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Acord gestió indirecta de la 
Masia de Comabella 
Ple 17 de juny de 2004 

Hi assistiren tots els regidors del consis-
tori. Després d'aprovar les actes de les 
sessions anteriors, es nomenar a Sílvia 
Boladeres Navarro com a secretària del 
jutjat de pau amb el vot favorable de tots 
els assistents. També s'acordà concedir 
la gestió indirecta de la deixalleria a la 
mateixa empresa que fa la recollida 
d'escombraries en el municipi, cosa que 
comportà també una modificació de 
plantilla aprovada per unanimitat. 
Aquesta nova modalitat de concessió de 
la deixalleria suposa el mateix cost per a 
l'ajuntament que el que hi havia fins ara. 
També s'aprovà la gestió indirecta de la 
Masia de Comabella i s'aprovaren el Plec 
de clàusules de gestió del servei i d'exe-
cució de les obres amb el vot favorable 
dels onze regidors. Aquesta concessió 
en principi serà per quinze anys prorro-
gables quinze anys més i en que el con-
cessionari haurà d'invertir una quantitat 
en realitzar les obres i una altra quantitat 
l'haurà de pagar en metàl·lic cada mes a 
l'ajuntament. També amb la unanimitat 
dels assistents es va ratificar el manifest 
de Maçanet de la Selva referent a la pre-
venció d'incendis a les urbanitzacions.  

L'ajuntament de Sant Llorenç savall ha 
rebut 9.503 € en concepte d'ajuts del foc 
del municipi de Manlleu (3.978 €), Moto 
Club Cingles de Bertí (2.500 €), Parc 
Vallparadís (3.000 €) i particulars (25 €) i 
el ple de l'ajuntament i per unanimitat 
decidí repartir-los de la següent manera: 

Associació de bombers voluntaris de 
Sant Llorenç Savall (3.000 €), Associació 
de propietaris forestals Bages - Vallès 
(2.500 €), per a la realització i col·locació 
d'un monólit a la Vall d'horta (2.000 €), a 
l'ADF el Pinyó de Sant Llorenç i Gallifa 
(400 €), a l'associació Cendra (400 €), 
ADF els cingles de Granera i Castellterçol 
(400 €), ADF Artés, Calders i Monistrol de 
Calders (400 €), i a l'ADF Bages Oriental 
que acull entre altres Talamanca i Mura 
(400 €). Des de l'Ajuntament volem agrair 
a totes les entitats i persones que han fet 
aquest donatius i agrair-los la seva 
col·laboració. 

Finalment es donà compte dels decrets 
d'alcaldia, de les informacions de les 
regidories i es van fer els precs i pre-
guntes (aquesta informació és pot con-
sultar a l'Ajuntament). 

Increment de les  
subvencions per inversions 

Ja ens han comunicat les subvencions 
de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona pel quatrieni 
2003-2007 i pel que fa a les subvencions 
inicials al municipi de Sant Llorenç Savall 
son superiors en un 68% a les del qua-
trieni anterior, passen de 403.000 € a 
679.000 € (és a dir 46 milions de ptes 
més), tal com mostra el següent gràfic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horari de la deixalleria 

Recordem que l'horari de la deixalleria 
durant el mes d'agost serà de dilluns a 
dissabte de 10h a 13h, a partir del setem-
bre l'horari tornarà a ser de dilluns a 
divendres de 15h a 18h i els dissabtes de 
9h a 14h. Recordem que és molt impor-
tant respectar aquest horari per facilitar la 
feina dels treballadors municipals i per 

evitar la mala imatge que dona una deix-
alleria desendreçada. Ara el contenidor 
de poda també està ubicat a la deixalleria 
i no a l'esplanada de la zona esportiva de 
Ponsferrer com havia estat fins ara. 

Programació d'activitats 

Es necessita sang: Dóna'n una 
mica 

El proper diumenge 1 d'agost, al dispen-
sari Municipal (C/Vic, 19) de 9:00 a 14:00 
hores es podrà donar sang. Només cal 
que tingueu entre 18 i 65 anys i peseu 50 
quilos o més i us trobeu bé de salut. US 
HI ESPEREM! 

Des de l'Ajuntament volem agrair les 
donacions que hi va haver la darrera 
vegada i animem el poble a seguir-ne 
donant pel bé comú. GRÀCIES A TOTS! 

Campionat de Petanca 

El pròxim diumenge 15 d'agost es real-
itzarà un campionat de petanca a la zona 
recreativa de Comabella organitzat per 
l'Agrupació de Veïns de Comabella. Per a 
més informació cal que us poseu en con-
tacte amb l'agrupació. 

Aplec de Sant Roc 

El pròxim 16 d'agost es realitzarà l'aplec 
de Sant Roc al Marquet de les roques 
(Vall d'Horta). 

Campionat de Dòmino 

El pròxim diumenge 22 d'agost es real-
itzarà un campionat de dòmino a 
Comabella en que hi podrà participar 
tothom que hi estigui interessat i que 
estarà organitzat per l'Agrupació de 
Veïns de Comabella.
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Festa major de Sant Llorenç 
Savall 

El proper mes d'agost, com cada any, 
torna la Festa Major, la qual continua 
mantenint com a criteri en la seva orga -
nització fer una oferta variada i diversa en 
la que tothom hi pugui trobar el seu 
espai, des de grans a petits. Alhora, però 
es vol seguir innovant en la recerca de 
noves fórmules, tot plegat per a conti -
nuar fent de la nostra Festa Major una de 
les activitats més emblemàtiques del 
nostre poble, alhora que un bon 
aparador del dinamisme llorençà.  

Així, aquest any, l'oferta comença el dia 
21 d'agost i fins el dia 27 s'ompliran els 
vespres i les nits amb activitats puntuals: 
jazz, cinema, música tradicional,... de les 
quals en podrem gaudir a la fresca de la 
plaça.  Hem pensat que pot ser una 
bona manera de començar, d'anar fent 
boca, i d'encabir actes que tot i ser 
interes sants seria molt difícil programar-
los els "tres dies" de Festa Major sense 
que se solapessin amb altres activitats.  

A partir del 28 començarà el programa 
més "exhaustiu" de la festa, amb activitats 
per a tothom, de mati, tarda, nit i matina-
da: curses, exposicions, orquestres, jocs, 
cercavila, teatre, concerts, ... Una progra-
mació atrevida, fresca, que combina 
actes que es venien fent darrerament o 
bé recuperats, amb d'altres de nous.  

En definitiva, tot plegat no pretén altre 
objectiu que tothom es faci la festa seva 
i que en gaudeixi el màxim possible. 
BONA FESTA MAJOR A TOTHOM! 

A banda dels programes, que si no heu 
rebut aviat rebreu, també podeu consul-
tar la programació de la festa a l'adreça 
www.savall.net/festamajor. 

Una altre cop el "Quo Vadis" 

Una altra vegada aquest any es tornarà a 
realitzar el "Quo vadis" per la Festa Major, 
les inscripcions (que son limitades a 15 
grups) es poden fer a l'Ajuntament abans 
del 25 d'agost (15 € per grup) o al mateix 
dia de la prova (dijous 26 d'agost) a la 
plaça petita (20 € per grup). Els grups 
seran com sempre de cinc participants 
majors de 16 anys i el primer classificat 
guanyarà 300 €. Animeu-vos! 

Diada Nacional de Catalunya 

El pròxim dia 11 de setembre, diada 
nacional de Catalunya, a la 6 de la tarda 
es faran sardanes a la plaça major amb 
la cobla Ciutat d'Igualada 

Notícies Breus 

Contractació nou personal 

En el mes de juliol s'ha contractat a Núria 
Ferrando a mitja jornada com a tècnica 
de cultura i a la Núria Carrera com a tèc-
nica de promoció econòmica i medi 
ambient, aquesta plaça està subven-
cionada pel departament de treball de la 
Generalitat de Catalunya. 

Aportació de 6.500 € de Caixa 
Sabadell pel futur museu del foc 

La Fundació Caixa de Sabadell va fer 
entrega de 6.500 € a l'Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall pel futur museu del 
foc. 

Aquest és un projecte ambiciós que 
esperem realitzar en aquest mandat i 
que consistirà en realitzar un museu del 
foc en que tracti les diferents vessants 
del foc: les feines de prevenció, extinció i 
regeneració del bosc. 

De moment s'estan realitzant contactes 

Il·luminació al pàrquing de  
l'Agell i a les Marines 

Aviat s'instal·larà llum al pàrquing de 
l'Agell i a la Font del Roure de les 
Marines, ja que fins ara no n'hi havia i 
creiem que és una mancança urgent de 
cobrir. 

Revisió del valor cadastral 

L'anterior equip de govern va demanar 
una revisió cadastral que es farà efectiva 
aquest any i en breu en sabrem els resul-
tats, segurament implicarà un increment 
important del valor dels edificis. Un cop 
en tinguem els resultats definitius ja us 
informarem. 

Xerrada dia mundial del medi 
ambient 

El passat 4 de juny el professor Rufí 
Cerdan, Doctor en Geografia per la 
Universitat Autònoma i estret col·labo-
rador del Secretariat de les ADF, va fer 
una xerrada col·loqui a la casa de cultura 
sobre La protecció del Medi Natural i del 
Paisatge. 

Pràctiques i local pels ADF 

Després de l'incendi, un grup de 20 per-

sones han decidit tornar a engegar els 
voluntaris de l'ADF a Sant Llorenç Savall. 
Durant dos caps de setmana han estat 
fent pràctiques amb els bombers volun-
taris del municipi per poder estar més 
preparats davant possibles incendis. 
L'ajuntament ha satisfet la seva petició de 
local i els ha cedit temporalment un 
garatge de l'Agell. Des de l'ajuntament 
volem agraïr especialment a aquestes per-
sones la seva iniciativa i esperem que de 
mica en mica es pugui anar consolidant. 

Fira de les Arts 

El cap de setmana del 12-13 de juny es 
va celebrar la fira de les arts a la rectoria 
i al carrer rectoria. Entre d'altres coses 
s'hi van realitzar un mostra de curts, 
teatre mòbil, country,... 

Baixada del pi 

El passat 31 de maig es va cel·lebrar la 
baixada del pi i es va realitzar una festa 
d'animació infantil a càrrec del grup 
Gresca Fresca. 

Aplec de bombers 

Amb una nombrosa participació dels 
bombers voluntaris i juvenils de Sant 
Llorenç Savall, es va celebrar el Desè 
Aplec de Bombers de Catalunya, a 
Gelida, el passat dia 23 de maig. 
Dins de les activitats s'havia organitzat 
un concurs-exhibició per als bombers 
juvenils de Catalunya. Els bombers juve-
nils de Sant Llorenç Savall varen resultar 
guanyadors d'aquest concurs. 
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juvenils i el pintat de la cotxera i les 
portes. Aquestes obres han estat finan-
cades pels mateixos bombers voluntaris, 
l'ajuntament de Sant Llorenç Savall i la 
direcció General d'emergències i segure-
tat civil de Catalunya 

Amb aquestes actuacions, finalitzen 
unes obres que haurien d'haver acabat 
tres anys abans. 

El parc de Bombers de Sant Llorenç es 
va fundar fa 15 anys i degut al retard en 
les obres d'acondicionament oficialment 
encara no ha estat inaugurat. 

Inauguració de les obres de les 
Marines 

El passat 24 de juny l'alcalde Magí Rovira 
i el president de l'associació de veïns de 
Comabella en Francesc Balasch van 
inaugurar les obres de la zona recreativa 
de les Marines que han consistit en la 
realització d'uns lavabos, fer un muret de 
protecció i canalització d'aigües de la 
zona petanca i arrebossar l'exterior de la 
zona de l'orquestra. Aquestes obres eren 
una necessitat que reclamava l'asso-
ciació de veïns des de feia temps i final-
ment en aquest any hem pogut donar 
resposta a aquestes necessitats. 
Esperem que en els propers anys 
podem anar-hi fent noves actuacions. 

amb les administracions corresponents i 
amb empreses privades per trobar finan-
ciació per aquest projecte. De moment 
les coses van força bé i aquesta és la 
primera aportació que esperem que no 
sigui la última. 

Us anirem donant més informació a 
mesura que es vagin aclarint les coses. 

Campionat de Catalunya de 
Descens 

El passat 6 de juny a Sant Llorenç Savall 
es va realitzar el I Campionat de 
Catalunya de descens puntuable per la 
copa catalana en el que hi van participar 
més de 100 corredors. 

El corredor local Manel Ibars va quedar 
entre els 10 primers de la categoria elit i 
l'Enric Galera va quedar segon del 
màster 30. 

Obres al parc de bombers 

Les obres han consistit en aixecar una 
paret antihumitat a la cotxera, instal·lar 
un intercomunicador, acondicionar un 
espai per als vestidors dels bombers 

Campionat de Catalunya de BMX 

El passat 30 d'abril es va celebrar el 
Campionat de Catalunya de BMX a 
Terrassa amb excel·lents resultats pels 
corredors llorençans. 

El Jordí Daví va quedar campió de 
Catalunya de la seva categoria (10, 11 i 
12 anys) i en David Otero sots-campió 
de la categoria de 13,14 i 15 anys. 

Adrian Garcia (categoria 13, 14 i 15 anys) 
3er Classificat; Oriol Moragas (categoria 
13, 14 i 15 anys) 4rt Classificat; Josep 
Pérez (categoria de més de 16 anys) 3er 
Classificat; Marc Cano (categoria elit) 3er 
Classificat; Manel Ibars (categoria elit) 4rt 
Classificat i en Carles Torralba (categoria 
elit) 5è Classificat. 

1r Torneig 3x3 de futbol 

El passat 17 i 18 de juliol es va realitzar el 
I campionat de futbol 3x3 amb camp de 
gespa artificial organitzat per l'Ajuntament 
de Sant Llorenç Savall. El dissabte 17 es 
va fer pels nens i nenes menors de 16 
anys, en la categoria de 7 a 10 anys els 
guanyadors van ser: Aleix Mirapeix, 
Roger Daví i Manel Calvet i en segon lloc: 
Gabriel López i William. En la categoria 
de 11 a 12 anys els guanyadors van ser: 
Pere Daví, Roc Rosell i Oriol Sánchez i en 
segon lloc: Jordi Daví, Dídac López i 



Les subvencions d’inversions 

Aquest mes s'està sabent el detall de les 
subvencions que la Generalitat de Cata -
lunya i la Diputació de Barcelona donaran 
als Ajuntaments en concepte de subven-
cions per aquest mandat. Els recursos que 
inicialment es dota a l'Ajuntament de Sant 
Llorenç superen de molt els inicialment 
concedits ara fa quatre anys. 

Gràcies a aquests increments podrem 
solucionar alguns dels problemes que 
tenim com a municipi, fent obres de 
 millora del nostre entorn: zones verdes, 
 voreres, equipaments municipals, etc. 

Mentrestant aquests projectes van pre-
nent forma (ja us n'informarem) hem aca-
bat les obres de cobriment del Torrent 
Micó, després de dos anys aturades; 
hem acabat la coberta de la pista 
esportiva; hem posat llum a la Ronda 
Vallès; ara acabarem el primer tram de la 
prolongació del c/Rectoria i la consoli-
dació del Marquet de l'Era, hem fet lava-
bos a la zona de les Marines, hem trobat 
finançament pels excessos d'obres dels 
anys anteriors, etc. 

És clar que tot seria més fàcil si no 
haguéssim d'arreglar coses que ja n'hau-
rien d'estar. Ens expliquem: fa un parell 
de setmanes vam anar a la Generalitat de 
Catalunya per demanar diners per poder 
acabar el pavelló, i mentre explicàvem 
que érem un Ajuntament sense recursos 
i amb moltes necessitats per cobrir, el 
responsable de la Generalitat ens diu que 
potser no sóm tan pobres ja que fa poc 
l'ex-alcaldessa havia deixat perdre una 
subvenció de 30.000 € (5 milions de ptes) 
per arreglar els vestidors de la piscina. 
Malauradament, ja no hi ha manera de 
recuperar aquests diners, que s'han re-
distribuït a d'altres ajuntaments.  

Grup municipal d’ERC

“Lo mas plus” 

Durant els últims dies hem assistit, 
cofois, a les importantíssimes reunions 
que ha mantingut el nostre Molt 
Honorable, amb el president de la 
"nación española".  

El sr. Maragall (Maragal, si ets de 
Valladoliz) arribava a les escales de la 
Moncloa, armat amb una cartera de tipus 
escolar i amb els botons de la americana 
ben cordats, tot un detall. 

Les espectatives de la reunió eren prou 
importants. S'havia de parlar del futur de 
Catalunya ara que el govern de l'estat i el 
de Catalaunya són cul i merda. No tenim 
constància exacta del resultat de les 
converses, però el que ens ha traspuat 
és que ben bé no s'ha parlat del que 
s'havia de parlar, els grans temes: el 
finançament, els papers de Salamanca, 
el déficit fiscal i sanitari, etc… Sembla ser 
que s'han deixat per més endavant. 
Quina sorpresa!! Ara ja veurem quines 
giragonces ens farà el President al "seu 
programa" de TV3 - tipus Chaves de 
Venezuela - per acabar-nos dient: 
"Donde dije digo, digo Diego". 

I ara els de CIU preguntem: lo del 
Zapatero, era tolerància o "tonterància". 
Ai senyor!! 

Frase del mes: "Hace tiempo que vengo 
al taller y no sé a que vengo". De la 
zarzuela "La del manojo de rosas" i dedi-
cada al govern de Catalunya. 

Grup Municipal de CIU

Els grups municipals

Ajuntament 937 140 018 
Fax 937 141 007 

e-mail: st.llorenss@diba.es 
Vigilants 686 928 540 
CAP (Sant Llorenç) 937 140 238 
CAP (Castellar) 937 471 111 
Bombers Sant Llorenç 937 141 115 

Guardia Civil Urgències 062 
Guàrdia Civil Castellar 937 145 196 
CEIP Josep Gras 937 140 234 
Llar d’Infants El Patinet 937 140 575 
Casa de Cultura 937 141 223 
Casal Segona Joventut 937 140 531 
Servei d’aigües SOREA 937 144 243 

Servei públic de taxi  
   Jaume Codina i Olivé 937 140 140  

609 321 841 
   David Sancho i Caba 610 905 767 
Estació de Bus Sabadell 937 279 292 
Emergències i Bombers 112

Telèfons d'interès

 Bones vacances! 

Aquest estiu la canícula és més sopor -
table. No s'han produit les altíssimes tem-
peratures que patirem l'any passat que 
provocaren la secada del bosc i alimenta-
ren el paorós incendi de la diada de Sant 
Llorenç. En el bosc s'hi treballa retirant la 
fusta cremada. Les subvencions i ajuts 
obtinguts permetran continuar la neteja i 
reforestació. 

El riu Ripoll discorre ara amb un fil d'aigua 
i rega les fértils hortes entorn del poble, 
conreades com a jardins per mans 
curoses. Des del nou tram urbanitzat del 
carrer de la rectoria, o dalt el pont de 
Mossèn Miró, el pas de l'aigua estimula la 
imaginació de les moltes possibilitats que 
la llera del Ripoll, des de Ponsferrer fins a 
l'escorxador, podria tenir, arranjada com a 
parc fluvial en el tram de façana del poble. 
És un repte de futur, que cal treballar. 

Aquest estiu desplaçar-se al Bages serà 
més còmode amb la carretera arreglada 
fins a Calders. Llàstima que no s'hagi 
aprofitat l'arranjament per rectificar 
algunes de les nombroses corbes del seu 
traçat, però viatjarem més còmodes i 
segurs. 

Les obres de consolidació i restauració 
del Marquet de l'Era, continuen en marxa i 
tenen garantit el finançament. El Marquet 
esdevindrà un equipament sòcio-cultural 
molt important pel poble. Com d'altres 
equipaments que esperem veure en ús.   

Aquest estiu tindrem una Festa Major que 
s'anuncia més llarga en dies de durada i 
amb les acvtivitats més desconcentrades, 
per a poder gaudir-la millor.  

Aquest estiu, en fi, disfrutarem les ben 
guanyades vacances laborals i, amb el 
desig que tothom ho passi el millor possi-
ble, esperarem a retrobar-nos a Plaça per 
la Festa Major. Bones vacances! 

Grup Municipal Socialista

Carles Salvó. En la categoria de 13 a 16 
anys els guanyadors van ser: Ferran 
Cadafalch, Jordi Arellano i Joan Egaña i 
en segon lloc: Jaume Ferrer, Javi Ortiz i 
Òscar Montoya. En el campionat de 
majors de 16 anys celebrat el diumenge 
els guanyadors que es van emportar un 
premi de 300 € van ser un combinat de 
Monistrol i en segona posició van quedar 
en Sergi Camprubí, Axel Coll i en Pep 
Ventura que es van endur un premi de 
100 €. 

II Copa Catalana d'escalada 

Nou telèfon d'urgències 

A partir del 15 de setembre el servei 
d'urgències mèdiques canvia de número 
i serà el 061. 

Exposició sobre l'incendi 

Durant aquest mes de juliol s'ha realitzat 
una exposició sobre l'incendi del passat 
mes d'agost a la Casa de Cultura. 
Aquesta exposició que ha estat subven-
cionada per la Diputació de Barcelona 
queda en propietat del municipi. 

El passat 20 de juny es va realitzar la se -

gona edició de la Copa Catalana d'esca -

lada en bloc a la plaça major en que hi 

van participar mes de 35 escaladors. 

9è Festival de Teatre de Titelles 

El Centre de Titelles del Vallès vol agrair 
a tots i totes les col·laboradores del 
Festival la seva participació.  

També volem agrair la participació del 
públic assistent segurs de no haver 
defraudat les seves expectatives, de la 
Penya Blau-grana que ha cedit el seu 
espai per la exposició Fotogràfica, al 
Mossèn Joan per la cessió del Patronat 
durant els dies del Festival, als comer-
ciants, que van cedir els seus aparadors 
per tal de que els infants de la nostra 
escola poguessin mostrar el treball 
preparat pel Festival, a la Diputació de 
Barcelona i a la Fundació Caixa Sabadell 
per la seva aportació econòmica i, a 
aquesta última, també per l'esforç de 
difusió i recursos humans que ha posat a 
disposició del Festival.  

De la mateixa manera volem donar 
compte de l'esforç , a part de l'econòmic, 
realitzat per l'Ajuntament de Sant Llorenç 
per tal que el Festival es pogués realitzar 
amb el màxim de rigor malgrat les man-
cances materials i la falta d'espais ade-
quats al nostre Municipi per a la realit -
zació d'aquests tipus d'activitats.  

Finalment us animem a tots, col·labo-
radors, patrocinadors i Ajuntament a tre-
ballar de cara al proper Festival, en el 
seu 10è aniversari, per millorar-lo i fer-lo 
créixer sense perdre el seu esperit. 
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Nova directora de l'escola 

La fins ara directora de l'escola pública 
Josep Gras Dolors Pallàs ha deixat el 
seu càrrec i ha estat substituïda per la 
Montse Martín. Des de l'Ajuntament 
volem agraïr la feina feta per la Dolors 
durant tots aquests anys i desitjar sort a 
la nova directora. 

Oficina de recaptació de la 
Diputació 

L'Oficina de recaptació de la Diputació 
ens ha comunicat que a partir d'ara qual-
sevol pagament que s'hagi de fer a l'or-
ganisme de gestió tributaria de la 
Diputació de Barcelona s'ha de fer a la 
Caixa de Sabadell de Sant Llorenç 
Savall. 

Vacunació dels Gossos 

El passat 20 de juny es va realitzar la 
campanya de vacunació de gossos i en 
total es van realitzar 101 vacunacions.


