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Pressupostos Municipals
Expansius 

El divendres 25 de febrer es va presentar
públicament el pressupost municipal. Aquest
pressupost supera els 2,5 milions d’euros, i
per tant, és un pressupost expansiu i que ens
permetrà atendre part de les necessitats del
municipi.

Pel que fa al pressupost ordinari, que supera
els 1,6 milions d’euros, s’han incrementat en
un 7% els ingressos procedents de l’Estat.
Alhora s’han aplicat les noves ordenances fis-
cals, i s’han incrementat gairebé en el doble
les llicències d’obres, aportacions que es
completen amb el lloguer de la Masia de
Comabella. També hi ha increments impor-
tants en les subvencions aportades per la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona. 

Pel que fa a les despeses s’ha previst reduir la
pòlissa actual de crèdit en 30.000 €, establir
un nou contracte de neteja que significa un
increment d’hores de neteja de determinats
espais municipals, es començarà a fer la
recollida orgànica de residus i la màquina
escombradora funcionarà 30 hores set-
manals.

També hi haurà més pressupost per a activi-
tats culturals (taller de contes, revetlla de Sant
Joan,...), s’incrementa en 3.000 € l’aportació
al Festival de Titelles ja que és la X edició, i el
butlletí Savall passa de 4 a 8 pàgines. S’ha
contractat una nova mestra titulada per la llar
d’Infants degut l’augment de nens i nenes, es
contractarà un tercer vigilant per millorar la
seguretat i circulació en el municipi, un cap
per la brigada municipal i s’amortitzarà la últi-
ma plaça d’interí d’aquest servei. 

Inversions en obres i
serveis

Pel que fa a inversions les més importants
previstes enguany són:

Piscina Municipal de Comabella: 
es canviarà la depuradora actual i es faran els
vestuaris i l’entrada nova. En total s’invertiran
180.000 € finançats amb una subvenció de la
Diputació de Barcelona i amb recursos
municipals.

Biblioaccés:
Es remodelarà la biblioteca actual de la Casa
de Cultura amb una sala d’estudi amb ordi-
nadors connectats a internet, i es millorarà la
iluminació del pati, amb un aparcament del
Bibliobus. En total s’inverteixen 60.000 € apor-
tats íntegrament per la Diputació de
Barcelona.

Pavelló Poliseportiu: 
Es preveuen 225.000 € per a poder tancar
l’actual pavelló, posant-hi grades i iluminació.
Aquest projecte està subvencionat a parts
iguals per la Diputació de Barcelona (100.000 €)
i la Generalitat de Catalunya (100.000 €).

Zones Verdes: 
Es millorarà l’actual entrada del poble, l’espai
de davant la parada de la Vallesana, i la Font
de l’Aixeta ajardinant la zona central i millorant
l’accés i l’estètica de la zona del torrent. En
total s’esmercen 250.000 € dels quals
225.000 € son aportats per la Generalitat de
Catalunya.

Plaça Major: 
S’elevarà el tram de carretera que passa per
la Plaça Major per a fer-la semipeatonal, millo-
rant-ne la seguretat i alhora l’estètica. Aquest
projecte de més de 60.000 € està subven-
cionat íntegrament per la Diputació de
Barcelona.

Segona fase del carrer de la
Rectoria: 
S’acabarà la urbanització de la perllongació
del carrer de la Rectoria. Aquesta segona fase
consistirà en ajardinar el nou carrer, connec-
tar-lo amb el carrer Nou i en canviar totalment
l’imatge de l’actual passarela de la Gavellada.
Aquesta segona fase serà finançada per la
Generalitat de Catalunya amb 200.000 €.

Urbanització últim tram del carrer
Canigó: 
S’urbanitzarà l’últim tram del carrer Canigó.
Aquest projecte serà finançat a parts iguals
entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
i els veïns.

També es faran millores a Les Marines (parc
infantil), Comabella, als vestidors del Camp
de futbol, en el Parc de Bombers, el campanar
i el local de l’ADF. S’asfaltarà algun carrer,
s’adequarà un local per a l’esplai a la vall Xica,
es faran millores a la Vall d’Horta i es can-
viaran els vidres de l’escola per vidres lami-
nats per a millorar-ne la seguretat.

Llorençans
a m b  cc e  tt r e n c a d a

Nova secció 
d’entrevistes
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Millorar la mobilitat

Atès que cada dia la circulació en alguns
trams del poble és més problemàtica i atenent
les moltes peticions de vilatants i vilatanes per
tal que els vigilants siguin més contundents
amb la gent que no respecta la senyalització,
anunciem que a partir d’ara els vigilants san-
cionaran immediatament a totes aquelles per-
sones que no compleixin les normes de tràn-
sit, i especialment la senyalització, i que a més
de l’horari habitual faran sortides esporàdi-
ques per evitar el colapse que es produeix fora
de l’horari habitual de treball dels vigilants en
segons quins trams del poble. 

La intenció d’aquesta mesura no vol ser per
recaptar més diners per l’Ajuntament, sinó
millorar la circulació i la seguretat de tots els
llorençans i llorençanes. Per això es fa pública
aquesta mesura amb antelació.

Per fi tindrem poliesportiu!
Ple 24 de febrer de 2005

Hi assistiren tots els regidors del consistori
excepte el regidor de CIU Joaquim Russinyol
que excusà la seva absència. Aprovada l’acta
de la sessió anterior, s’aprovà per unanimitat
la firma d’un conveni entre la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Llorenç
Savall pel que s’estableix prioritat absoluta per
ambdues administracions per construïr un
pavelló en el nostre municipi. Amb la signatu-
ra d’aquest conveni, que no és vinculant,
comença el primer pas fins a aconseguir
definitivament tenir un pavelló. Llavors
s’aprovà inicialment la modificació de
l’Ordenança fiscal núm 20, la “taxa pel sub-
ministrament d’aigua” que ja havia estat pre-
sentada en un Ple anterior. Finalment es donà
compte dels decrets d’alcaldia, de les infor-
macions de les regidories i es van fer els
precs i preguntes (aquesta informació és pot
consultar a l’Ajuntament).

Desenvolupament de la
zona de l’escola
Ple 31 de març de 2005

Hi assistiren tots els regidors del consistori
excepte el regidor de CIU Amadeu Calvet que

excusà la seva absència. Un cop aprovada
l’acta de la sessió anterior es decidí deixar a
sobre la taula fins el proper Ple la proposta
d’acord en relació a la normativa del butlletí
savall i la web municipal per a poder debatre
més aquest tema. Seguidament i per unani-
mitat s’aprovà l’informe urbanístic sobre l’o-
portunitat de desenvolupament urbanístic dels
terrenys situats al sud de l’escola. També amb
el vot favorable de tots els assistents s’aprovà
l’increment de dotació de les places de la
plantilla de personal de l’Ajuntament que eren
retribuïdes per sota del que marca la valoració
de llocs de treball feta l’any 2002. Finalment
es donà compte dels decrets d’alcaldia, de
les informacions de les regidories i es van fer
els precs i preguntes (aquesta informació és
pot consultar a l’Ajuntament).

Sant Llorenç demana
millores sanitàries

L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall conjunta-
ment amb altres Ajuntaments de la comarca
han demanat a la Consellera de Sanitat,
Marina Geli, l’ampliació de l’hospital Parc Taulí
de Sabadell, la reobrtura de la Clínica
l’Aliança, que s’obrin més plantes de
l’Hospital de Terrassa i que es millorin els
CAPS actuals.

Canvi de vigilant

El 12 de març s’incorporà al servei el nou vigi-
lant, Albert Gonzàlez, que substitueix a Manel
Yepes. Des d’aquí volem desitjar a l’Albert
Gonzàlez molt encert en el seu treball, i volem
agrair a l’anterior vigilant, en Manel Yepes, la
feina feta pel poble i desitjar-li molta sort en la
seva nova ocupació a Castellar del Vallès.

Oficina d’Informació al
Consumidor

El pròxim dijous 14 d’abril de 10:30 h a 13:00 h
ens visitarà l’ Oficina Mòbil d’Informació al
Consumidor de la Diputació de Barcelona.
Situada a la Casa de Cultura atendrà a tots els
llorençans i llorençanes amb l’àmbit dels drets
dels consumidors, etiquetatge, compra i
lloguer d’habitatges, serveis bancaris, asse-
gurances,...

Nova zona de jocs infantils

Una nova zona de jocs infantils s’ha instal·lat
al pati de la Casa de Cultura. Els jocs perme-
tran atendre el gran nombre de quitxalla que
va a esbargir-s’hi. Per això s’ha adequat l’es-
pai instalant-hi una barana per a millorar-ne la
seguretat dels usuaris.

Finalització de les obres a
la Zona esportiva

Han acabat les obres de remodelació de la
zona esportiva, que han consistit en renovar el
paviment de la pista, posar-hi cistelles de bàs-
quet penjades del sostre i també unes xarxes



savall

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

de protecció darrere les porteries. Així mateix
s’ha adequat una sala pel C.E. Llorençà, i s’ha
instal·lat energia solar per escalfar l’aigua dels
vestidors. Aquestes obres han estat subven-
cionades per la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona.

Portes noves al Parc de
Bombers

S’han canviat les tres portes del Parc de
bombers per unes portes automàtiques i
homologades. El cost d’aquesta millora és
íntegrament a càrrec de la Generalitat de
Catalunya.

Ja han començat les obres de la segona fase
de perlloongació del carrer de la Rectoria.
Aquestes obres consistiran en connectar per
als vianants aquest carrer amb el carrer Nou, i
en millorar l’actual passarel·la de la Gavellada
dotant-la d’una nova imatge i il·luminació
També s’acabarà d’ajardinar el tram de carrer
ja urbanitzat, puix que en la primera fase això
no estava previst.

Barana al Pont del Boada

S’ha canviat la barana del pont d’en Boada (al
final del carrer Ripoll) tant per aixamplar-lo
com perque la barana que hi havia estava en
molt mal estat.

“I Tu per què no?”

Aquest és el nom d’un projecte per gent gran
que està duent a terme la Diputació de
Barcelona, i en el qual l’Ajuntament de Sant
Llorenç Savall, entre d’altres, fa temps que
sol·licitava places per aquest col·lectiu del
municipi. Consisteix en la formació bàsica de
dinamitzadors en el camp de la informàtica,
els quals posteriorment promouran l’us i el
coneixement d’aquesta eina entre la gent
gran. A finals del 2004 l’Ajuntament va fer
instal·lar la línia d’ADSL al Casal de Gent Gran
i la Diputació hi va aportar dos ordinadors
nous. Des de mitjans de febrer del 2005 dues
persones del Casal estan participant en un
curs d’informàtica bàsica que s’ha ubicat al
Complex Gent Gran de Sant Oleguer de
Sabadell, per tal d’adquirir els coneixements
suficients i transmetre’ls, quan ells creguin
convenient, a tota aquella gent gran de Sant
Llorenç que vulgui aprendre’ls. Aquest iniciati-
va té per objectiu introduir a les persones
majors de 65 anys, que ho desitgin, en el món
de les noves tecnologies a través d’una for-
mació dinàmica i innovadora.

Nous Preus de l’Aigua

A partir d’aquest any 2005 i per a fer front a les
majors despeses derivades de la nova nor-
mativa de control sanitari de l’aigua, entren en
vigor unes noves tarifes del consum d’aigua
potable. Els preus aprovats són:

És molt important destacar que els consums
extraordinaris (omplir piscines, regar,...) resul-
taran a un preu molt elevat, fins al triple del
preu actual, per la qual cosa es recomana que
es moderi molt el consum d’aigua potable per
a usos no estrictament necessaris, ja que el
poble disposa de poca aigua i entre tots hem
d’estalviar aquest bé escàs.

Tarifes de Subministrament Euros/m3
Ús domèstic
fins a 10 m3/mes 0,5780
de 10 a 15 m3/mes 0,8558
de 15 a 20 m3/mes 1,2695
Excés de 20 m3/mes 1,4679

Ús industrial i comercial 0,8942

Conservació de comptadors: 0,47 € per
abonat i mes

Inici de la 2ona fase del Carrer Rectoria

Notícies Breus

El grup d’esplai a Vall Xica
Des fa anys que el grup d’esplai reclamava un
nou espai més ampli per poder dur a terme
les seves activitats, puix que actualment estan
a l’anexe de la casa de cultura. Des de
l’Ajuntament conjuntament amb els monitors,
es buscà una solució a aquest tema, i es con-
vení en desplaçar-lo a l’antiga zona de gimnàs

de la Vall Xica. Un cop acondicionat el local,
l’esplai disposara un espai adient a les seves
necessitats. Des d’aquí volem agraïr pública-
ment la feina feta pels monitors que ho fan de
forma desinteressada i animar-los a seguir
com fins ara! Esperem que amb el nou local
els hi podem facilitar la seva feina per tal que
els nens i nenes de Sant Llorenç Savall encara
s’ho puguin passar millor.

Tres Tombs
Diumenge 13 de març, vàrem poder contem-
plar el pas dels cavalls i carruatges dels tradi-
cionals Tres Tombs, per commemorar la festa
de Sant Antoni Abad. 

A la plaça, s’hi va oferir un esmorzar (coca i
moscatell), per la gent matinera. Al migdia,
una banda de música precedí el seguici que
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tema “generacions”. El cap de setmana del 4
al 7 de març varem poder veure i votar les
fotos que mes ens van agradar, a més d’ob-
servar, amb alegria, que perviuen fins a quatre
generacions de llorençanes.

El dia 8 de març, després de la lectura del man-
ifest, es van lliurar els premis a les tres
fotografies guanyadores: la primera va ser de
l’Amadeu Calvet, la segona de la Montse Gibert

i la tercera de la Dolors Font. Llavors també es
degustà xocolata amb melindros tot mirant la
divertida pel·lícula “El diario de Bridget Jones”
a la Casa de Cultura. Agraïm la participació i
col·laboració de les persones i empreses que
ajuden a dur a terme aquests actes, i esperem
poder donar continuïtat en els propers anys a la
celebració d’aquesta activitat.

Gràcies a tothom.

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

Solidaritat amb el sud–est
asiàtic
Davant la catàstrofe produïda el dia 26 de
desembre de 2004 al sud-est asiàtic, on, a
conseqüència d’un terratrèmol a l’oceà Índic,
un tsunami va devastar regions senceres de
Sri Lanka, la Índia i Indonèsia, i arribà a afec-
tar zones d’Àfrica, la societat sencera ens vam
commoure. 

L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall ha
col·laborat, com a soci compromès amb el
Fons Català de Cooperació al Desenvo-
lupament, amb una aportació de 1.500 €, del
0’7% dels ingressos propis, a donar suport a
les regions afectades a través de les organ-
itzacions catalanes que hi estan treballant.

va sortir de la zona recreativa de Comabella i
va restar a la Plaça Major fins a la finalització
de l’últim tomb.

Va haver-hi una notable participació de cavalls
i carros, i fins i tot hi vàrem poder veure alguns
genets infantils.

Cantada de Caramelles
El diumenge 27 de març, es va dur a terme un
concert de Caramelles, per un grup de vila-
tans i vilatanes del poble, que ha volgut recu-
perar aquesta tradició. Es va realitzar un con-
cert a la residència d’avis i posteriorment un
altre recital a Plaça. Per tal de recuperar aque-
sta tradició s’assajà a la Casa de Cultura, amb
la col·laboració de la mestra de música de
l’escola, l’Elisabeth Forns.

Conferències-col·loqui
El dissabte 2 d’abril al Patronat de Sant Josep
el Vice-president del Centre Excursionista de
Terrassa i directiu de l’Associació Catalana
per a l’estudi i la protecció d’antics camins
(ACEPAC) Francesc Suàrez, exposà la investi-
gació que porta a terme sobre la xarxa de
camins, en la xerrada Camins històrics de
Sant Llorenç Savall.

El proper dissabte 16 d’abril s’anuncia a la
Casa de Cultura una nova conferència-
col·loqui aquesta vegada càrrec de l’histori-
ador i arxiver també terrassenc, en Joan Soler
i Jiménez que parlarà de l’Arxiu Municipal de
Sant Llorenç Savall que ell mateix va classi-
ficar fa uns anys. 

Actes de celebració del
Dia de la Dona
Per tercer any consecutiu amb l’organització
de La Graella d’Art i l’Ajuntament s’ha celebrat
amb força participació la Mostra Fotogràfica
“Dones de Sant Llorenç”, enguany amb el

El Barça, de Quimet, primer classificat
Aquesta passada Setmana Santa es va disputar el torneig MIC’05 a
diferents localitats de la costa Brava. Hi va haver una gran partici-
pació en totes les categories del torneig, tant d’equips nacionals
com internacionals. D’entre totes les finals disputades, cal remarcar
la de la categoria Infantil, on juga el llorençà Quimet Cadafalch, amb
el F.C. Barcelona. Aquesta va enfrontar el F.C. Barcelona i el Real
Madrid. El Barça, després d’haver realitzat una gran competició, on
no van encaixar cap gol, va superar el Madrid per un gol a zero,
proclamant-se així campió del torneig. La final va ser retransmesa en
obert pel Canal+.

D’esquerra a dreta. Amadeu Calvet,
primer premi. Montse Gibert, segon premi
i Dolors Font, tercer premi.

VENDA DE ROSES 
PER SANT JORDI

El dissabte dia 23 d’abril a partir de les 9
del mati hi haurà una parada de venda de
roses a la Plaça Major a càrrec dels nens
i nenes del Cau.
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Entitats

III Internacional d’escacs
Any rera any la participació augmenta fins el
punt que aquest any l’obert el vàrem haver de
tancar a 85 participants i l’última setmana mes
d’una dotzena de participants no hi van poder
participar.

Entre l’obert, les partides actives i les ràpides
vàrem tenir una participació de més de 250
persones, de cinc nacionalitats diferents, cal
destacar la participació de tres mestres cata-
lans.

En la combinada on es dona el premi més
important va fer primer Antoni Gual, segon en
Jonathan Alonso i tercer el jugador del Sant
Llorenç en Cayetano Alonso. El millor local va
ser l’Angel Castellanos, el millor veterà en
Josep Benavides i el millor sub-12 el llorençà
Albert Reginaldo.

Aquest campionat ha estat organitzat pel Club
d’Escacs Sant Llorenç amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

El casal Informa
El Casal de la Gent Gran va celebrar, el passat
dia 6 de febrer, el tretzè aniversari de la seva
fundació. Per aquest motiu, es va fer una peti-
ta festa amb ball i un pica-pica per a tots els
assistents.

El Casal té actualment 280 socis i per a tots
ells s’obre cada dia de 4 a 7 de la tarda, llevat
el diumenge que l’horari és de 6 a 9 del
vespre amb música per ballar.

L’import del carnet de soci fins ara era de 6 €.
A partir d’aquest any s’ha acordat, amb la
junta, que serà de 8 €.

El Casal és una obra social i una gran família.
Quants més siguem més força tindrem i més
coses podrem fer. Si encara no ets soci, les
portes són obertes. Vine, t’hi esperem!

Dintre ddel nnostre pprograma hhi ppodreu ttrobar:
Activitats culturals, manualitats i policromat,

gimnàstica especial per gent gran, classes de
català, conferències, entrega de llibres i roses
per Sant Jordi.

Activitats vvàries: Joc de petanca diària, jocs
de taula diari, excursions.

Festes ii ccelebracions: Carnestoltes amb
músic. diada de la Gent Gran amb dinar,
havaneres i ball amb músic, revetlles: Sant
Joan, Sant Pere i Sant Jaume, castanyada,
sopar de Fi d’Any.

Per mitjà de l’Ajuntament, hem rebut de la
Diputació de Barcelona dos ordinadors i una
impressora per a servei del Casal i per l’apre-
nentatge dels socis que hi estiguin interes-
sats. Tant a l’Ajuntament com a la Diputació,
moltes gràcies.

Junta ddel CCasal dd’Avis

Lacera explica les 
guerres carlines
L’entitat d’estudis històrics LACERA ha editat
el número 4 de la revista bimestral del mateix
nom, dedicada en aquesta ocasió a la
incidència de les guerres carlistes a Sant
Llorenç Savall, mitjançant un interessant tre-
ball monogràfic de l’Albert Vicens. La pre-
sentació pública de la revista, que dirigeix el
periodista Jaume Valls i Vila, va consistir en
una conferència a càrrec del Dr. Artur Junco-
sa, especialista en carlisme, que explicà a
bastament el context que van fer possible
aquestes tres guerres civils del segle XIX en el
trànsit entre la societat agrícola i industrial.

Reproducció de fotogra-
fies antigues del poble 
Per a la propera Festa Major l’entitat LACERA
vol organitzar una mostra de fotografies anti-
gues del poble, des dels inicis de la fotografia
fins al final de la darrera guerra civil l’any 1939.

El tipus de fotografia més interessant corres-
pòn a grups humans (famílies, escolars, excur-
sions col·lectives, activitats festives, religioses,
esportives…) i també a vistes panoràmiques
del terme, de carrers i cases del poble,…

Per a facilitar la reproducció d’aquests docu-
ments us passarem a fotografiar-los a domi-
cili. Així no caldrà que ens emportem els origi-
nals. Podeu telefonar a Jaume Valls 93
7141218 o comunicar-ho a l’Albert Vicens o la
Gertrudis Rovira. Gràcies.

Visita de la Consellera
d’Interior de la Generalitat
en motiu de la IV Trobada
de bombers juvenils

El cap de setmana del 2 i 3 d’abril es celebrà la
quarta trobada de bombers juvenils de Catalunya.
Els actes s’iniciaren el dissabte, amb l’arribada
dels joves de la Catalunya nord acompanyats
pels seus monitors. Aquí foren rebuts oficialment
a l’ajuntament on després d’unes paraules de
salutació, en Magí Rovira els hi va fer entrega
d’uns presents. A continuació, es dirigiren a la
Casa de cultura on hi havia les exposicions.

Mostraren molt d’interès pel treball dels juvenils
de Sant Llorenç a l’escola, i preguntaren aspec-
tes relacionats amb l’incendi forestal de l’estiu
de 2003. En acabar la visita varen deixar palesa
la seva gratitud per la invitació amb una dedi-
catòria al llibre de visites.

Al llarg del matí del diumenge, arribaren els difer-
ents participants iniciant-se les activitats adreça-
des als bombers juvenils, que tingueren lloc per
tot el poble. S’organitzaren grups de joves for-
mats per bombers de diferents parcs i havien de
dur a terme proves relacionades amb el treball
dels bombers (immobilitzacions, esteses de
mànegues, orientació, etc..) així com altres de
cultura general i de coneixement del territori. 

També va voler compartir una estona de la troba-
da amb tots nosaltres l’Honorable Consellera
d’Interior, la Sra. Montserrat Tura, que es va
desplaçar fins a Sant Llorenç. La Consellera va
ser rebuda per l’Alcalde a la plaça major i a peu
es van dirigir al parc juntament amb altres mem-
bres del consistori, el cap dels bombers i
responsables d’emergències mentre obser-
vaven algunes de les activitats que efectuaven
els juvenils i compartien conversa amb els seus
responsables.

Posteriorment, visità les instal·lacions dels
bombers interessant-se per l’organització dels
voluntaris i seguidament es desplaçà fins l’ajun-
tament on l’alcalde, després d’unes paraules de
benvinguda, l’obsequià amb uns presents.

Després, ja a la Casa de Cultura varen visitar les
exposicions, mostrant-se molt interessada amb
el treball dels joves bombers a l’escola.

No va voler acabar la seva visita sense anar a
veure a les persones encarregades d’organitzar
el dinar. Allà va conversar una estona amb elles
i, finalment, passà revista a les formacions dels
bombers juvenils.
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a m b  cc e  tt r e n c a d a

Vostè éés uuna dde lles ppoques ppersones nnascudes aa SSant LLlorenç qque tté mmés
de nnoranta aanys. CCom ees ffa pper aarribar-hhi ii cconservar-sse ttan bbé?

Va com va, això. Anar vivint i tirar endavant. Ara em donen la pensió, però
a mi m’agradava més treballar. Ara, tot el dia a la vora de l’estufa, no sé
què fer. Com a molt, surto una estona a passejar. Abans, encara feia una
mica de pagès, però ara sóc massa vell. 

En lles úúltimes ssetmanes, aalgun ddia eens hhem lllevat aamb eel ppoble bben
emblanquinat. AAra nno éés ggaire hhabitual qque nnevi aa SSant LLlorenç, pperò ffa uuns
anys nno eera ttan eestrany. 

Ha ccanviat eel ttemps, ccomparat aamb qquan vvostè eera ppetit?

Quan jo era petit, feia més fred. Quan tornàvem d’estudi [a l’actual Casa
de Cultura], en comptes de passar pel carrer Nou, baixàvem pel riu, i riera
avall, fins al “matadero”. Era ben glaçat. I un glaç, que encara que hi tirés-
sim un roc, no es trencava, no. I allà al salt del riu, hi havia uns caramels
de glaç de mig metre. 

Al lllarg dde lla sseva vvida, vvostè ddeu hhaver vvist ccanviar mmoltes ccoses aal ppoble. 

A casa meva, érem vuit germans i la mare, que va quedar vidua aviat.
Abans, en aquest carrer, a la casa que hi havia menys canalla, eren sis o
set. I ara, guaita: a cada casa n’hi ha dos. I a dues o tres, només un. Això
ha canviat al cent per cent. 

Jo vaig veure posar llum als carrers i a les cases, quan devia tenir deu o
dotze anys. També vaig veure els primers cotxes. Hi havia un camió que
venia de Monistrol, i quan passava, tota la canalla cridava: “Ja baixa el
camió!”. Perquè llavors, aquí, només hi havia una tartana, que portava la
gent cap a Sabadell. Més tard van posar un auto, i després, La Vallesana. 

Creu qque ees vvivia mmillor qquan vvostè eera jjove oo aara?

Es viu molt millor ara, perquè la gent gran cobra! I llavors, no es cobrava
la pensió. Per això havíem de viure plegats, perquè l’un ajudava l’altre. (...)
Els pares vivien amb els avis. L’àvia ens cuidava a tots. Érem vuit, i encara
n’hi portaven dos o tres de Ca l’Etxovino! I la meva mare havia cuidat els
de Cal Carreras, de Cal Silvestre... En posava dos en un bressol, men-
trestant els gronxava i encara feia mitjons! Tot alhora.

Abans, de misèria n’hi havia molta. La casa que tenia llenya, ja tenia molt.
(...) Però llavors, amb els telers, la gent va començar a guanyar duros.

Tothom qui demanava feina a la fàbrica, si hi anaven un divendres, els
deien: “Dilluns ja podeu venir!”. Uns a escombrar, els altres a fer rodets,
els altres a fer bitlles... per a tothom hi havia feina. Ara costa més trobar
feina a Sant Llorenç, però es viu millor.

A vvostè lli vva ttocar vviure lla gguerra dde bben aa pprop... 

Quan jo era xic, amb la guerra del catorze, a la xocolata sortien cromos
de la guerra. I jo me’ls mirava i li deia a la mare: “Oi, mare, que no hi hauré
d’anar mai, jo, a la guerra?” I ella em deia: “Com que jo sóc viuda, ja et
lliuraré”. Però hi vaig haver d’anar quatre o cinc anys. 

Amb la guerra ho vam passar molt negre. Va començar quan feia un any
que jo havia acabat la mili. Vaig passar la frontera cap a França, i de
França, vaig anar a San Sebastián, i cap a Burgos. I vaig anar al front a
Teruel. 

Allà a Teruel, un dia vaig veure tot de xicots que els havien fet presoners.
Els van posar en unes “chabolas” i els van matar allà dins. Jo era amic
d’un xicot jove que era capellà, i em va dir: “No hi ha dret, amb això que
han fet!” I jo li vaig contestar: “No, no hi ha dret. Però la guerra porta a
això.” (...) A la guerra, l’un acusava l’altre: que si els feixistes, que si els
rojos... però tots eren dolents. No n’hi havia cap de bo, tots feien dis-
barats. Una guerra és dolenta, però una guerra civil, encara és pitjor.

Creu qque aa lla ggent jjove qque nno hha vviscut lla gguerra, lli ccosta ffer-sse’n aa lla iidea
del qque vva rrepresentar?

Ni s’ho creuen! Fa temps, el jovent del carrer venia aquí a casa, a la vora
del foc. I amb un home que es deia Pepet, que ja és mort, en parlàvem,
de la guerra. Sempre parlàvem del mateix, del front. I aquella canalla...
L’un mirava l’altre, es posaven a riure i ja marxaven! Jo pensava: aquesta
canalla n’hi s’ho creu.

En Jaume ens podria explicar moltes més coses, i ben segur que no ens
cansaríem d’escoltar-lo. De moment, però, ens hem acostat a una trajec-
tòria personal que ens il·lustra una època de la qual en queden pocs tes-
timonis. Les seves vivències no surten a cap llibre d’Història, però no per
això són menys interessants. Al cap i a la fi, són les persones anònimes,
una a una, qui fa la Història. 

Elisenda RRovira

La història en una vida
En Jaume Solà i Brossa té noranta-dos anys. Va néixer a Sant Llorenç i hi ha viscut sempre. Era de Cal Ramonet, però

quan es va casar va travessar el carrer per anar-se’n a Cal Nofre. Té dos fills i quatre néts. Després de treballar tota la

vida als telers, ara que està jubilat conserva un bon estat de salut, a pesar de l’edat. És una de les persones més grans

de Sant Llorenç, però les seves paraules encara traspuen una vitalitat sorprenent. Des de casa seva, fem una passejada

per la seva vida i per com ha anat canviat el poble en aquests anys. Com a tots els de la seva generació, la guerra civil

li va marcar la vida. Ell va passar-se-la tota al front. Però a pesar del record punyent, sempre hi ha lloc per alguna

anècdota. I perquè ens expliqui quin és el secret per arribar als noranta-dos anys.



agenda

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

7 de maig
de 17 a 20 h
Masoveria Marquet
de les Roques

EL PATI DE LES ARTS
Organitza: L’Obrador

8 de maig
a les 6 h
Font de l’aixeta

PER TERRES DE MONISTROL DE CALDERS
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

21 de maig
a les 6 h
Font de l’aixeta

PUIGMAL
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

21 i 22 de maig
Pista de Ponsferrer

TORNEIG DE TENNIS
Classificació
Organitza: Agrupació de Veïns de Comabella
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç Savall

29 de maig
Pista de Ponsferrer

FINAL TORNEIG DE TENNIS
Organitza: Agrupació de Veïns de Comabella
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç Savall

30 d’abril
a les 7 h
Font de l’aixeta

GR177 RONDA DEL MOIANÈS (1ª etapa) Moià-
Monistrol de Calders.
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

1 de maig 
d’11 a 13 h
Masoveria Marquet
de les Roques

CUINA DE JOGUINES: PICASOQUES 
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

9 de maig
a les 17:30 h
Casa de Cultura

UN DILLUNS DE CONTE
Narració de contes a càrrec de 
Jordi Palet
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç Savall,
Regidoria de Cultura

17 d’abril
a les 8:30 h
La Plaça

SANT JAUME DE VALLVERD I COLLMONER
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

16 d’abril
a les 19 h
Casa de Cultura

XERRADA-COl·lOQUI 
a càrrec del Sr. Joan Soler 
L’Arxiu Municipal de Sant Llorenç Savall
Organitza: Lacera

29 d’abril
a les 19 h
Casa de Cultura

XERRADES DE SALUT: L’ESQUELET
A càrrec de Cecília Young i Blanca Hernàndez
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç Savall,
Regidoria de Serveis Socials, CEIP Josep Gras,
Llar d’Infants El Patinet i ICS

27 de maig
a les 18 h
Llar d’infants 
El Patinet

XERRADES DE SALUT
A càrrec de Cecília Young i Blanca Hernàndez
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç Savall,
Regidoria de Serveis Socials, CEIP Josep Gras,
Llar d’Infants El Patinet i ICS

17 d’abril
de 10 a 14 h
Masoveria Marquet
de les Roques

ITINERARIS LÚDICS: PELS CAMINS DEL
DRAC
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

24 d’abril
de 11 a 13 h
Masoveria Marquet
de les Roques

GRAN FESTA DEL DRAC LLORENÇ
Organitza: L’Obrador
A la masoveria Marquet de les Roques

8 de maig
de 11 a 13 h
Masoveria Marquet
de les Roques

FEM DE MASOVERS
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

15 de maig
de 10 a 14 h
Masoveria Marquet
de les Roques

ITINERARIS LÚDICS: 
PELS CAMINS DEL DRAC
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

22 de maig
a les 12 h
Masoveria Marquet
de les Roques

POESIA AL PARC
Recital de poesia
Organitza: Diputació de Barcelona

15 de maig
a les 12 h
Jardins del Marquet
de l’Era

FIRA DE SANT PONÇ
Fira d’artesans i entitats del poble
Música en viu amb Calaix de Sastre
Organitza: Grup Pro-Marquet de l’Era
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç Savall

16 d’abril
a les 10 h
La Muntada

JORNADES DE VOLUNTARIAT
Per més informació: 93 304 68 18
Organitza: Escola de Natura la Muntada

7 de maig
A l’església

VIII AUDICIÓ DE JOVES MÚSICS
LLORENÇANS
Organitza: Comissió Joves Músics Llorençans
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç Savall

17 d’abril
a les 9 h
Casa de Cultura

XERRADA SOBRE ELS INCENDIS 
FORESTALS: Prevenció i actuació
Pràctiques amb el material de l’ADF i Bombers. A
càrrec de: Emili Dalmau del GRAF de Bombers
Organitza: Consell Municipal de Medi Ambient
Col·labora: ADF El Pinyó i Bombers Voluntaris

1 de maig
Font de l’aixeta

FESTA DEL PI DE MAIG 
Pujada del Pi, Concert de la Coral els Emprius,
Havaneres amb el grup REMS, Arrossada popular
Organitza: Coral els Emprius i Ajuntament de Sant
Llorenç Savall, Regidoria de Cultura. 

21 de maig
a les 17 h
a les 17:30 h
Font de l’aixeta

FESTA DEL PI DE MAIG
Baixada del Pi
Animació infantil a càrrec de Rah-mon Roma
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç Savall,
Regidoria de Cultura

1 de maig
a les 12 h
Camp de futbol

PARTIT DE FUTBOL: LLORENÇÀ – LLIÇÀ DE V.
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

15 de maig
a les 12 h
Camp de futbol

PARTIT DE FUTBOL: LLORENÇÀ – MARINA
Organitza: Centre d’Esports Llorençà

permanent LA COLLA DE SABADELL: 
Entre el Noucentisme i l’Avantguarda
Organitza: Diputació de Barcelona i Fundació la
Mirada
HHoorraarrii:: Caps de setmana d’11 a 13 h.

BIBLIOBÚS

MOSTRES I EXPOSICIONS

savall

Cada dilluns de 16 a 19 h.     Davant de la Casa de Cultura. 

A B R I L

M A I G



Com creiem que s’han de
fer les coses

Quan es va fer la prolongació del carrer

Mossèn Miró, una de les poques obres que va

fer l’anterior govern, ja vàrem proposar que

s’asfaltés tot el carrer del Mossèn Miró, ja lla-

vors en molt mal estat. 

Com en moltes altres propostes nostres, no

varem rebre cap resposta i ara ho haurem

d’arreglar amb un cost molt més elevat que no

pas si s’hagués fet en el moment que hi

havien les màquines de quitrà asfaltant la part

nova. 

Seguint parlant del mateix sector, des de la

oposició varem aplaudir la idea de fer l’obra

prevista dins el Pla General per connectar el

carrer rectoria amb la passarel·la, però el que

no vam trobar bé és que es comencés un pro-

jecte sense acabar-lo, és a dir, el projecte ini-

cial no connectava amb la passarel·la, i en

canvi preveia destruït tots els safreigs i tam-

poc preveia acabar la urbanització del carrer. 

Des d’ERC érem contraris a deixar aquest

projecte a mitges, volíem acabar aquesta

obra però tampoc volíem que aquest projecte

fes baixar les inversions en la resta del poble,

és per això que durant la visita del Conseller

de Governació (d’ERC) li vàrem demanar un

ajut extraordinari per acabar correctament

aquest projecte. Gràcies els 200.000 € addi-

cionals del Conseller republicà podrem

acabar en els pròxims mesos un projecte que

va començar coix, però que gràcies el nostre

esforç podrem acabar de forma satisfactòria.

Aquest és un exemple clar que defineix la nos-

tra forma de treballar.

Grup mmunicipal dd’ERC

Adéu, Ferràn

Amb data 31 de Març i amb hora 12 de la nit,
deixa d´ésser el secretari de Sant Llorenç el
senyor Don Fernando Civantos Nieto, el qual
jo en particular l´anomenava “Vivancos”,
donat que per la meva extracció social i atès
la meva condició de vilatà amb “certificat de
pedigree”, sóc persona donada al ”bateig”
ràpid, simbòlic i simpàtic al mateix temps.
Qüestió de privilegis!. Jo mateix, sóc l´hereu
de ca’l Cargol.
En “Vivancos”, doncs, ha estat en els últims
temps, el secretari de L´Ajuntament de Sant
Llorenç. El dia que va arribar aquest senyor
d´Extremadura, poc pensava que en poc
temps es trobaria inmers en una administració
local, regida pel més ranci radicalisme cata-
lanista i republicà, més d´un ja va intentar fer
una porra de la seva durada entre nosaltres.
Durant la seva curta estada, hem gaudit de la
seva rectitud, serenor i equanimitat a l´hora
d’esbrinar l´oportunitat i la legalitat de molts
dels temes que hem tractat a les sessions de
l´Ajuntament, mal asumpte en una situació on
obligadament els que governen l´hi volien fer
fer giragonçes estranyes. Mai i en cap mo-
ment, s´ha apartat de la posició difícil de dir
en tot moment el que calía i no pas el que es
volia escoltar.
Malauradament ha trobat un altre destí, el
Papiol. Se n´ha anat.
Des de CIU li volem agrair la seva dedicació,
profesionalitat i valentia, ben segur que amb
aquests tres títols podrà anar a tot arreu.
Atès que no va poder assistir al darrer ple,
volem que aquest escrit sigui un homenatge a
la seva professionalitat, A reveure “Vivancos”!
ben segur que amb molts castellans com tu,
La Nació Catalana agafaria l´impuls definitiu
cap a la llibertat.. Mercès.
Signat: FFrancesc MMontlló ii PPuig
Portaveu dde CCIU ii rregidor dde ll´Ajuntament dde
Sant LLlorenç SSavall
La frase del mes: “Que buen vasallo, si tuviera
buen señor!”, del “Cantar del Mio Cid”.
Grup MMunicipal dde CCIU

Els grups municipals opinen

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

Eines democràtiques

Des que accedirem a l’Ajuntament de Sant
Llorenç per les eleccions municipals de l’any
2003, els socialistes hem tingut dos objectius
prioritaris. El primer treballar pel bé del poble i
el seu futur. L’altre el de democratitzar la insti-
tució municipal : el nostre Ajuntament.

A Sant Llorenç, com arreu, tothom és neces-
sari però ningú no és imprescindible. Sí
l’Ajuntament té onze regidors i regidores,  cal
que tots  i totes puguin aportar la seva col·lab-
oració, des del govern o l’oposició en la millo-
ra del poble. Per tant les seves opinions s’han
de poder expressar i debatre. 

Aquesta ha estat i és la raó per la qual els
socialistes, per mitjà del nostre regidor electe,
hem treballat per establir i pautar unes regles
de joc democràtic, que més enllà de l’actual
composició del Consistori, siguin eficaces per
estimular el debat i la participació política i
també esperonar la participació ciutadana.

Així els socialistes impulsàrem la celebració
de plens mensuals i la creació d’un ROM
(Reglament Orgànic Municipal), que regula
l’activitat del Consistori i la presa de decis-
sions, amb la Junta de Govern i la Junta de
Portaveus. Hem creat el Consell Municipal de
Cultura com a òrgan de coordinació i partici-
pació de les entitats en l’acció cultural del
municipi.

Ara estem treballant la regulació dels mitjans
de comunicació municipals: el butlletí mensu-
al Savall i la nova pàgina web llorençana, per
tal que tant els veïns i veïnes com les person-
es interessades en el nostre poble disposin
d’eines d’informació reglades per estimular el
debat i la participació ciutadana.

Eines, en fi, per a bastir una sòlida democrà-
cia participativa.  

Grup MMunicipal ddel PPSC


