dues destina-
cions: el 69% es tracta a la planta 
de preparació per a la reutilització 
de l’Ametlla del Vallès (Vallès Ori-
ental) i la resta es ven a empreses 
de reutilització i reciclatge. Les 
peces tractades a la planta tenen 
les següents destinacions:

•	 El 63% es prepara per a la reutilització: el 15% es destina a les botigues de 
moda sostenible d’Humana a Catalunya i el 48% s’exporta, principalment 
a l’Àfrica, on és venut a preus de mercat per a generar-hi recursos per a la 
cooperació al desenvolupament.

•	 El 28% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven 
a empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, 
aïllants o draps per a la indústria d’automoció).

•	 L’1% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans 
de gestors autoritzats corresponents.

•	 El 8% s’envia a un centre de tractament de residus per a disposició 
final: són productes que no es poden reutilitzar, ni reciclar ni valoritzar 
energèticament.

Sobre Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protec-
ció del medi ambient a través de la reutilització del tèxtil i desenvolupa 
programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia així com de 
suport local al territori més proper. La Fundació duu a terme campa-
nyes de sensibilització entorn de la importància de la reutilització i el 
reciclatge de tèxtil per a la protecció del medi ambient i com a font de 
recursos per a la cooperació als països del Sud. Té més de 550 treballa-
dors. Forma part de la Federació Humana People to People, que agrupa 
a organitzacions de 30 països.

Departament de comunicació
Juan Carlos Montes
93 840 21 82 - 649 055 818 
joancarles.montes@humana-spain.org

www.humana-spain.org
Twitter: @HumanaSpain

COMUNICAT RELATIU ALS ANIMALS DOMÈSTICS A LA VIA PÚBLICA
Atès l’increment de deposicions dels animals domèstics a la via pública 

del nostre municipi, causant molèsties i falta d’higiene a més de causar un 
impacte visual negatiu i una imatge de poble descuidat,

Atès que en les darrers temps s’ha incrementat la presència de gossos amb pro-
pietari que es passegen sols per la via pública sense cap mena de supervisió, posant 
en perill la seguretat viària i la mateixa seguretat dels animals de companyia.

Atès que els serveis de neteja d’aquest ajuntament estan veient-se des-
bordats per l’increment de brutícia deguda a l’augment de les deposicions 
de gos a la via pública.

Vist que aquest ajuntament disposa d’una Ordenança Municipal sobre 
Tinença d’Animals Domèstics que regula els drets i deures dels i les propie-
tàries d’animals de companyia.

Per tot això, i per tal de garantir la neteja, la salubritat, la protecció del 
medi ambient i la seguretat viària, per un aspecte més net i endreçat del 
nostre municipi, es fa del tot necessari apel·lar a la col·laboració ciutadana, i:

ES RECORDA QUE: 

•	Queda PROHIBIT DEIXAR LES DEPOSICIONS FECALS DELS GOSSOS a 
la via pública

•	Els gossos ANIRAN LLIGATS i proveïts de les corresponents cadena i 
collar a la via pública

•	Els propietaris dels animals de companyia tenen el deure de CENSAR 
els seus animals al cens municipal, i implementar-los SISTEMES 
D’IDENTIFICACIÓ (xip, tatuatge).

ES RECORDA QUE L’INCOMPLIMENT D’AQUESTS DEURES ES CONSIDEREN 
INFRACCIONS GREUS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS (Art. 
7, Art. 9 i Art. 12) I QUE PODEN SER SANCIONADES AMB MULTES D’IMPORTS 
ENTRE ELS 30€ I ELS 150€ (Art. 17).

PASTISSERIA CAL DOMÈNEC. “Estic casada amb la meva feina”
Al número 8 de la Plaça Major de la vila, just a l’inici del carrer Nou, trobem un dels establiments més 
emblemàtics de Sant Llorenç : la Pastisseria Domènec.
Aquest establiment, va obrir les seves portes l’any 1996 i des de llavors es dedica  a la elaboració de productes 
de pastisseria,  bomboneria, gelateria, pastisseria salada i les singulars  “Galetes de Sant Llorenç Savall”.
A l’obrir la porta, el què primer destaca,  des de darrera el mostrador és la desbordant personalitat de la 
propietària, dependenta i la cara visible de l’establiment: l’Antònia.
Filla de Castellar del Vallès, però veïna de Sant Llorenç des de fa dècades, l’Antònia García Ruiz ens atén 
dreta darrera el mostrador, disposada a respondre les preguntes que li fem des del Savall. 

Quins són els orígens de la vos-
tra pastisseria i perquè vas decidir 
dedicar-te a aquest món? 

L’any 1996, després d’haver 
regentat dos establiments, un de 
queviures i un pub, juntament amb 
el Domingo ( a qui es deu el nom de 
l’establiment) que era pastisser, va 
decidir obrir aquest negoci. Sempre 
m’ha agradat el tracte amb la gent i 
l’idea de poder estar de cara al públic 
em va atreure des d’un principi.

Explica’ns com és una jornada 
habitual a la pastisseria? (obrador i 
botigues)

Les jornades d’una pastisseria, com 
les d’un forn són maratonianes. L’ac-
tivitat comença de matinada a l’obra-
dor, on hi treballen habitualment el 
meu fill i el Juanjo. Ells son els que 
preparen tots els productes que des-
prés venem a les nostres botigues. 

Els dies feiners, a les set del matí 
obrim al públic la pastisseria i està 
oberta fins a les vuit del vespre. 
Només tanquem una estona a l’hora 
de dinar. Els caps de setmana obrim 
a les sis i tanquem al migdia.

És una feina molt esclava a nivell 
d’horaris i, en aquest sentit, només 
es pot compaginar amb la vida per-
sonal si el negoci és un projecte 
familiar, tal i com és el cas. Jo sem-
pre dic que estic casada amb la 
meva feina (diu somrient).

Malgrat tot, del món de pastis-
seria m’agrada tot: l’elaboració a 
l’obrador, la feina de preparació a la 
botiga, el tracte amb els clients... 

Com és la vostra clientela?

Tenim la sort de tenir una clientela 
molt fidel i molt maca. Son persones 
que busquen un producte de quali-
tat, més enllà del preu, i que han tro-
bat a casa nostra productes que els 
agraden. 

Així mateix, més enllà dels clients 
del dia a dia, també tenim clients de 
cap de setmana, especialment ciclis-
tes, que venen a buscar majoritària-
ment un dels nostres productes amb 
més tirada com són els croissants.  

Quan vau decidir obrir la pastisse-
ria de Castellar i perquè? 

Dos anys després d’obrir la botiga 
de Sant Llorenç,  les meves filles no 
tenien feina i vam decidir de pro-
var sort d’obrir establiment també 
a Castellar. La nova botiga va tenir 
força acceptació amb l’avantatge 
que tota la producció la fem aquí 
a Sant Llorenç  i disposem de dos 
punts de venda física, però també 
tenim l’opció de la venda on-line 
a través del web de la pastisseria 
www.pastisseriadomenec.com

Una botiga on-line? 

Sí, fa uns anys que oferim als nos-
tres clients la possibilitat de realit-
zar les seves compres a través de 
la nostra pàgina web. Allà i poden 
fer comandes de pastissos, postres, 
torrons i xocolata, entre d’altres pro-
ductes. És una opció més que ofe-
rim, malgrat que de vegades se’ns fa 
difícil poder servir alguns productes, 
sobretot si són de lluny. No tenim la 
infraestructura suficient. 

Com veieu el futur de la pastisseria?

La veig amb optimisme ja que hem 
apostat per fer productes de qualitat 
i artesanals. És obvi que nosaltres no 
podem competir en preu amb les fle-
ques, pastisseries o fins hi tot super-
mercats que ofereixen productes pre-
cuinats d’origen industrial. En aquest 
sentit, afortunadament hi ha clients 
que no només es guien pel preu i saben 
apreciar la qualitat del producte que 
oferim.

 Com valoreu l’iniciativa dels “Pro-
ductes llorençans fets amb el cor” 
impulsada cerca donar a conèixer i 
promocionar les bondats dels pro-
ductes i productors locals?

La valorem positivament perquè 
permet visualitzar l’existència de 
productes fets al poble de qualitat. 
Segurament però, faltaria poder 
donar més impuls i visibilitat a la 
iniciativa per tal de poder crear real-
ment una marca de “Producte de 
Sant Llorenç”.

De vegades som els mateixos pro-
ductors locals que no sabem posar 
en valor la feina que fem i no tenim 
la capacitat de poder-la vendre de 
manera conjunta de cara a l’exterior 
com un valor afegit del nostre poble. 

L’Antònia ens convida a pujar al pis 
de sobre de la botiga on hi ha l’obra-
dor i on es troben treballat el seu fill 
Ivan i el Juanjo.

L’ Ivan ha après l’ofici treballant 
a la botiga i d’ençà que va comen-
çar, fa vint-i-dos anys, no ha parat 
d’aprendre i d’incorporar nous 

productes i receptes al catàleg de 
productes artesans que s’oferei-
xen des de les botigues. Segons la 
seva mare, sense ell i la seva bona 
feina, la Pastisseria Domènec no 
existiria. 

Quins són i com elaboreu els vos-
tres productes “estrella”? 

De tots els productes que fem, 
segurament els que tenen més 
acceptació són la coca, els crois-
sants i les galetes de Sant Llorenç.

Què tenen d’especial les galetes 
de Sant Llorenç?

Segurament, el què les fa diferents 
és la seva forma, que té el perfil de 
la muntanya, però també que estan 
fetes de productes de qualitat. Són 
integrals i no engreixen! (Diu amb un 
somriure a sota el nas) 

Voldràs continuar amb el negoci?

Sí. La feina que faig és molt sacri-
ficada, però també és molt gratifi-
cant i em compensa. Mentre hi hagi 
gent que valori els productes que 
fem, continuarem. 

P R O D U C T E S  LL O R E N Ç A N S  F E T S  A M B  E L  C O R

mailto:joancarles.montes@humana-spain.org
http://www.humana-spain.org
https://twitter.com/HumanaSpain
http://www.pastisseriadomenec.com/
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Comerç
PEIXATERIA ELS 3 PEIXETS
Fa uns mesos ens vam assabentar que la peixateria del poble, Els 3 
peixets, tenien un article de reconeixement que es publicava a la web 
de la Diputació. Ni ells ni l’Ajuntament tenien constància d’aquest fet. És 
per aquesta raó que vam creure adient fer una entrevista.
El 26 de juliol de 2018 ens trobem a casa de l’Alicia i el Lluis. Tal i com 

són a la botiga d’atents ho són a casa seva. L’entrevista transcorrerà 
amena, divertida i distreta. Abans però, volem saber una mica de la 
seva vida personal... tot i que a Sant Llorenç tots ens coneixem...
Després de viure uns anys a Sant Llorenç, van decidir posar-hi el seu 
negoci. Una peixateria, de fet, la peixateria del poble.

Per què una peixateria?

Alicia: tot va començar quan a mi 
em van acomiadar improcedent-
ment i vaig anar a l’atur. Per primera 
vegada vaig anar a l’INEM i allà m’ho 
van pintar molt malament ja que jo 
no tinc carnet de cotxe i vivint a Sant 
Llorenç, aquí no hi havia feina. I jo 
vaig pensar “doncs si no hi ha feina 
potser me l’hauré de muntar jo, no?

Lluis: en el restaurant de Barce-
lona on treballava, es va morir l’amo 
i la mestressa en pocs mesos va 
haver de tancar. Llavors vaig anar a 
treballar a un restaurant de Barberà.

Alicia: Un dia anant a Cal Quico 
vam passar per davant del local i hi 
havia un cartell que deia “Es tras-
passa”. “Lluis! Doncs podríem agafar 
la peixateria!! Aquí a Sant Llorenç no 
n’hi ha cap més i ben portada podria 
funcionar!”

Lluis: total, que ens la vam quedar. 
Vam canviar el terra, vam comprar 
congeladors nous, neveres,... tot nou.

Quin és el secret d’aquesta peixateria?

Lluis: el secret? Això no es diu! És 
com el de la Coca-Cola!

Alicia: secret cap. Peix fresc cada 
dia i que estigui net.

Lluis: Jo baixo a buscar peix cada 
dia. Pensa que hi ha peixateries de 

Sabadell que hi van cada dos dies, 
però a mi m’agrada baixar cada dia a 
Mercabarna. S’ha de conèixer el peix 
i la qualitat. Respecte a la neteja del 
local, cada dia una hora i amb lleixiu; 
els caps de setmana fins una hora 
i tres quarts. Cada dia es freguen 
càmeres, parets, mostrador... El més 
lògic és portar peix fresc cada dia.

A Mercabarna hi ha 69 parades de 
peix, unes de closca i d’altres amb 
peix... doncs per posar un exemple: 
de lluços hi ha de molts tipus i allà 
et trobes el país de pesca, zona de 
pesca, tipus de pesca.... sortint de 
Sant Llorenç cada dia a les 2 m’as-
seguro de que encara no s’hagi aga-
fat el millor peix.

Per defecte professional, quan 
anem a comprar a grans botigues 
amb supermercat o a supermercats 
grans, vaig a la secció del peix perquè 
veig al preu que va i el color d’aquell 
rap, per posar un exemple. Es veu 
molt si aquell peix és del dia o no.

La sort que és que a les meves 
anteriors feines tocava peix i anava 
amb el jefe a comprar-ne, llavors jo 
ja tenia una idea quan vam decidir 
posar la peixateria.

La idea era que portés ella sola la 
peixateria però per coses de la vida 
vaig decidir de posar-nos tots dos.

Com o quan us arriba que hi ha un 
article de la Diputació que parla de 
vosaltres?

Lluis: perquè a la classe de la 
Lucía (una de les seves filles. Tenen 
un fill i 2 filles l’Alicia i el Lluis) esta-
ven fent un projecte sobre el poble i 
la mestra va demanar si algú d’ells 
tenia el seu pare o mare que tingués 
un negoci al poble, i si podria anar a 
l’escola a explicar què feia.

Volíem fer un collage amb fotos 
de la botiga i no en teníem, per això 
em vaig posar a buscar per inter-
net a veure si en trobava. I de cop i 
volta quan vaig posar en el cercador 
“peixateria a Sant Llorenç” em vaig 
trobar amb aquest escrit de la Dipu-
tació. L’escrit ja estava fet des de 
l’abril de 2017. Ni ens van avisar a 
nosaltres ni a l’Ajuntament.

Us publiciteu d’alguna manera?

Lluis: mitjançant el Whatsapp. 
Cada dia faig fotos de la parada, 
amb els seus productes i preus, i les 
passo als contactes.

Alicia: Hi ha molta gent que treballa 
al matí i ens envia un missatge dema-
nant què tenim aquell dia. Ens fa la 
comanda i quan pleguen ho passen a 
buscar o els hi portem nosaltres.

Lluis: tenim el servei a domicili. 

Hi ha gent gran o persones que es 
posen malaltes... no s’ha de mirar 
tant la pela, s’ha de mirar que la gent 
estigui contenta.

La neteja dels seitons, o el fet de 
treure les espines amb les pinces al 
peix, hi ha  molta gent que això ho 
valora.

Alicia: nosaltres posem el peix 
com a nosaltres ens agradaria tro-
bar-lo. Una persona que arribi a 
casa cansada de treballar i s’hagi de 
posar a netejar seitons? No és lògic.

Lluis: un dia vam rebre la visita 
d’una tècnica que venia de part de 
l’Ajuntament (va anar als diferents 
comerços del poble) i ens va donar 
algun consell (segons ella, per dir-
nos alguna cosa ja que segons la 
seva opinió la peixateria estava en 
bones condicions i en bon funciona-
ment) i una de les coses que ens va 
expressar va ser que tots els clients 
marxaven amb un somriure.

Sou un dels comerços que no està 
dins dels “Productes Llorençans 
fets amb el cor” 

Alicia: hi vam estar pensant de 
fer hamburgueses de peix, però és 
impossible per falta de temps i pel 
que ens podria comportar quan ela-
bores un producte.

Lluis: respecte a la falta de temps: 
marxo a les 2 de la matinada i fins 
les 3 de la tarda que no plego. Mun-
tar la parada ja és una hora, hora i 
quart perquè el preu del peix és dife-
rent cada dia.

Lluis: sempre agafo el peix que sé 
segur que es vendrà, però si una per-
sona ens demana algun tipus de peix 
que no acostumem a tenir, només ens 
ho han de dir que generalment ho 
tenen l’endemà mateix. I la gent s’es-
tranya que ho tinguin pel dia següent! 
Però és el que té el baixar cada dia, 
inclòs els dissabtes a Mercabarna. 

Són quarts de vuit de la tarda quan 
acaba l’entrevista. El Lluis com gai-
rebé cada dia, se’n va a entrenar 
doncs és un dels Trailrunners de Sant 
Llorenç. L’Alicia ens acompanya fins a 
la porta amb el seu somriure caracte-
rístic i ens acomiadem amb un “fins 
demà” ...l’endemà a les 8 del matí 
ens tornaríem a trobar a la botiga, 
aquesta vegada però com a clients.

Moltes gràcies per obrir-nos la 
porta de casa vostra!

Cultura
DIADA DEL PATRÓ, SANT LLORENÇ

Entitats i Societat
GEGANTS
SALUTACIONS LECTORS I LECTORES

A l’últim article us haviem explicat la 
nostra activitat fins a la senyalada data de la 
tradicional Festa Llorençana del Pi de Maig.

Ara us posarem al dia de tot plegat fins 
entrar al mes d’Agost. Passada com deiem la 
Festa del Pi de la qual ja vam parlar, com no 
la Colla Gegantera vam continuar fent poble 
i vam participar el Diumenge 13 de Maig per 
partida doble en les activitats que es cele-
braven. Per una banda els músics i músi-
ques geganters van fer acte de presència a 
la plaça major per posar la música típica dels 
cercaviles a la recuperada passada dels Tres 
Tombs. Per altra banda, vam posar com cada 
any la nostra carpa a la Fira de Sant Ponç, 
on hi veniem productes de l’entitat i on vam 
habilitar una zona amb taules i bancs perquè 
els més petits poguessin pintar els dibuixos 
dels Gegants Vells.

El Dissabte 19 de Maig tornavem a la nos-
tra rutina de visitar indrets tot anant fins als 
peus del massís de Montserrat per participar 
a la Trobada anual dels Gegants de Collbató. 
La sortida va resultar molt diferent ja que la 
trobada es va suspendre degut a la intensa 

pluja caiguda durant tota la tarda. La colla local 
feia els possibles per salvar la jornada però al no 
tenir cap espai interior on poder-hi ballar amb els 
gegants, van decidir suspendre definitivament la 
trobada i avançar el sopar de germanor. Un cop 
finalitzat el sopar la pluja ja havia parat, però 

totes les colles ja marxaven. I nosaltres ? Doncs 
l’empenta de la nostra colla va fer que baixessim  
el Muntada i la Guida del remolc per animar als de 
Collbató a fer una ballada a la Plaça per treure’ns 
el mal gust de boca. Van estar contentissims ! Els 
músics d’ambdues colles van compartir cançons! 
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Vam fer ballar dos bandolers junts, el nostre 
Muntada “Lo minyó de Sant Llorenç”  i “el Mon-
sueto”. Tant va ser la bona entesa que els de 
Collbató ens han tornat a convidar el Dissabte 
15 de Setembre a la seva Festa Major, i com no 
podia ser d’altra manera allà hi serem.

Per tancar el Maig, vam visitar el Dissabte 26 
la cocapital comarcal de Terrassa per partici-
par a la trobada que fan anualment en el marc 
de la VIIa Diada Antoni Messeguer. Cada any 
proposen una temàtica de gegants, enguany 
els gegants manotes. Doncs amb la família de 
gegants manotes llorençans al complert vam 
dansar pel centre egarenc en el que va ser una 
gran jornada!

Arribem al Juny, Plat Fort! Primer Diumenge 
de mes i cap a la Trobada Comarcal del Vallès 
Occidental i Oriental. Aquest any era organit-
zada conjuntament per dues viles de l’Oriental: 
Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilama-
jor. Tot i ser pocs, resultat de la difícil data (cor-
pus, patum, i els exàmens de final de curs  dels 
estudiants) vam estar molt contents i orgullo-
sos de poder-hi participar, i no és per menys ja 
que apart de nosaltres i els amfitrions només 
hi van participar 10 colles més dels vallesos 
d’un total de gairebé 50 colles existents i acti-
ves. Malgrat les adversitats esmentades vam 
fer que Sant Llorenç Savall donés la talla i hi 
fossim representant el nostre municipi.

Ja amb més calma, el cap de setmana del 
16 i 17 de Juny empreniem camí cap al Baix 
Empordà. Anavem a la capital, a Palamós! Amb 
l’objectiu de visitar la vila costanera i participar 
a la seva trobada gegantera. Vam arrodonir-ho 
organitzant una sortida de cap de setmana, on 
ens vam allotjar en un càmping proper omplint 
un munt de bungalows. Els menjars conjunts, la 
convivència, els jocs, les remullades a la platja, 
tot ideal per fer pinya i disfrutar d’aquesta 
família gegant que tenim!

Tancavem el més de juny col.laborant amb el 
Centre Excursionista en dues ocasions. Primer 

vam anar novament a rebre la Flama del Canigó 
al  Pavelló, on esperavem que arribessin els 
relleus que la portaven des de Monistrol de Cal-
ders. En arribar vam fer cercavila fins a la Plaça 
Major i allà  es va llegir el manifest i vam tan-
car-ho fent una ballada. La segona col.laboració 
va ser l’últim Dissabte de mes i coincidint amb la 
lluna plena vam tornar a ser a la Casa de Cultura 
animant  la sol.lidaria Cursa de la Nit de Vèrtic.

I per acabar us fem cinc cèntims ràpids del 
nostre intens Juliol. El nostre particular “Tour-
malet” d’enguany, 3 sortides fora i la Festa Major 
de Comabella.

Així doncs vam visitar el Bages, el Maresme i el 
Baix Llobregat per anar a Sant Vicenç de Caste-
llet (8/7), Tordera (14/7)  i Sant Vicenç dels Horts 
(21/7) respectivament. Les dues primeres sortides 
van ser molt emotives ja que ambdues colles cele-
braven 40 anys de Gegants als seus municipis, l’úl-

tima també va tenir un toc emocionant ja que van 
fer un reconeixement a la seva cap de colla pels 
seus 20 anys de gegantera, i on vam gaudir també 
d’un ball commemoratiu per part de les tres colles 
geganteres del Baix Llobregat que anys enrere van 
aconseguir celebrar la Ciutat Gegantera de Catalu-
nya (trobada de gegants més important de l’any) a 
les seves viles: Esplugues de Llobregat, Sant Joan 
Despí i Sant Vicenç dels Horts.

Moltes gràcies per llegir el nostre intens resum 
del dia a dia de la colla dels Gegants de Sant Llo-
renç Savall. Fins la propera! 

 
#gegantsslls 
#10anyscollanova 
#laquadrilladenmuntada

LA CORAL
Després de dos exitosos concerts de primavera

Després dels concerts de primavera 
celebrats el maig a Sant Llorenç Savall i 
el juny a Valljonqueres, a la comarca del 

Maestrat, la coral “Els Emprius” prepara per 
al nou curs 2018-2019 els actes commemo-
ratius del seu trentè aniversari en els quals 

vol comptar amb la participació de tots i totes 
les cantaires que han actuat fent part del cor 
llorençà.

LA CORAL “ELS EMPRIUS” PREPARA EL TRENTÈ ANIVERSARI

Els dos concerts de primavera presentaren 
en una primera part tres suaus melodies del 
mestre Francesc Vila amb textos de Josep 
Farras (Desert enllà, En el tren i Desig), per 
continuar amb tres peces harmonitzades 
per Joan Casas  com son País petit de Lluís 
Llach, la cançó de la pau de la suite Finlàndia 
del compositor Jean Sibelius, interpretada a 
capella, i el tema Bella Fantasia composat per 
Ennio Morricone per al film La Missió.

Per cloure aquesta primera part la coral 
llorençana interpretà el cor general i el cant 
Pirineu de las sarsuela “Cançó d’amor i de 

guerra” del mestre Martínez Valls, seguida de la 
Romança de Marcel i de la sardana final de la 
composició lírica “El timbaler del Bruc” del mes-
tre Agustí Cohí-Brau.

A la segona part del recital, la coral Els Emprius, 
oferí deu variacions vocals, a quatre veus, del 
celebre tema “La truita esbojarrada” de Franz 
Schubert composades pel mestre Franz Schöggl. 
D’una interpretació desimbolta i alegre, Schöggl 
adaptà melodies a l’estil dels grans compositors 
com Liszt, Schubert, Strauss Mozart, Beethoven, 
Weber, o Wagner, a més d’adaptar-les a cançons 
tradicionals del Tirol, de Nàpols i de Rússia.

La coral va estar dirigida en part per la Núria 
Roma i en part pel mestre titular Josep Olivella, el 
qual era en procés de recuperació d’un lleu trau-
matisme, i va estar acompanyada al piano per en 
David Casanova. 

Al poble de Valljonqueres de la comarca ara-
gonesa del Maestrat, la coral repetí el programa, 
assolint un notable èxit en aquelles terres cata-
lano-parlants. Els cantaires, a banda de ser com-
plimentats per la jove Alcaldessa de Valljonque-
res, aprofitaren la sortida al Maestrat per cloure 
el curs a gaudint de diverses visites culturals als 
pobles de la comarca. 

DOS CONCERTS VIBRANTS

El curs vinent la Coral “Els Emprius” com-
memorarà els seus primers trenta anys d’ac-
tuació sota la batuta del mestre sabadellenc 
Josep Olivella i Alier. 

Trenta anys de vida converteixen la Coral no 
tan sols en l’entitat cultural més longeva del 
nostre poble, sinó també en una sòlida refe-

rència del cant coral a la nostra comarca.  La coral 
ha assajat i interpretat un ampli repertori de can-
çons catalanes i d’arreu, representant amb gran 
dignitat el poble de Sant Llorenç Savall arreu on 
han actuat, fet que  fa sentir especialment orgu-
llosos els  i les cantaires.

Per això a l’hora de commemorar aquest trentè 

aniversari volem adreçar-nos, a les persones 
que han fet part d’aquest projecte col·lectiu, per 
tal de conèixer la seva opinió i suggeriments a 
l’hora d’establir el programa definitiu d’activitats 
d’aquest esdeveniment, del qual n’informarem 
abastament.

Jaume Valls i Vila

TRENTA ANYS DE “ELS EMPRIUS”

CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
HOLA AMICS DEL CASAL

Quan us arribi aquest escrit a les vostres mans, ja haurà passat la Festa 
Major amb el reguitzell d’activitats que l’acompanyen. Desitjo que hagin 
estat agradables i divertides per a tothom.  

Donades aquestes circumstàncies, solament puc informar-vos amb 
seguretat de calendari, una excursió que està programada per el dia 1 d’oc-
tubre a Lloret de Mar. 

L’agencia TURSAL, que la organitza, celebra el seu 25 aniversari i segons 
el programa que ens han fet arribar,  promet ser molt complert i divertit. 

Hi ha inclòs un dinar especial al Gran Casino de Lloret, Ball a les nits, 

Actuacions d’artistes, Concurs de Ball en línea i premis: Val a dir que les nostres 
companyes del Casal ja fa mooolts dies que estan assajant. Ah! Hi us puc asse-
gurar que ja els hi surt força bé. 

Allotjament 5 dies, 4 nits en hotel 4* Lloret de Mar. Pensió complerta amb 
buffet lliure, aigua i vi inclosos. Preu 199€

Va, no dubteu pas... segur que val molt la pena.  
No tinc res més per dir-vos. SOBRETOT! al mes de setembre, llegiu els car-

tells que penjarem a les botigues.
Fins el proper Savall!

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
ASCENCIÓ AL “PICO PERDIGUERO 3.222M”

El passat 14 i 15 de Juliol un grup reduït 
de socis del CEL vam pujar al Pic Perdiguero, 
un cim de 3222m ubicat al Parc Natural de 
Posets Maladeta entre la Vall de Benasc i el 
departament de l’Alta Garona.

Avançada la tarda vam començar a cami-
nar tot enfilant la vall de Remuñé. Amb les 
darreres llums del dia i aprofitant que les 
neus de l’hivern encara reposen a partir dels 
2000m, vam decidir fer nit prop de l’Ibonet de 
Remuñé (1800m). I vam estar de sort! perquè 
allà vam trobar un bivac on passar la nit tots 
cinc. 

La major part de l’equip, era la primera 
vegada que passaven la nit sota les estrelles, 
dormint al ras. Vam prendre aquesta decisió 
ja que les previsions no marcaven pluja en tot 

el cap de setmana, així que per tal de treure pes i 
anar més lleugers vam decidir deixar el cotxe les 
dues tendes de campanya. 

Amb la lluna giarebé nova, les estrelles brilla-
ven de valent. Però... la nostra sorpresa va ser 
quan a mitja nit quatre gotes ens van fer la guitza. 
Van ser quatre gotes mal comptades, però sufi-
cients per tenir el dubte de si allò aniria a més o 
només seria un cap de boira. I dit i fet... allò va ser 
un cap de boira!!

L’endemà el matí ens vam despertar ben d’hora 
i després d’haver esmorzat vam continuar la nos-
tra ruta. 

Ens esperava un dia molt llarg i amb un bon 
desnivell. De seguida vam començar a trobar 
neu i ens vam posar els grampons. I arribats als 
2900m, vam començar a enfilar cap a l’”hito Este 

del Perdiguero” tot saltar i superant grans blocs 
de pedra. A mig matí vam coronar el “hito este del 
Perdiguero” amb 3000m i a continuació, seguint 
una petita cresta, vam arribar al Pic del Perdi-
guero amb els seus 3222m.

Després d’unes quantes fotos, iniciàvem la bai-
xada per la Vall de Lliterola. Una baixada dreta i 
exigent, intentant esquivar la neu fins arribar al 
“Ibón de Lliterola”, on ens vam calçar els gram-
pons per última vegada. Vam fer una darrera 
parada a “l’ibonet de Lliterola” per menjar qua-
tre fruits secs i refrescar-nos al petit llac d’aigua 
glaciar. I frescos i recuperats gràcies a les aigues 
glaciars vam caminar els darrers quilòmetres 
baixant la Vall de Lliterola fins arribar al cotxe.

Una jornada llarga, calorosa, amb neu, rocs i 
molta aigua que vam superar amb èxit!
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TRAILRUNNERS LLORENÇANS A LA ULTRA VALLS D’ÀNEU

El passat cap de setmana 28 i 
29 de Juliol va tenir lloc la Ultra 
de les Valls d’Àneu (UTVA) al 
municipi d’Esterri d’Àneu. Una 
representació, cada vegada més 
nombrosa, de sòcis i sòcies del 
CEL i alhora trailrunners lloren-
çans van participar en les tres 
curses que es celebràven.

En Jordi Soler, guanyador 
masculí de la 3a copa lloren-
çana, i en Narcís Montfort van 

participar a la modalitat ULTRA de 
96,70 Km i 7160 m de Desnivell 
positiu. Una cursa exigent per la dis-
tància, el desnivell i el terreny que 
van començar a les 0:00h del dis-
sabte a Esterri d’Àneu i van acabar 
la matinada del diumenge al mateix 
municipi. Un munt d’hores desperts 
resseguint el territori de les Valls 
d’Àneu.

En Manel Guede, n’Esteve Puig, en 
Jordi Siscart i n’Aina Siscart s’iniciaven 

en la categoria TRAIL, acompanyats 
per la Marga Santin que ja fa tres 
anys que és fidel a aquesta cursa 
i en especial a la distància que us 
presentem: la Trail Valls d’Àneu, de 
54 Km i 3.190 m de desnivell posi-
tiu. Tots cinc van superar amb èxit 
els 54 Km de cursa, sortint del Port 
de la Bonaigua a les 6:30 del matí de 
dissabte i creuant la línia de meta 
el mateix dissabte a mitja tarda al 
poble d’Esterri d’Àneu.

En Silvestre Rovira i en Pere Cana-
dell van participar en la modali-
tat SkyRace Valls d’Àneu de 23 Km 
(bé... en principi, ja que finalment va 
resultat ser de 28 Km!) i 1730 m de 
desnivell positiu. Una cursa “curta” 
(és un dir) però molt exigent pel 
nivell acumulat. 

A tots vosaltres, moltes felicitats!
Esperem tornar-hi l’any que ve!

C.E. LLORENÇÀ
RECONEIXEMENTS ESPECIALS EN LA NIT DELS CAMPIONS 2018

El passat dia 16 d juny, la Federació Cata-
lana de Futbol va cel·lebrar la Nit dels Cam-
pions a la localitat de Barberà del Vallès. 
Durant la cerimònia, es va fer un reconeixe-
ment especial al CE Llorençà a les persones 
de Pere Camprubí, per estar al capdavant 
del club durant 16 anys, a Llorenç Solà per 
haver-se dedicat gairebé 50 anys fent de 
massatgista al club, i a Pere Canadell per el 
seu fair-play en evitar l’agressió a un àrbitre.

Seguint amb aquests valors de l’esport, el CE 
Llorençà vol compartir aquest premi i reconeixe-
ment amb tots vosaltres, sentint-nos orgullosos 
d’haver participat amb el club en algun moment 
de la nostra vida i que recordeu d’on veniu i quin 
entrenador i/o monitor ha tingut la paciència per 
ensenyar-vos l’essència de l’esport.

La història amb l’esport del CE Llorençà la 
fan els que hi van ser, els que hi són i els que 
hi seran. No us ho perdeu.

Per aquesta temporada 2018-2019 us 
informem de les següents novetats:

Secció del Futbol:
Nou entrenador de futbol i cares noves de juga-

dors amb fitxatges de futur.
S’ha canviat la zona de grups, on coneixerem 

equips i camps de la zona del Bages, Vallès Ori-
ental, Moianès.

Secció del futbol base:
Els relleus i responsables de la secció se’n 

faran càrrec la Cristina Martínez i l’Èlia Rovira, 
que passen a formar part de la Junta Directiva del 
CE Llorençà, on seguiran amb l’escola i formació 
del Futbol Base com s’ha fet fins ara.

Secció de Tenis Taula:
Nou monitor/entrenador per la propera temporada.
L’Òscar Trillas continua al capdavant de la sec-

ció, que també forma part de la Junta Directiva.

Es crea un equip federat de Tenis Taula per 
competir a la categoria de Tercera Catalana.

Durant l’Assamblea General de Socis cel·lebrada 
el passat dia 20 de Juliol de 2018, es va reafirmar 
la Junta Directiva, quedant formada per: 

•	 Pere Canadell – President
•	 Marti Molina – Vice President
•	 Cristina Martinez – Secretaria
•	 Oscar Trillas – Vocal
•	 Elia Rovira – Vocal
•	 Amadeu Calvet – Vocal
•	 Pere Rifá – Vocal
•	 Antonio Sanchez – Vocal
•	 Llorenç Sola – Vocal

El CE Llorençà creix com l’arbre k es fa gran, i 
a cada branca es veuen i veurem els seus fruits. 
Animeu-vos a participar-hi.

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

 
Recordem...

Aquest any, el dia 10 d’agost, s’han 
complert 15 anys de l’incendi del 
2003 que va cremar 4.500 hectàre-
es, es va endur amb ell 5 vides i va 
mobilitzar moltíssims efectius. Cal 
recordar i molt, la mobilització de 
tota la gent del poble i l’ajuda de 
gent vinguda d’altres poblacions. 
Calor, ràbia, impotència, cendra, 
paisatge arrasat, llàgrimes, són re-
cords i sentiments que ens venen 
quan sentim o veiem que hi ha foc 
en d’altres llocs... camions, helicòp-
ters, bombers professionals i molts 
més de voluntaris, entre ells els del 
nostre poble. 

Recordar també aquell fatídic 17 
d’agost. Un  atemptat gihadista a 
la Rambla de Barcelona el qual es 
va endur vides per davant i que va 
acabar a Cambrils. Recordar la mo-
bilització dels cossos d’emergèn-
cies, Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana de Barcelona i el paper tan 
important que hi van jugar tant el 
Major Josep Lluis Trapero com el 
Conseller Quim Forn, aquest últim 
empresonat i el primer esperant ju-
dici. Nosaltres els volem recordar 
com també volem recordar les fa-
mílies de les víctimes i les víctimes. 
Tot i així, el fet que no es vulgui cre-
ar una comissió d’investigació... diu 
molt d’aquest cas.

I, per últim, recordar que quan 
haurem rebut aquest Savall, falta-
ran pocs dies per l’aniversari de l’1 
d’octubre. Dia en què, tant Catalu-
nya com Sant Llorenç com a poble, 
va demostrar una unió i una força 
per defensar la Democràcia. No-
més demanem, o ens agradaria o 
desitgem amb ànsies, la llibertat 
de totes i tots els presos polítics i la 
tornada de tots i totes les exiliades 
de Catalunya!

És important tenir en ment el 10 
d’agost de 2003 i l’1 d’octubre de 
2017 per saber el que som i el que 
podem ser com a poble quan ens 
hem unit o ens hem d’unir. Com 
s’ha referit moltes vegades l’afició 
del Llorençà... ”La força d’un poble”

 

[Nota de redacció:
Columna no entregada ] 

Sant Llorenç Savall, 
poble acollidor

Des de l’inici d’aquesta legislatura, 
el problema dels refugiats ha estat ob-
jecte de debat en diversos Plens muni-
cipals. Els mitjans informatius, especi-
alment aquells que es basen en la difu-
sió d’imatges colpidores, ens encaren 
sovint amb un problema global que, 
lluny de resoldre’s, s’incrementa dia a 
dia. No podem fer-nos el sord. Des d’un 
petit consistori municipal com el nos-
tre són poques les coses que, d’entrada, 
sembla que es puguin tirar endavant 
per tal d’atenuar les penúries d’aquells 
que abandonen casa seva empesos per 
la necessitat. Les diverses mocions de 
suport als refugiats que s’han aprovat 
al llarg d’aquests darrers tres anys no 
deixen de ser paper mullat. Unes decla-
racions de bones intencions que només 
serveixen – si és que serveixen per algu-
na cosa- per apaivagar el rau-rau de les 
nostres consciències.

En encetar aquest any, des de la 
CUP Savall vam posar sobre la taula la 
conveniència de tirar endavant un ve-
ritable projecte d’acollida de refugiats 
al nostre poble. Vam pensar que era 
necessari fer un pas ferm endavant. La 
proposta fou ben vista per part de tots 
els grups municipals i es traduí en la 
presentació i posterior aprovació d’una 
moció conjunta amb el compromís, en-
tre altres coses, de crear una comissió 
que treballés per fer realitat l’acollida 
d’una o diverses famílies a Sant Llorenç 
Savall. Una primera visita a Berga ens 
va fer tocar de peus a terra: l’acolliment 
no era una tasca senzilla per als pobles 
menuts ja que els refugiats prefereixen 
anar a viure a les grans ciutats. Però no 
ens vam rendir. L’Ajuntament de Saba-
dell ens va rebre amb molt d’interès, 
obrint de bat  a bat la possibilitat de 
col·laborar amb ells de cara a acollir 
una família a mitjà termini.  Del desen-
cís inicial hem passat a un futur força 
esperançador. El millor de tot ha estat, 
però, la resposta popular. Més de vint 
persones formen part ara per ara de la 
Comissió per a l’Acollida de Refugiats 
al poble. Aquesta Comissió, així com 
el projecte en si, han de perdurar més 
enllà de les properes eleccions munici-
pals. Sigui quin sigui el resultat del maig 
de l’any vinent, Sant Llorenç Savall ha 
d’esdevenir un municipi acollidor. Per-
què aquest és un tema de poble, no de 
partits.

I tu, t’hi apuntes?

Entitats del 
nostre municipi

S’estan realitzant reunions entre 
l’Ajuntament i el Centre d’Esports 
Llorençà per tal que l’entitat agrupi i 
gestioni les seccions de Futbol Base, 
Tenis de Taula i Futbol 11 (amateur).

Des del nostre grup, volem agrair 
tot l’esforç que han realitzat els co-
ordinadors del futbol base durant 
aquests 10 anys. Al finalitzar la tem-
porada passada han decidit penjar les 
botes. Sabem la complexitat de portar 
la coordinació en qualsevol esport i, 
per això, realment ratifiquem el nos-
tre agraïment a aquestes dues perso-
nes que esperem que prenguin una 
mica d’alè i els tornem a veure aviat 
amb els nostres jugadors, aportant 
tota l’experiència acumulada durant 
aquests anys. MOLTES GRÀCIES PER 
LA VOSTRA DEDICACIÓ! Al mateix 
temps, desitgem al nou equip de co-
ordinació molta sort en aquesta nova 
etapa i que, amb el seu esforç i treball, 
cultivin molts èxits per a l’entitat.

Els grups de l’Ajuntament han tor-
nat a reprendre el debat de la ubicació 
dels vehicles de l’ADF i dels Gegants 
(per tal de poder fer els seus assajos). 
El problema es porta arrossegant des 
de fa molt de temps i, en aquesta le-
gislatura, l’Equip de Govern ha nego-
ciat en diverses ocasions amb les dues 
entitats la cerca d’una solució. De mo-
ment no s’ha arribat a cap acord.

L’Equip de Govern ens ha plantejat 
als grups de l’oposició la possibilitat 
d’adquirir una nau al polígon del Va-
por per poder ubicar-hi tant els Ge-
gants com els vehicles de l’ADF. Pel 
nostre grup, el valor d’aquesta nau és 
molt elevat i li hem fet saber al grup 
d’ERC que no estem d’acord amb 
aquesta compra.

La compra d’una altra nau (també 
al Vapor), ubicar els Gegants a la re-
cepció del pavelló ( fent una paret de 
vidre perquè estiguin visibles al públic 
i assajant al mateix pavelló) o la rea-
lització de l’annex al mateix pavelló 
tenint en compte les característiques 
dels Gegants són algunes de les pro-
postes que el nostre grup va realitzar 
a l’Equip de Govern.

Probablement, la reparació i ade-
quació de la Masia de Comabella per 
tal d’acollir a totes les entitats seria 
una bona solució perquè, per a tot 
això i moltes coses més, es podria ha-
ver comptat amb la Vall Xica.

Una altra forma de governar és pos-
sible. És clar que sí.
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els grups municipals opinen
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