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Acord sobre la publicació
Savall i la web municipal
Ple 28 de abril de 2005

Hi assistiren tots els regidors del consis-
tori. Un cop aprovada l’acta de la sessió
anterior, s’aprovà per unanimitat la nor-
mativa del butlletí Savall i de la pàgina
web municipal nomenant com a respon-
sable d’ambdós mitjans de comunicació
el regidor Joan Solà. Amb aquest acord
es formalitza un consell de redacció inte-
grat per un membre de cada grup
municipal, que validarà la proposta pre-
sentada pel regidor de comunicació i en
farà el seguiment. 

Seguidament s’aprovà la modificació
dels estatuts del Consorci de Turisme del
Vallès Occidental amb el vot favorable
dels onze regidors. En els dictamens re-
ferents a la incorporació de romanents
de crèdit procedents de l’exercici 2004 al
pressupost del 2005 i de la modificació
de crèdit del pressupost 2005, el grup de
CIU s’hi va abstenir i el grup d’ERC i del
PSC hi van votar a favor. També s’aprovà
la modificació de les bases per a la con-
tractació dels vigilants del parc natural a
l’estiu amb el vot favorable de tots els

regidors. Finalment es donà compte dels
decrets d’alcaldia, de les informacions
de les regidories i es van fer els precs i
preguntes (aquesta informació es pot
consultar a l’Ajuntament).

Connexió de l’aigua de 
la Vall d’Horta amb 
Les Marines
Ple 26 de maig de 2005

Hi assistiren tots els regidors del consis-
tori. Un cop aprovada l’acta de la sessió
anterior, s’aprovà per unanimitat la pròr-
roga provisional del contracte de recolli-
da d’escombraries per a sis mesos.
Seguidament s’aprovà amb el vot favo-
rable de tots els assistents, el projecte de
connexió de la canonada d’aigua de la
Vall d’Horta amb Les Marines, atès el
problema de subministrament i de quali-
tat de l’aigua en aquell sector fins ara
abastit per pous propis. Amb la connexió

a la xarxa del poble quedarà solucionat el
problema de l’aigua de Les Marines.
També amb el vot favorable dels onze
regidors s’aprovà el conveni de la
Diputació de Barcelona sobre l’assump-
ció de funcions d’assistència en la gestió
econòmica local. Seguidament i per una-
nimitat s’aprovaren les bases de la con-
vocatòria d’un enginyer municipal amb
dedicació parcial de sis hores a la set-
mana. Seguidament amb el vot favorable
dels assistents també s’acordà la modifi-
cació d’Estatuts del Consorci de Residus
i la sol·licitud d’un crèdit per finançar
inversions del pressupost del 2005 al
Banc de Crèdit Local ja que ha estat el
que ha presentat una millor oferta.
Llavors es va rectificar l’acord del ple de
31/03/05 sobre l’increment de retribu-
cions del personal laboral de la llar
d’Infants, a causa d’un error administratiu
que es va produir. Finalment es donà
compte dels decrets d’alcaldia, de les
informacions de les regidories i es van fer
els precs i preguntes (aquesta informació
es pot consultar a l’Ajuntament).

Procurem estalviar l’aigua

Transcorreguda la tardor i bona part de la primavera, època en que s’acumulen les
màximes precipitacions al clima mediterrani, els valors enregistrats fan preveure
possibles problemes a la garantia d’abastament d’aigua a mig termini, si les condi-
cions continuen com fins ara. Només cal que observem el riu o ens fixem en el ni-
vell del pantà, que cada dia és més avall, per adonar-nos de l’estat de la situació.
És per això que cal prendre mesures orientades a l’estalvi d’aigua disponible i a la
optimització del seu ús.

Aquestes mesures comencen per cada un de nosaltres, en els hàbits de cada dia,
i en aquestes petites accions recau l’èxit d’un bon estalvi. 

Algunes recomanacions: 

Fes rentadores i rentavaixelles de càrrega completa.

Racionalitza l’aigua en el bany i la neteja personal: és preferible dutxar-se que
banyar-se. Quan ens dutxem, cal obrir l’aixeta només quan ens esbandim. 

Utilitzeu la cisterna del lavabo només per motius imprescindibles. Introduint-hi
ampolles o objectes semblants, podrem reduir-ne la capacitat i estalviar aigua. 

No malgastis l’aigua netejant el cotxe, en tot cas utilitza una galleda amb aigua
en lloc de fer-ho amb una mànega. 

No malgastis l’aigua regant el jardí, engegant les fonts, etc., en tot cas procu-
ra regar les plantes al matí o al vespre per evitar l’evaporació innecessària, és
preferible instal·lar sistemes de reg que optimitzin l’ús de l’aigua (com pot ser
el gota a gota),... 

Disminueix el cabal de l’aigua a través de la clau de pas.

Revisa l’estat de les canonades i les aixetes per evitar les fuites.
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Obres a la plaça

Ja s’han acabat les obres que s’han fet durant
l’últim mes a l’avinguda Catalunya, en el tram
de la Plaça Major. Amb aquestes obres a part
de millorar l’aspecte visual d’aquest tram s’ha
incrementat la seguretat viària i s’ha avançat
en la peatonalització. Les obres han estat
finançades totalment per la Diputació de
Barcelona.

per la manca de pluja, aquest any serà un any
complicat pel que fa al perill d’incendis fores-
tals. Des de l’Ajuntament demanem la màxima
precaució per a evitar qualsevol ensurt.

Tres Vigilants

Des del passat 1 de maig el poble ja disposa
de dos vigilants i una vigilanta amb la última
incorporació de la Cristina Juan. Així el poble
disposa de vigilància municipal en totes les
hores diürnes tots els dies de la setmana.

Obres al pati de l’escola

S’han realitzat unes obres al pati de l’escola
Josep Gras financiades per la Generalitat.
Han consistit en aplanar el pati per evitar que
s’hi formin tolls d’aigua, a més a més revisar
totes les tanques perimetrals del pati i canviar
les que estaven malmeses.

Es necessita sang: 
Dóna’n una mica

El proper diumenge 31 de juliol, al dispensari
Municipal (C/Vic, 19) de 9:00 a 14:00 hores es
podrà donar sang. Per fer la donació només
cal tenir entre 18 i 65 anys d’edat, pesar 50
quilos o més i trobar-vos bé de salut. 

US HI ESPEREM!

Des de l’Ajuntament volem agrair les dona-
cions que hi va haver la darrera vegada i ani-
mem el poble a seguir-ne donant pel bé comú. 

GRÀCIES A TOTS!

Cens Municipal d’animals
de companyia

El cap de setmana del 28 i 29 de maig hi va
haver la vacunació de gossos i gats, i es va
actualitzar el cens amb aquells que van ser
vacunats. Us informem que des de l’Ajunta-
ment, estem actualitzant el Cens Municipal
d’animals de companyia.

Us agrairïem que aquells propietaris que no
teniu el vostre animal censat, ho heu de fer
passant per les dependències de l’Ajunta-
ment, amb les dades d’identificació de l’ani-
mal, en horari de matins de 8h a 14h de dil-
luns a divendres i de 9h a 13h els dissabtes.

Notícies Breus

I Torneig de Tennis
El darrer 29 de Maig es va celebrar les finals
del primer torneig de Tennis, organitzat per
l’Agrupació de Veïns del Barri de Comabella en
la reformada pista esportiva,amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

El Torneig, per parelles de dobles, va reunir a
setze participants, que el van disputar durant
tres dies. La classificació de les parelles que
van arribar a les finals va ser la següent: 

Primers classificats:
Eduard Medrano i Mariá Medrano

Segons classificats:
Josep Nicolas i Omar Nicolas

Tercers classificats:
Joan Mora i Joan Barriendos

Quarts classificats: 
Miquel Martinez i Rafel Porcuna

Des d’aquí volem felicitar als finalistes i animar
a tots els aficionats al tennis a participar a la
lligueta que pròximament es prepararà. 

Formigó sec al Camí de la
Vall d’Horta

Finançat al 100 % per la Diputació de Barce-
lona es posarà formigó sec al camí de la Vall
d’Horta, concretament des del Pont de la
Roca fins al Pont de la Muntada.

Franges de protecció

Per segon any consecutiu s’han fet les tasques
de manteniment de les franges de protecció
d’incendis, de 25 metres d’ample, entorn del
sector residencial de Les Marines. Amb aques-
ta neteja perimetral s’incrementa la seguretat
dels veïns i veïnes de Les Marines i es redueix
el perill d’incendi en aquell sector. Tot i això,

Neteja de la llera del riu

A instàncies de l’Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, l’Agència Catalana de l’Aigua va
començar a mitjans de maig la neteja de la
llera del riu Ripoll al seu pas pel nucli urbà.
Aquesta actuació no ha representat cap cost
directe per a l’Ajuntament.

Tendal a la llar d’infants

Degut a que en la nova llar d’infants no hi ha
cap arbre per fer ombra en el pati, s’ha posat
un tendal perquè una part del pati tingui ombra.
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XXVIII Rally Motos
Antigues
El passat 22 de maig va passar per Sant
Llorenç Savall el tradicional Rally de Motos
Antigues que organitza l’Atlètic H.C. de
Terrassa. Enguany degut a les obres de la
plaça, les motos van parar a fer el toc de mis-
tela i carquinyolis a la Casa de Cultura.

RUA Seat 600 de
Comabella
El 10 d’abril es va dur a terme la tradicional
concentració de vehicles SEAT 600 a Sant
Llorenç Savall, organitzat per l’Agrupació de
veïns del barri de Comabella amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

Van participar-hi 27 automòbils, els quals
després d’un pica-pica de benvinguda a
Comabella, disputaren una gimcana d’habili-
tat i van fer una Rua per gran part de Sant
Llorenç. Al migdia tots plegats dinaren en un
conegut restaurant del poble.

Es van entregar els següents premis, amb la
col·laboració de Joan Sola regidor d’esports
de l’Ajuntament i Joan Barriendos i Xavier
Luquero de l’Agrupació de Veïns.

Al vehicle mes antic: 
Vehicle matricula B- 155607, conduït per
Santi Granados

Al vehicle mes conservat: 
Vehicle matricula B-274113 conduït per
Manel Rufian

Al vehicle mes sofisticat: 
Vehicle matricula B-781584, conduït per
Jesús Ruiz

Al vehicle que ve de mes lluny (aquest any
de Solsona): 
Vehicle matricula L- 66205, conduït per
Miquel Àngel Bonache

Al vehicle amb el conductor mes hàbil:
Vehicle matricula B-3818-M, conduït per
Miquel Àngel Barriendos

La felicitació als guanyadors i participants,
que esperem reveure l’any vinent.

Premi literari
Els alumnes de cinquè i sisè de l’escola han
participat enguany, com en anteriors edicions,
en el concurs “Un llibre Nou” organitzat per la
Fundació Caixa Sabadell. Han escrit i il·lustrat
llibres de poesia. De la nostra escola han
estat premiats en la categoria de 5è de
Primaria: “El món de les Poesies” de Bernat
Rios i “En Tommy, músic” d’Alicia Mora i Albert
Martínez. Felicitats a tots!

Guardó a l’escola pública
Josep Gras
L’escola ha participat en el 8è Concurs
d’Idees Mediambientals de la Universitat
Politècnica de Catalunya amb el projecte
Aules Verdes, on expliquen l’organització i la
participació dels alumnes en la gestió
sostenible de les aules. El projecte ha estat
premiat i, el premi els fou lliurat el 22 d’abril a
les 12h a l’Aula Màster de l’UPC. 

En aquest acte l’escola va fer una presentació
de les actuacions mediambientals que porta a
terme. Des d’aquest butlletí volem felicitar a
l’escola pel premi obtingut com a reconeixe-
ment de la seva tasca en pro del medi ambient.

Terrassa lliura la Sivella
Visigòtica de Coll d’Eres
L’alcalde de Terrassa, Pere Navarro, va lliurar
a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall una
rèplica exacta de la sivella visigòtica, trobada
l’any 1929 a la necròpoli de Coll d’Eres, del
nostre terme, per membres del CET i que
s’exhibeix, com a peça important, al Museu de
Terrassa. Una altra sivella visigòtica similar es
trobà a la necròpoli del Coll de la Descàrrega
i és en mans d’un particular. Fóra molt bò que
es pogués recuperar com a patrimoni alt-
medieval del poble.

Maig Cultural
El dia 1 de maig, puntualment com cada any,
els més matiners vàrem anar a tallar el Pi que
quedaria plantat a la Font de l’Aixeta fins a l’úl-
tim dia del mes. Després d’un bon esmorzar i
la força de gran part del públic assistent, vàrem
pujar el Pi. Cap al migdia la Coral els Emprius
va començar a cuinar l’arròs, i mentrestant el
grup d’havaneres Rems va amenitzar l’espera
fins a l’hora de dinar.

El dia 7 de maig, els nens, nenes i joves, que
durant l’any dediquen i gaudeixen d’un temps
a la música i cant, ens varen oferir la VIII
Audició dels Joves Músics Llorençans, a
l’Església que comptava amb un nombrós
públic assistent.

Saló Internacional de
Turisme
L’últim cap de setmana de maig s’ha celebrat
el Saló Internacional de Turisme de Catalunya
en la que Sant Llorenç Savall hi ha participat
en l’estand del Consorci de Turisme del Vallès
Occidental. El dissabte s’hi va fer una pre-
sentació pública del poble, dels itineraris edi-
tats per l’Ajuntament i de l’edició d’enguany, la
10a del Festival de Titelles.

Campionat de Catalunya
de BMX
El dissabte 4 de Juny es va disputar el
Campionat de Catalunya de BMX a una única
prova al circuit permanent de BMX de “Les
Arenes” de Terrassa. Els resultats dels 8
llorençans que s’hi van desplaçar van ser molt
satisfactoris, i més tenint en compte que el
BMX passarà a ser esport olímpic als pròxims
jocs...

David Otero es proclama CAMPIÓ DE
CATALUNYA en la categoria de 13, 14 i 15
anys. Felicitats!!!

Bernat Caralt (10, 11 i 12 anys) i Manel Ibars
(Categoria Èlit) obtenen el 

SUBCAMPIONAT DE CATALUNYA.

Ferràn Solé (10, 11 i 12 anys), Jordi Daví (13,
14 i 15 anys) i Carles Torralba (Èlit) pujen al
tercer esglaó del podi.

Alex Puig i Marc Cano han de conformar-se
amb la sisena posició de les seves respectives
categories (10, 11 i 12 i Èlit respectivament).
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Entitats

Assemblea de veïns de
Comabella del 2005
El passat 17 de Maig es va celebrar amb una
nodrida assistència de veïns, la Assemblea
anual de l’agrupació en la qual es van aprovar
tant l’informe econòmic del 2004, les quotes
de soci i les activitats previstes per aquest any
2005. També s’aprovaren provisionalment els
Estatuts, que caldrà ratificar; es donà suport
per a impulsar l’entorn de la Masia com a
Centre Cívic; i es decidí que l’avís previ de les
assemblees es realitzi mitjançant una pancar-
ta. Finalment es confirmà l’ actual Junta
Directiva que presideix Joan Barriendos.

Agrupació de veïns Barri
de Comabella
Els veïns de Comabella que encara no son
socis poden entregar la butlleta d’inscripció
personalment, d’11 a 13 hores, el segon diu-
menge de mes en el local social. També els
dissabtes d’estiu a la tarda, o dipositar-la
qualsevol dia a la bústia de l’Agrupació. 

Festa major de Comabella
L’Agrupació de veïns invita a tots els vilatans al
sopar amb ball a la Masia de Comabella,
amenitzat per un conjunt musical, que se

celebrarà el dissabte 23 de Juliol. Els tiquets es
posaran a la venda a la Masia, Cal Blau,
Rellotgeria Eduard, Papereria Carreres i a Cal
Treca. 

Els socis de l’Agrupació,atès que tenen condi-
cions especials han de passar qualsevol
dissabte a la tarda excepte el 23 de Juliol, pel
local social de 17 a 19 hores.

Assemblea dels veïns de
Les Marines
L’Associació de propietaris i veïns de Les
Marines que presideix Francesc Balasch cele-
brà l’assemblea anual amb l’aprovació de
l’estat de comptes i el pressupost anual.
També es modificaren alguns articles dels
Estatuts de l’associació. 

Una bona part del pressupost s’esmerçarà en
la Festa Major del barri que tindrà lloc els dies
25 i 26 de juny, amb la instal·lació d’una carpa
a la pista poliesportiva i amb activitats recre-
atives, infantils i esportives, un sopar comuni-
tari el dissabte 26 a la nit, seguit d’una sessió
de ball.

A l’assemblea que comptà amb la presència
de l’Alcalde Magí Rovira, acompanyat de
diversos regidors de l’equip de govern, es
debaté sobre la qualitat de l’aigua, prenent
l’Ajuntament el compromís de subministrar-la

el juliol des de la xarxa principal, i també sobre
la liquidació final, encara pendent, del pro-
jecte d’urbanització del sector. Dins el pla de
millores de les àrees de lleure, l’Ajuntament
instal·larà properament diversos jocs infantils. 

Èxit de la Festa de la
Rosa
Més de quatre-centes persones convocades
per la Federació del Vallès Oest del PSC es
reuniren en una diada fraternal el diumenge 29
de maig a l’Àrea de Lleure de Comabella, en la
12a Festa de la Rosa organitzada per l’Agru-
pació Socialista de Sant Llorenç Savall. Les
activitats s’iniciaren al matí amb jocs de taula i
una passejada pel Parc Natural visitant el mas
de La Muntada, fent una ofrena floral al monu-
ment a les víctimes de l’incendi forestal del 10
d’agost de 2003 i recorrent la Vall d’Horta.

Abans del dinar de germanor, amb un menú
de productes llorençans, el secretari local
Jaume Valls, el de la Federació Pere Navarro i
el portaveu al Parlament Miquel Iceta
adreçaren sengles parlaments als assistents.

Un recital de cançons llatinoamericanes en la
veu de An-Marí i el seu grup, posà fi a la Festa
de la Rosa que comptà amb la presència del
diputat Josep Casajoana i la diputada al
Congrés Dolors Puig.

El dia 15 de maig, entitats i artesans del poble
van participar en la Fira de Sant Ponç orga-
nitzada pel Grup Pro-Marquet de l’Era, a més a
més, vàrem poder gaudir de música tradicional
en directe pel grup Calaix de Sastre, tot això als
jardins del Marquet de l’Era.

El passat dia 31 tal com dicta la tradició, vàrem
fer baixar el pi amb la col·laboració dels nens i
nenes que després del berenar ofert per
l’AMPA de l’escola Josep Gras van tibar la
corda que tenia lligada. Finalment vàrem ballar
al ritme de la música de Rah-mon Roma. 

Llibres de la bibiloteca
Com ja sabeu, la biblioteca municipal de la
Casa de Cultura, properament es convertirà
en un Biblioaccés, és a dir un centre d’accés
a informació tant en format bibliogràfic com
també mitjançant accés a internet. Per la qual
cosa però, s’ha de remodelar. 

Prèviament, amb l’ajut de tècnics de la
Diputació de Barcelona s’ha fet una selecció
dels llibres que hi teníem, s’han escollit les

obres bàsiques de consulta, les que fan refe-
rència a la història i geografia local, i també
alguna obra de rellevància per si mateixa. 

Han quedat però molts llibres que no for-
maran part del nou biblioaccés. És per això
que des de la Regidoria de Cultura us volem
fer saber que des d’avui fins al dia 22 de juny,
data de tancament de la biblioteca (per
període de vacances d’estiu), podreu empor-
tar-vos qualsevol dels volums que hi quedin
exposats i siguin del vostre interès.

El Patrimoni documental
del nostre poble
Dins el programa d’activitats de divulgació pel
coneixement de la història local que du a terme
l’entitat LACERA, el dissabte 7 de maig a les
19.30 h dissertà a la Casa de Cultura l’arxiver i
historiador terrassenc Joan Soler i Jiménez
sobre el Patrimoni Documental de Sant Llorenç
Savall. Presentat per Jaume Valls, Joan Soler
que, per encàrrec de la Diputació de Barce-
lona, classificà l’Arxiu Municipal llorençà, feu

una crida a la conservació de la documentació
històrica i valorà el patrimoni del poble. 

Revetlla de Sant Joan
El dia 23 de juny, a la nit tindrem revetlla de
Sant Joan a la Font de l’Aixeta. Enguany hem
ajuntat forces, el Centre Excursionista, la
Comissió de Festes i l’Ajuntament. Al vespre
començarem amb l’arribada de la Flama del
Canigó, l’encesa de la foguera, el sopar po-
pular, coca, i finalment música en viu amb Toni
i Sandra. No us ho perdeu!!

Festival de Titelles
Els propers dies 8, 9 i 10 de juliol tindrà lloc la
desena edició del Festival de Titelles de Sant
Llorenç Savall. Any rera any, hem pogut fruir
d’espectacles ben diversos i enguany no serà
pas diferent, tindrem companyies per tots els
públics amb origen a Catalunya, la Península,
França i Itàlia. Així doncs, celebrem la desena
edició i us convidem a tornar a passar uns dies
d’una màgia especial del tot inoblidables!
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Des de les pàgines de Savall el PSC de Sant
Llorenç volem agraïr la col·laboració de
l’Ajuntament les associacions de veïns de
Comabella i Les Marines, els Bombers
Voluntaris, i els llorençans i llorençanes que
contribuiren a l’èxit d’aquest aplec. 

Grup MMunicipal ddel PPSC

El Casal Informa
Es torna a posar en funcionament, finançat per
l’Ajuntament, l’activitat de gimnàstica per a la
Gent Gran. Les persones interessades es po-
den adreçar a l’Ajuntament. Les places són li-
mitades a 20 persones i l’activitat serà gratuïta. 

S’ha acondicionat un petit saló per veure la
televisió i passar pel·lícules, cada dijous a les
5 de la tarda. El televisor és nou de 28” i
l’Ajuntament hi ha instal·lat les cadires.

Hem rebut de “La Caixa” una subvenció de
300 €, de la Caixa de Sabadell 180 € i del -
senyor Ramon Rovira un donatiu de 60 € per la
festa de la Gent Gran. A tots ells moltes grà-
cies.

El passat 30 d’abril es va fer una excursió per
visitar les Bodegues Torres a Pacs del
Penedès, les quals són les més importants de
Catalunya. Vàrem gaudir de la visita amb les
magnífiques explicacions de la guia i ho
vàrem completar amb la visita de les vinyes i
cellers amb un tren turístic propietat de les
bodegues en el qual es veu tot el procés de
producció que anualment és de 40 milions
d’ampolles de vi. La sortida va ser molt
interessant i agradable.

Estem preparant una sortida de cap de set-
mana a Blanes, pel mes de juliol, per gaudir
dels focs artificials que es celebren a la platja
i que són reconeguts internacionalment.

Un fet desagradable ha estat el robatori del
DVD. Es va fer la denúncia corresponent i dies
després la Guàrdia Civil va detenir els culpa-
bles i el DVD ens ha sigut retornat, en per-
fectes condicions.

El 23 d’abril, vàrem celebrar la festa tradi-
cional de Sant Jordi amb molta participació
dels socis. Els senyors van poder escollir el lli-
bre i les senyores van ser obsequiades amb
una rosa. Per acabar la festa es va oferir un
pica-pica i ball molt animat.

S’ha informatitzat el cobrament dels rebuts, a
través de la Caixa de Sabadell, La Caixa i
Banc de Sabadell que s’han ofert (atenció que
els hi agraïm) a domiciliar-les sense comissió.
Ningú està obligat, els qui ho vulguin se’ls
passarà a cobrar a domicili.

Entre els mesos de maig i juny es cobraran els
rebuts del 2005. 

Junta ddel CCasal

“Visteu lla nnova wweb ddel CCasal: 
www.casalgentgran.e.telefonica.net ““

IV FESTA MAJOR DE LES
MARINES
L’Associació de Propietaris de Les Marines us
convida a la Festa Major que tindrà lloc a l’en-
velat de la Font del Roure del 24 al 26 de juny
amb aquest

PROGRAMA
Divendres, 24
De 110.30 aa 111  Inscripcions dels torneigs de
petanca i tennis taula i inici de les competi-
cions

A lles 112 Jocs i Activitats infantils

Dissabte, 25
A lles 110 hh Pregó de la Festa Major a càrrec
d’en Jaume Valls

A lles 110.30  Continuació torneigs de petanca
i tennis taula

A lles 111 Festa Major infantil

A lles 117  Curs i ballada de country per a petits
i grans.

Nit. 221.30 hh GRAN SOPAR-BALL DE FESTA
MAJOR amb el grup XAVI.
Preus: Adults: 30 € / Infants 6-12 anys 10 €.
Adquisició de tiquets als membres de la
Junta i al forn de Cal Marcel·lí fins el diu-
menge 19 de juny.

Diumenge, 26
A lles 110 hh Xocolatada amb xurros

A lles 111.30   Titelles amb el grup TRAC-TRAC
de Sant Llorenç Savall.

A lles 113.30 Aperitiu de Festa Major i lliura-
ment dels premis de les competicions
esportives, i del concurs de dibuix infantil.

LLORENÇANS ii LLLORENÇANES: 
TOTHOM HHI ÉÉS CCONVIDAT

Marathon DES SABLES
Del 10 al 16 d’abril de 2005
Després de tants anys aplaçat per la falta d’espon-
sors el nostre somni s’anava a complir. Marxàvem a
fer la que diuen és la carrera més dura del món.

Molts mesos de preparació, no només d’entrena-
ment sinó també per trobar el material adequat. Al
ser una carrera en autosuficiència l’has de portar a
sobre durant tots els kms. i, per tant, ha de se el més
lleuger possible però que compleixi la seva funció.

En el Sahara Sud Marroquí ens vàrem trobar 800 participants (110 dones) vinguts de tot el
món, entre ells 17 catalans, per recórrer 245 kms per etapes en 7 dies*. Gent de totes condi-
cions, corredors, caminants, però tots amb el mateix objectiu: arribar a la meta.

Aquest any, en la 20a edició, hem tingut etapes de muntanya i per tant les vistes han estat
espectaculars. Les temperatures han anat entre els 47º durant el dia i els 7º per la nit. També
tormentes de sorra que es posava per tots els racons de les “haimes”. La combinació del ter-
reny pedregós amb la sorra de les dunes ha fet patir molt els peus dels atletes. Tot i així els
percentatges d’abandons ha sigut baixíssim, només un 6%. És una cursa de pura gestió.

A la MDS la competició queda en 2n terme. La convivència amb els corredors, els voluntaris,
els tuaregs que desmunten cada dia el campament… és molt intensa, molt especial. Et
quedes amb paraules i frases que t’ajuden a continuar. Les vivències, les persones que hem
conegut aquí les recordarem tota la vida. Això és el que fa gran aquesta prova.

Els guanyadors d’aquesta edició van ser el marroquí Tahacel Ahansal i la luxemburguesa
Simone Kayser.

Nosaltres ens vàrem classificar en:

58 en categoria veternas 1 – Jaume Terés (168 gral.)

8a general femenina

13è per equips (de 68) – Equip SPRING85-ASICS (Format a més per Francesc Terés 81 Gral.
masculina i Joan M. Masip – 102 Gral. masculina)

*Les etapes van ser: 29 Kms. 1r dia, 37 kms. 41 Kms., l’etapa NON-STOP de 76 Kms. que
pots fer-la en 36 hores com a màxim, 42’2 Kms. i 20 Kms l’última .

Teresa BBenet ii JJaume TTerés
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Com vvas ccomençar aa nnedar?

Arrel de la meva mare. Un dia em va dir: “Jo em voldria apuntar al Nagi,
a fer cursets de natació, però no ho diré a ningú, perquè com que el
club té tanta mala fama i diuen que fan plorar la gent, el teu pare potser
dirà alguna cosa... No ho diré i, quan sàpiga nedar, ja li deixaré anar”.
I bé, jo li vaig dir: “Si tu hi vas, jo també m’apuntaré”. I així vam
començar, fent cursets. Ella va aprendre a nedar, jo ja en sabia, però
vam anar perfeccionant... i des de llavors ja no ho hem deixat. Cada
vegada ha anat a més. 

I aaixò dde ccompetir, ccom vva vvenir?

Bé, això va ser perquè van començar a fer uns campionats a Sabadell,
i el director del Nagi em va dir una tarda: “Que vols venir a nedar?” I li
vaig dir que m’ho pensaria. I sí, hi vaig anar. Llavors es van anar fent
cada vegada més campionats, i cada vegada érem més gent...

Quina éés lla ddistància mmés lllarga qque hhas nnedat?

El més llarg que he fet és una travessa de 5.000 metres, a Mallorca. Va
ser una travessa dins d’un campionat, si no recordo malament,
europeu. En els europeus i mundials sempre es fa una travessa, un any
és de 3.000 i l’altre de 5.000, al mar o a llacs. Però a l’estiu també he
fet travesses aquí, a Sitges, a Vilafranca, a les Illes Medes... Aquesta de
les Medes la vam començar a fer l’any passat amb la Sílvia i l’Olga (les
seves filles).

Participes een ttotes lles ccompeticions aa nnivell dde CCatalunya, een
alguns ccampionats eeuropeus ii mmundials... PParlem dde ppremis?

Bé, doncs... a veure. A nivell nacional, sí que tinc algun premi. L’últim
premi va ser als campionats de França, vaig quedar tercera en els 400
lliures, per exemple. Dins d’un nacional francès, doncs ja està bé
quedar tercera, per mi, que no sóc ex-nedadora. S’ha de dir que si hi
ha una ex-nedadora, sempre quedarà davant, si ha sigut bona. Però,
evidentment, a nivell europeu, no hi ha res a fer, el nivell és molt alt i
t’has de conformar. 

A ppart dde lla nnatació, ffas aalgun aaltre eexercici oo eesport pper eestar mmés
en fforma? OO ssimplement pperquè tt’agrada?

Aquest any feia gimnàs, he començat a fer cinta. Però ara ho deixaré
uns dies, perquè en els últims Campionats de Catalunya estava una

mica esgotada. A veure, en principi ho faig per tenir més força. El que
passa és que quan es combina segons quin esport amb la natació,
nedes pitjor, perquè la musculatura canvia una mica i t’hi has d’adap-
tar, i això costa molt. Però si ho faig és perquè m’agrada. Si corro vint
minuts a la cinta, és perquè també gaudeixo d’això. 

Què cconsideres qque tt’ha aaportat lla nnatació?

Bé, satisfacció, perquè em motiva molt la superació personal. Llavors,
les estones amb les persones amb qui comparteixo aquestes afec-
cions, estones agradables, de passar-t’ho bé. 

A qqui lla rrecomanaries?

Jo la recomano a tothom, li he recomanat a molta gent que sap que
nedo. Persones que estan nedant a Castellar em diuen: “Si ho hagués
fet abans! I que bé que estic!”. A veure, això sí, has de trobar-hi el què,
perquè estar donant voltes dins d’una piscina sembla una mica de ton-
tos. 

La nnatació éés uun eesport mmolt ppopular eentre eels iinfants, pper eexem-
ple, pperò aa nnivell mmés pprofessional, tté mmolt ppoc rressò, ccomparat
amb aaltres eesports. CCreus qque nn’hauria dde ttenir mmés? 

Diguem que sí, que crec que n’haurien de tenir més tots els esports.
Però atractiu per anar-lo a veure, un campionat de natació no n’és.
Llavors, si no atreu popularitat... Ara, suport incondicional de les insti-
tucions sí que n’hauria de tenir, igual que un altre esport. 

Ara een tté ppoc?

En té poc, sí. Ja no et dic que a nivell de màsters no en té gens, perquè
això tothom s’ho pot imaginar. Però tampoc en té a nivell de federa-
cions, més aviat se’t volen treure de sobre. 

Tens pprevist ccontinuar... ffins qque eel ccos aaguanti?

En principi sí. Crec que, si deixés de fer-ho, hi hauria un buit molt impor-
tant en la meva vida. Molt, molt important. Hi ha gent que em diu que
és un sacrifici anar a entrenar quatre cops a la setmana. Jo els dic que
no, que per mi és un plaer, que si m’ho traguessin, sí que seria un sac-
rifici. Fins que el meu cos aguanti... 

Elisenda RRovira

Esforçar-se per una passió
Mantenir-nos actius físicament és beneficiós per la salut, però hi ha persones per les quals l’esport és alguna cosa més. Per la

Maria Rosa Llivina, l’esport i, concretament, la natació és, a part d’una satisfacció molt gran, un motiu per autosuperar-se. Ella

va començar a nedar regularment l’any 1981 i fa uns deu anys que competeix en la categoria màster, amb el club sabadellenc

Nagi. Amb dedicació i esforç -entrena quatre cops a la setmana, uns 12.000 metres en total- ha aconseguit primeres posicions

en campionats importants. Tot i això, és molt discreta a l’hora de parlar d’èxits.

Nascuda a Sabadell, la seva relació amb Sant Llorenç va començar quan era ben petita, perquè passava tots els estius al poble.

Quan es va casar s’hi va quedar a viure. Ara, la Maria Rosa encomana l’afecció per nedar a les seves tres filles, ja que participen

amb ella en alguna travessa. Sembla que la natació es convertirà, a aquest pas, en tota una tradició familiar.
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18 i 19 de juny
a les 17 h (dissabte)
Font de l’aixeta

PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ
Sortida exclusiva per a socis de l’entitat.
Organitza: Centre Excursionista Llorençà

17 de juliol
de 10 a 14 h
Masoveria Marquet
de les Roques

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

2 i 3 de juliol FIRA DE LES ARTS AL CARRER: 
TEATRE I ESCULTURES
Organitza: Grup Set de Teatre i Grup Pro-Marquet
de l’Era
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç Savall

10 de juliol
a partir de les 10 h
Piscina Municipal de
Comabella

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Organitza: Fundació per l’Esclerosi Múltiple i
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall

31 de juliol
de 10 a 14 h
Masoveria Marquet
de les Roques

JUGUEM A L’ERA
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

25 i 26 de juny FESTA MAJOR DE LES MARINES
Veure programa a part
Organitza: Associació de Veïns de les Marines

9 de juliol
de 17 a 20 h
Masoveria Marquet
de les Roques

EL PATI DE LES ARTS
Organitza: L’Obrador

10 de juliol
de 11 a 13 h
Masoveria Marquet
de les Roques

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

3 de juliol
de 11 a 13 h
Masoveria Marquet
de les Roques

CUINA DE JOGUINES: 
DROMEDARIS O CAMELLS
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

23 i 24 de juliol FESTA MAJOR DE COMABELLA
Veure programa a part
Organitza: Agrupació de Veïns de Comabella
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç Savall

16 i 17 de juliol
La Plaça

CAMPIONAT DE CATALUNYA 
D’ESCALADA EN BLOC
Organitza: Centre Excursionista Llorenç, FEEC i
Ajuntament de Sant Llorenç Savall

19 de juny
de 10 a 14 h
Masoveria Marquet
de les Roques

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

26 de juny
de 10 a 14 h
Masoveria Marquet
de les Roques

JUGUEM A L’ERA
Preu: 3 € per participant
Organitza: L’Obrador

8, 9 i 10 de juliol X FESTIVAL DE TITELLES DE SANT LLORENÇ
SAVALL
Veure programa a part
Organitza: Centre de Titelles del Vallès i
Ajuntament de Sant Llorenç Savall

23 de juny
a les 22 h
Font de l’aixeta

REVETLLA DE SANT JOAN
Arribada de la Flama del Canigó i encesa de la
foguera.
Inici del Sopar Popular
Música en viu amb Toni i Sandra
Organitza: Centre Excursionista Llorençà,
Comissió de Festes i Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, Regidoria de Cultura

1 de juliol
a les 19 h
Casa de Cultura

Xerrada de Medi Ambient: 
EFECTES D’UN INCENDI EN UNA CONCA
FORESTADA, EL CAS DE LA RIERA DE GALLIFA
A càrrec de Mireia Vila Escalé del Departament
d’Ecologia de la Universitat de Barcelona
Organitza: Consell Municipal de Medi Ambient

2 i 3 de juliol
Pista de Ponsferrer

II TORNEIG 3X3 DE FUTBOL
Organitza: Centre d’Esports Llorençà i Ajuntament
de Sant Llorenç Savall

11 i 12 de juny EXPOSICIÓ DEL TALLER DE PINTURA
AA llaa CCaassaa ddee CCuullttuurraa
Mostra dels treballs dissabte a la tarda i diumenge
matí i tarda.
OOrrggaanniittzzaa:: ““EEll TTaalllleerr”” ddee llaa MMeerrccèè

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. 

J U N Y

J U L I O L



Més democràcia al poble

Ara que estem en l’equador del mandat
municipal tocaria fer balanç de la feina feta
per part del grup d’ERC des de l’equip de
govern. Podríem estar explicant totes les
coses que hem fet però creiem que això ja
s’informa Savall rera Savall, per tant ens volem
centrar en la democratització que creiem que
ha tingut l’Ajuntament en aquests dos últims
anys.

Quan estàvem a l’oposició vam criticar un
seguit de coses que creiem eren necessàries
per poder dir que teníem un Ajuntament ple-
nament democràtic. Creiem que durant els
quatre anys de mandat de CIU el poble i
l’oposició van estar totalment desinformats.

Va desaparèixer el butlletí d’informació muni-
cipal, ara ja fa dos anys que ha recuperat la
periodicitat perduda, així els llorençans i
llorençanes estan informats de forma periòdi-
ca de tot el que es fa.

Referent al tracte a l’oposició abans es feien
els plens cada dos mesos, ara es fan cada
mes, abans les preguntes que feia l’oposició
en el ple es contestaven al cap de dos mesos,
ara se’ls ha contestat a totes les preguntes en
el moment. Hem aprovat un reglament
orgànic de participació ciutadana que regula
la participació de tots els llorençans i
llorençanes en les institucions municipals. Un
exemple és que ara qualsevol persona pot
intervenir en el ple, abans no es podia.

Per tant, tot allò que vam estar reclamant quan
érem a l’oposició el primer que hem fet és
intentar canviar-ho, fins i tot el tema del
despatx municipal per l’oposició, ens vam
estar quatre anys demanant-lo sense èxit, ara
en el darrer ple l’alcalde va entregar al grup de
CIU la clau del seu despatx. 

En resum, ens sentim orgullosos de poder
complir allò que nosaltres volíem que es fes
quan estàvem a l’oposició.

Grup mmunicipal dd’ERC

L’equador de la legislatura

Acomplerta ja la meitat de la durada del man-
dat de l’actual govern municipal, potser
caldria començar a fer un petit esment de l’a-
portació que els membres del Consistori que
estem a l’oposició (els de CIU), hem fet per
millorar la governabilitat de Sant Llorenç.

Sempre hem tingut molt clar que calia fer, per
quan ja no hi siguem, haber deixat la petja
d’unes actituds de serietat, rigor i no enfronta-
ment personal. Enrera han quedat episodis
lamentables, que mai no devien haber passat,
entre membres de l’anterior consistori, que
ara es varen tornar a retrobar, situats en posi-
cions diferents.

Encara que reclamar a un polític professional
l’abandó d’actituds d’ambigüetat sigui una fita
pràcticament inabastable, val a dir que la nos-
tra actitud de tossudesa moltes vegades ha
acabat donant el seu fruit: la transparència a
les accions de govern. Nosaltres no n’hem
deixat passar mai una de “fosca”, ni hem clau-
dicat a cap pressió, resulta que nosaltres no
n’hem de viure de la política, perquè ens
guanyem la vida d’alguna altra manera..

Ja sabem que governar, moltes vegades és
equivocar-se, però rectificar també és gover-
nar i és, governar bé.

Els dos anys que resten per acabar el nostre
compromís seràn, sens dubte, una prova
diària de vigilar que tot es faci amb totes les
garanties mínimes de benefici per al vilatà.
Sempre restarem oberts a les actituds posi-
tives i clares, poc oberts, és clar a les presses
d’última hora i a la poca reflexíó. L’impro-
vització sempre és una mala sol·lució.

Mantenim doncs el nostre compromís de fa
dos anys inalterable, afegint-hi, sempre que
podem, aquestes millores a les formes i el
tracte que sempre acaben deixant a totes les
relacions humanes, el perfum de la cortesía.

La frase del mes: “Hi ha dues coses inmenses
a la creació, l’univers i l’estupidesa humana, i
no sabria dir quina es més inmensa”.
Albert Einstein, premi Nobel

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 culturals a l’abast
de tothom

Des que per mitjà del nostre regidor Daniel
Pérez Zamora ens vàrem fer càrrec de la
responsabilitat de la Regidoria de Cultura i de
la Societat de la informació, els socialistes
hem tingut com a objectiu principal la divul-
gació de l’activitat cultural i patrimonial,
posant a disposició de totes les llorençanes i
llorençans els mitjans públics disponibles.

Hem pretès mitjançant la creació del Consell
Municipal de Cultura, la utilització i la reforma
de la Casa de Cultura, -que ben aviat es durà
a terme-, la publicació de l’agenda cultural, la
subvenció a les entitats per a activitats
públiques, el coneixement de la història, els
cursos bàsics d’informàtica, ara el X Festival
de Titelles…, procurar que l’activitat cultural
arribés, més enllà dels cercles habituals, a
tota la població. 

Aquest propòsit s’acompleix amb la col·labo-
ració de totes les entitats. Ens sembla la via
que cal seguir per tal que el nostre poble
pugui conèixer i estimar la creació cultural en
les diverses modalitats: les arts plàstiques, la
història, la música, el teatre, la festa,…

Els recursos públics municipals dels quals
disposem són limitats: per això busquem la
col·laboració d’altres institucions del país com
el Consell Comarcal, la Diputació de
Barcelona o la Generalitat, que ens ajuden a
millorar l’oferta cultural pública.

Els recursos de l’Ajuntament han de poder
utilitzar-se, amb racionalitat i cura, per totes
les entitats ciutadanes. Les eines culturals
s’han de posar al servei de tots.

Grup MMunicipal ddel PPSC
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