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editorial

Donem exemple

L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, felicita l’alcalde jove, Leandro Díaz, en l’acte de
constitució de l’Ajuntament Jove 2008.
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Som ja a les portes d’un any nou que, com tots sabem, vindrà marcat per la
delicada situació econòmica d’abast mundial. Des de Llavaneres no ens en
podem quedar al marge i, per aquest motiu, el govern municipal ha ajustat
al màxim les ordenances fiscals per a l’any 2009. La majoria de tributs només
s’incrementaran segons el que s’encareixi el cost de la vida. El nostre objectiu és
fer costat a les famílies i, per aconseguir-ho, retallarem la despesa municipal.
En el moment de tancar la revista, a l’Ajuntament estem treballant en la
confecció dels pressupostos municipals de l’any que ve i us puc avançar que
farem un gran esforç de contenció. No volem que la crisi afecti l’obra pública
que aquest govern té projectada per a Llavaneres. Per tal de donar exemple,
optarem per congelar els sous dels càrrecs electes.
Deixem enrere un any en què hem hagut de dedicar molta de l’energia a
resoldre l’embolic urbanístic que vam heretar: la posada en marxa de les
promocions de pisos socials, la nova zona esportiva, la compra de l’escola
bressol Sant Nicolau per un import molt inferior al pactat anteriorment...
Confiem haver sabut comunicar tota aquesta feina feta, tant a través de la
revista com del web municipal, que s’actualitza diàriament amb notícies i novetats del Consistori i de la població.
Ara ve Nadal i el celebrarem amb la il·lusió d’infraestructures de futur noves.
Tot i la crisi econòmica, per al 2009 volem tirar endavant el centre de dia, el
casal de joves i el cobriment de la riera. Anirem insistint també perquè altres
grans obres, com els accessos de la C-32 cap a Girona o el passeig marítim fins
a Mataró, es facin realitat.
També vull fer arribar el meu més sincer agraïment als joves que fins el 5 de
desembre formaran el segon govern municipal juvenil de Llavaneres i, per
extensió, a tots els nois i noies que, d’una manera o altra, han participat en el
projecte de l’Ajuntament Jove 2008 i han fet més gran la nostra jove
democràcia.
Gràcies per la confiança que un any més ens heu dipositat! Bones festes i feliç
2009 a tothom!

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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participació ciutadana

Joves compromesos amb Llavaneres
Es constitueix l’Ajuntament Jove 2008 que, per damunt de tot, s’apunta l’èxit indiscutible d’haver
estat un projecte educatiu de primer nivell
Leandro Díaz és el nou alcalde jove de
Llavaneres. Díaz va ser investit per unanimitat, en una acció que demostra el
tarannà democràtic del nou govern jove
i el seu esperit de consens. Aquest estudiant de 15 anys de l’IES Llavaneres encapçalava Joves amb Idees (JAI), una de
les cinc candidatures que es van presentar a les eleccions de l’Ajuntament Jove
2008. El JAI va aconseguir el 53,2% dels
vots (58 dels 109 vots vàlids emesos) i
va obtenir cinc dels set escons d’aquest
Ajuntament. La segona llista més votada va ser Agrupació 3 Viles (A3V), amb
20 vots, que va aconseguir un representant. El setè regidor és un integrant
de Futures Promeses (FP), amb 14 vots.
Les altres dues candidatures presentades a aquests comicis, Alternativa per
Llavaneres (ALL), amb 6 vots, i Podem
Millorar Llavaneres (PML), amb 11 vots,
no van obtenir representació.
L’Ajuntament Jove es va constituir el 21
de novembre i el seu mandat s’allargarà
fins el 5 de desembre. Durant aquests
dies, l’alcalde i els regidors joves treballaran per fer realitat les seves promeses
electorals, amb el suport dels regidors de
l’Ajuntament de Llavaneres. El regidor de
Participació Ciutadana i Joventut, Nani
Mora, ha avançat que el Consistori assumirà els acords provinents del ple del
govern jove. La construcció del casal de
joves, la instal·lació d’una pista d’skate,
l’habilitació d’una paret per a grafittis o la
seguretat a l’IES són alguns dels eixos del
programa de govern dels joves.
L’objectiu, a partir d’ara, és que els nous
regidors joves creïn el consell de joventut. Seran els responsables de liderar-lo
i d’implicar-hi els nois i noies que han

format part de les candidatures de l’Ajuntament Jove 2008 i la resta de joves del
poble. El consell serà l’interlocutor oficial
entre els joves i l’Ajuntament.
Pioners en el vot electrònic
Les eleccions de l’Ajuntament Jove 2008
han estat pioneres per l’estrena del vot
electrònic, tot seguint una aplicació creada per l’empresa catalana Scytl en un
procés tutelat per la Generalitat. Com
va destacar el catedràtic Josep Maria Reniu, especialista en processos electorals,
en l’acte de tancament dels comicis, el
vot virtual va permetre votar durant més
dies, del 12 al 15 de novembre, i expressar

Els regidors
Joves Amb Idees (JAI)
Leandro Díaz, Maria Rubal,
Adrià Rincón, Pol Rivera i
Gorka Aranguren
Agrupació 3 Viles (A3V)
Sergi Aranyó
Futures Promoses (FP)
Miquel Berrocal
les preferències de candidats. Aquest fet
va provocar que els dos regidors electes
d’A3V i de FP no fossin els caps de llista
sinó altres membres de la candidatura.
Els joves, en tot cas, també van poder votar de manera tradicional a través d’urnes instal·lades a l’institut, el dia 14, i a
l’ajuntament, el dia 15 al matí.
L’experiment electoral de Llavaneres servirà de referent per als propers comicis

catalans de 2010. El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi
Ausàs, va anunciar en l’acte d’escrutini
final, el 15 de novembre, que la Generalitat farà una prova de vot per internet a
les eleccions al Parlament de Catalunya
de 2010 amb els estudiants de les set universitats públiques catalanes, en un procés no vinculant. De Llavaneres, Ausàs
va destacar que el municipi, amb aquesta
lliçó magistral, ha donat exemple en la
tasca d’apropar la política a les noves generacions.
En l’acte de tancament de les eleccions,
la mesa de custòdia va estar integrada, a
més del conseller, per l’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, el president del
Consell Comarcal, Josep Jo, la periodista de TV3 Mari Pau Huguet i l’alcalde de
l’Ajuntament Jove 2002, Albert Gaspà.
L’acte també va comptar amb la presència
de la Junta Electoral, presidida pel regidor de Participació Ciutadana i Joventut
de Llavaneres, Nani Mora, que ha estat
al capdavant del projecte juntament amb
l’IES Llavaneres i l’Àrea de Processos
Electorals de la Generalitat de Catalunya.
Per obrir el vot per internet, la mesa de
custòdia es va constituir el dia 12 amb la
participació de l’alcalde i el president del
Consell Comarcal, el secretari general de
Governació, Jaume Oliveras, el periodista de TV3 Espartac Peran i el meteoròleg
Dani Ramírez.
Durant una setmana, del 3 al 10 de novembre, els candidats van explicar el seu
programa i van demanar el vot. La campanya va combinar el format tradicional,
amb mítings a l’institut i debat a TV Llavaneres i Maresme Digital TV, amb el format virtual a través dels blogs d’internet.

El conseller Ausàs, l’alcalde i el regidor de Participació, feliciten tres dels integrants del JAI. A la dreta, la jove Maria Rubal, la primera a votar per internet.
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L’escola
bressol Sant
Nicolau ja és
oficialment
pública
L’Ajuntament de Llavaneres i el departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya ja
han signat el conveni
de col·laboració per a
la creació de la llar d’infants pública Sant Nicolau. Amb aquest acord,
es posa punt i final a la
tramitació administrativa necessària per a què
la Generalitat reconegui aquest centre com
a públic, després que
el mes de juliol passat
l’Ajuntament tanqués
la compra de l’equipament educatiu. L’escola
bressol Sant Nicolau ja
és, doncs, pública a tots
els efectes i el codi de
centre que li correspon
és el 08069864. Té una
capacitat de 102 places.
Aquest reconeixement
de la titularitat pública
suposarà per al municipi
una important injecció
econòmica en forma de
subvencions del departament d’Educació. En
el moment de la creació
es reben 5.100 euros per
plaça i, per a cada curs
escolar, 1.800 euros per
plaça en concepte de
manteniment i gestió.

urbanisme

Llavaneres i Mataró estrenyen llaços
Tots dos municipis reclamaran conjuntament un nou passeig marítim i
uniran esforços en altres projectes d’interès comú
Els ajuntaments de Llavaneres i de Mataró
han posat fil a l’agulla per reclamar un passeig
marítim que uneixi tots dos municipis. L’alcalde, Bernat Graupera, i la regidora d’Urbanisme, Sandra Carreras, es van reunir per parlar
d’aquest tema amb el regidor d’Urbanisme de
Mataró, Ramon Bassas, a principis de novembre. Treballaran plegats per dissenyar i aconseguir el finançament per a la construcció d’un
nou camí que enllaci, a peu, la façana marítima entre tots dos termes. Actualment, hi ha un
corriol de sorra estret que no convida gaire al
passeig. D’entrada, caldrà encarregar la redacció d’un avantprojecte a través d’un concurs
d’idees. Serà el primer pas d’aquesta gestió conjunta que Llavaneres i Mataró posen en marxa
per tal de reclamar finançament i suport a la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Medi
Ambient.
Més col·laboració
L’alcalde destaca la bona sintonia que hi ha entre tots dos equips de govern municipal, el de
Llavaneres i el de Mataró, i avança que el passeig marítim no serà l’únic projecte en què les
dues poblacions col·laboraran, ja que Llavaneres s’integrarà en la comissió de municipis de
Mataró i el seu entorn. Un altre projecte que
compartiran serà en l’àmbit de protecció de les
Cinc Sènies, per on es pretén aprovar un mateix
tipus de planificació urbanística. Es tracta d’una

zona agrícola mataronina, de gran valor natural
i paisatgístic, que també ocupa una part del terme del nostre municipi.
D’altra banda, Llavaneres també aposta per beneficiar-se de la construcció de la futura línia
orbital de ferrocarril que unirà Vilanova i Mataró. En l’últim tram, venint de Granollers, el
tren passarà per sota de la C-60 i de la C-32 per
arribar a la nova estació, que es podria construir
al Parc Central. Des d’aquí, la línia envoltarà la
ciutat pel nord, a través d’un túnel, i arribarà
fins a la costa per enllaçar amb la línia actual,
arran de mar. És en aquest punt on Llavaneres
també voldria participar, per tal de poder desferse de la línia ferroviària de la costa.
La gestió del cementiri
Aquest mes de novembre, l’alcalde i la regidora d’Urbanisme s’han reunit amb el regidor
d’Obres, Serveis i Manteniment de Mataró,
Francesc Melero. En aquest cas, l’alcalde i la
regidora llavarenencs s’han interessat pel nou
model de gestió que Mataró ha tirat endavant
per als cementiris de la ciutat. L’alcalde de
Llavaneres, Bernat Graupera, avança que el
municipi en pren nota per a la gestió del futur
cementiri municipal. Actualment Llavaneres
només disposa del cementiri parroquial i la
previsió és construir-ne un de municipal en
un terreny adjacent.

Actualment, per anar a peu entre Llavaneres i Mataró només es disposa d’un camí estret de sorra.

Reducció del peatge i accessos cap a Girona a la C-32
Aquestes són les dues reclamacions que
Llavaneres ha tornat a posar damunt la
taula de la Generalitat i les previsions són
optimistes. Així es desprèn de la reunió
que el govern municipal va mantenir, el 4
de novembre, amb el secretari de Mobilitat
de la Generalitat, Manel Nadal, i el responsable d’autopistes, Jaume Erruz. El govern
autonòmic es va comprometre a estudiar
la construcció a Llavaneres dels accessos
de la C-32 en sentit Girona, i també la rebaixa del peatge per als conductors que
accedeixen a l’autopista en direcció Barcelona. A la reunió, hi van assistir l’alcalde,

Bernat Graupera, el primer tinent alcalde,
Josep Molina, i el regidor de Medi Ambient, Mobilitat i Transport, Joan Rubal.
Cal subratllar que, totes dues reclamacions s’havien fet arribar en nombroses
ocasions. De fet, aquesta era la segona reunió de treball amb Nadal i Erruz.
Respecte a la qüestió del peatge, la rebaixa es podria aplicar de cara al 2010 i en
aquests tres supòsits: per als vehicles no
contaminants, per als vehicles amb tres o
quatre ocupants i per als conductors que
passin pel peatge un nombre determinat

de vegades al mes. Els descomptes encara
estan per decidir. Pel que fa als accessos
cap a Girona, se n’estudiarà la construcció
de cara al 2011. L’alcalde de Llavaneres,
Bernat Graupera, va destacar que les propostes de construcció de l’Ajuntament i de
la Generalitat són coincidents, ja que comparteixen tant la ubicació com l’objectiu de
reduir l’impacte visual dels nous accessos,
que seran lliures de peatge. Aquesta actuació es vol completar amb la pacificació
de l’actual carretera N-II, per tal de convertir-la en una via més urbana també en el
seu pas per Llavaneres.
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Els impostos s’apujaran segons l’IPC
L’Ajuntament aprova un increment del 5% en la majoria de
tributs per al 2009, en un esforç de contenir la pressió fiscal
Les ordenances fiscals per al 2009 s’apujaran, de
mitjana, l’IPC previst, un 5%. Així es va aprovar
en el ple del 29 d’octubre, en què el regidor d’Hisenda, Josep Molina, va destacar que el criteri ha
estat contenir l’increment de la pressió fiscal. Les
ordenances es van aprovar amb els vots a favor
de CiU, d’ERC i de Gent de Llavaneres, al govern,
i amb els vots contraris del PP i de SOS Llavaneres. La regidora del PSC no va poder assistir al
ple per malaltia.
Començant per l’IBI, la majoria de tributs s’apujaran un 5%, però hi ha un seguit d’excepcions que
segueixen dos criteris: l’ajuda a les famílies i la penalització de les activitats que suposin perjudicis
per als veïns. El regidor d’Hisenda va insistir en
l’esforç per incrementar només un 5% la taxa de
l’escola de música per a alumnes menors d’edat,
quan la previsió inicial era d’apujar-la un 10%,
el mateix percentatge que per als adults. També
va ressaltar que els serveis de flexibilitat horària i
de menjador per a l’escola bressol no s’apujaran,
mentre que la quota d’escolarització d’aquests infants serà d’un
3%, dos punts per sota de l’IPC
previst. Per ajudar el comerç local,
s’ha optat per rebaixar un 25% la
recollida de residus comercials,
que es fraccionarà en dos rebuts.

vaneres i de 150 € per als empadronats. També
s’estrena una taxa urbanística per repercutir el
cost de la redacció d’informes per part dels serveis tècnics municipals. Un altre increment tindrà
a veure amb el rebut de l’aigua, a causa de l’augment fixat per l’empresa subministradora, Aigües
Ter Llobregat: un 12% per al 1r tram de consum i
un 15% per al 2n i per al 3r.
En resposta als grups de l’oposició, que van reclamar contenció de la despesa per tal d’afrontar
la crisi econòmica actual, el regidor Josep Molina va avançar que els comptes per a l’any que ve
reflectiran aquesta voluntat de reduir la despesa
municipal.
D’altra banda, el ple va aprovar per unanimitat el
plec de clàusules per a la futura adjudicació de les
obres de construcció d’onze habitatges de protecció oficial a Can Riviere i, entre altres punts, el conveni marc de col·laboració i cooperació entre els
Ajuntaments de Caldes, Sant Vicenç i Llavaneres.

En canvi, l’any que ve costaran
més diners les operacions d’ocupació de via pública, que passaran
de 2,5 a 5 €, i els talls de carrers,
que s’incrementaran en 20 €, de
40 a 60 €. També s’encareix l’actuació de retirada de vehicles, en
concret un 10%. D’altra banda, es
crea una nova taxa per ocupació
del camp de futbol, que serà de
175 € per als no residents a Lla- Els serveis de l’escola bressol no s’incrementaran l’any que ve.

governació

Llavaneres ja tramita els DNI digital
Una unitat mòbil de la Policia Nacional, en col·
laboració amb la Policia Local de Llavaneres,
va tramitar el 7 de novembre els primers DNI
digitals. Llavaneres es converteix en el primer
poble de la zona d’influència de la comissaria
de Mataró, que abasta les comarques del Maresme i del Vallès, on els veïns poden fer-se el
document d’identitat nou sense necessitat de
desplaçar-se fora de la vila.
Un dels avantatges és que la tramitació del document d’identitat digital és molt més ràpida.
La quarentena de veïns que es van fer aquest
DNI a la Biblioteca municipal de Llavaneres, el
van poder recollir en una setmana i ja no es van
haver de tacar el dit per a l’empremta dactilar.

El regidor de Governació, Juan Manuel Garcia, i
l’inspector de la Policia Local, Lluís Silva, seguint
el procés de confecció dels nous DNI.

L’Ajuntament
denuncia actes
vandàlics per
valor de 8.800
euros
L’Ajuntament de Llavaneres es presentarà com a acusació
particular per reclamar danys i perjudicis a tres joves que
presumptament van
causar danys al mobiliari urbà del barri de
Sant Pere per valor
de 8.800 euros, segons la valoració dels
tècnics municipals.
Els fets van passar
la matinada del diumenge 5 d’octubre i la
Policia Local va identificar els presumptes
autors, un d’ells menor d’edat, després
de ser alertats per un
veí de la zona. L’alcalde, Bernat Graupera,
informa que l’Ajuntament reclamarà
per la via penal que
s’indemnitzi el municipi per un delicte de
danys a la propietat.
Les destrosses van
afectar fanals, bancs,
papereres, senyals
de trànsit i altres elements del mobiliari
urbà del poliesportiu
de Sant Pere, dels jardins de Joaquim Passi
i de la rotonda del
Surray. L’Ajuntament
adverteix que no tolerarà atacs incívics
contra el mobiliari
urbà i que actuarà judicialment quan els
fets ho requereixin.
El consistori agraeix
la col·laboració ciutadana per tal d’eradicar l’incivisme.
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Llavaneres rep
71.735,14 euros
per fomentar
l’ocupació
La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme de Llavaneres
ha rebut una subvenció de 71.735,14 euros
del Servei d’Ocupació
de Catalunya de la Generalitat. Aquests diners han permès que el
consistori creï cinc nous
llocs de treball municipals: tres peons per a
la brigada, un agent de
suport al pla de Cultura
i Participació Ciutadana
i un Agent d’Ocupació i
desenvolupament Local (AODL). L’objectiu
d’aquesta darrera incorporació a la plantilla
de l’Ajuntament serà
promocionar la creació
d’empreses i donar suport als emprenedors.

governació

Un nou semàfor regula el trànsit
entre el Pla de la Torreta i la carretera
També permet reduir la velocitat dels vehicles que hi circulen
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
ha instal·lat un nou semàfor a l’avinguda de
Sant Andreu per regular el trànsit dels vehicles que s’hi incorporen des del camí del Pla
de la Torreta. L’inspector en cap de la Policia
Local, Lluís Silva, ha explicat que aquesta era
una cruïlla conflictiva a causa de les dificultats
que trobaven els vehicles procedents del Pla de
la Torreta per accedir a la carretera. La nova entrada des de l’N-II cap al centre urbà, a través
de la rotonda de connexió amb el polígon in-

dustrial, ha intensificat el volum de circulació
de vehicles. Es tracta d’un semàfor intel·ligent
que fa aturar els vehicles que pugen i baixen
per l’avinguda de Sant Andreu en cas que hi
hagi conductors esperant des de l’accés del Pla
de la Torreta. A més de regular el trànsit, el
semàfor contribuirà a pacificar la velocitat dels
vehicles que transiten per aquesta important
via de comunicació local, la BV-5033. Cal recordar que és una via urbana i que la limitació de
la velocitat és de 50 quilòmetres per hora.

Un agent de la Policia Local comprova l’efectivitat de la posada en marxa del nou semàfor.

promoció econòmica

Embolcalls i aparadors més
atractius per als comerços locals

El curs de monitors
de lleure comença
amb molt bon peu

Fer més atractius els comerços locals, amb El 6 de novembre es va impartir el curs de
aparadors i embocalls creatius, per acon- reciclatge en higiene alimentària, Anàlisi de
seguir que els veïns es quedin a comprar perill i punt de control crítics (APPCC), tama Llavaneres. Aquest és un dels objectius bé inclòs en la campanya El comerç aprèn,
del curset de dinamització comercial que de la Regidoria de Promoció Econòmica.
l’Ajuntament té en marxa i que ofereix Aquest curs s’adreçava a les persones que
gratuïtament als botiguers de Llavaneres. treballen en qualsevol tipus d’establiment
La Regidoria de Promoció Econòmica, Co- on es manipulin aliments. Els empadronats
merç i Turisme organitza el curs de Paque- a Llavaneres van gaudir d’una rebaixa del
teria i Muntatge d’Aparadors a través de cost del curs, que per a ells passava de 34 a
l’empresa Cetemmsa de Mataró. Els assis- 20 €. L’abril passat, la Regidoria ja va orgatents estan aprenent estratègies creatives nitzar un curs d’aquestes característiques i
per a fer més atractius els aparadors dels l’acollida també va ser molt bona.
establiments i els embolcalls
dels productes. Les classes
van començar el 22 d’octubre
i hi ha 22 alumnes inscrits,
tots ells treballadors o responsables de botigues de la
vila. El curs és gratuït i s’acabarà el 17 de desembre, en
plena temporada de Nadal.
Les sessions es fan dilluns i
dimecres, de 15 a 17 hores, a
la Biblioteca Municipal.
Participants en el curs d’embocalls, en una sessió pràctica.

25 persones participen des de mitjan d’octubre en el curs de monitors d’activitats de
lleure infantil i juvenil, que organitzen les
Regidories de Promoció Econòmica, Educació i Joventut. La inscripció ha estat tot un
èxit i fins i tot s’ha obert una llista d’espera,
de manera que s’està pensant a organitzar
un segon curset l’any que ve. Tothom que
hi estigui interessat –l’edat mínima és de
18 anys-, pot adreçar-se a Ca l’Alfaro. El curs
va adreçat especialment a aquelles persones
que desenvolupen tasques amb infants en
col·legis, menjadors escolars, casals i esplais de lleure i es fa els caps de setmana fins
a mitjans de febrer de 2009. La titulació es
reconeix com a crèdits de lliure elecció.

Inauguració del curs de monitors de lleure.
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medi ambient

“Les 3 viles” estrenaran una nova
deixalleria, més gran i més còmoda
Es construirà al nou polígon industrial de Llavaneres i podria estar
operativa durant el primer semestre de 2009
L’actual deixalleria mancomunada ha quedat obsoleta i la ubicació al torrent de les Bruixes la fa
poc còmoda per als usuaris perquè es troba mal
comunicada. Les instal·lacions actuals no són
suficients, ni ho serien encara que només haguessin de donar servei a Llavaneres. Per tant,
per a una població de 18.000 habitants censats
i un ús potencial de 30.000 habitants, que és el
que sumen tots tres municipis, la capacitat de la
deixalleria resulta del tot escassa. I així ho destaca
el tècnic de Medi Ambient de Llavaneres, Héctor Andino. Amb l’objectiu de reimpulsar l’ús de
l’equipament, Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes tenen a punt la construcció d’una deixalleria nova,
que s’ubicarà en una finca municipal del nou polígon industrial de Llavaneres.
La deixalleria nova es finançarà amb una subvenció de l’Agència Catalana de Residus de la
Generalitat, que cobrirà aproximadament el 50%
del cost de l’obra. De la resta, se’n faran càrrec
a parts proporcionals, segons el nombre d’habitants, els tres Ajuntaments participants. Segons
la Regidoria de Medi Ambient, la previsió és que
la construcció de l’equipament superi el mig milió d’euros. La inversió es farà amb el suport de
l’empresa concessionària del servei de recollida

de residus i neteja viària, ja que una de les condicions de l’adjudicació era finançar la construcció
de la deixalleria nova.
L’equipament serà més gran -la parcel·la té més
de 1.000 m2- i més còmode, ja que s’hi instal·
laran uns molls de descàrrega que facilitaran
l’abocament dels residus als diferents contenidors. Es podrà recollir un volum de residus més
gran i també es facilitarà l’ús de la deixalleria amb
una targeta magnètica d’usuari que es repartirà a
cada llar del municipi i a cada comerç adherit al
servei de recollida municipal.
La Regidoria de Medi Ambient confia que, amb
l’estrena del nou equipament, s’acabi d’impulsar
l’ús del servei. L’actuació s’afegeix a la campanya
de promoció que des del gener d’enguany està
portant a terme el Consistori. Va començar amb
l’ampliació dels horaris de la planta, amb l’obertura de dissabte a la tarda i diumenge al matí.
També cal destacar el descompte del 25% en la
taxa municipal d’escombraries que obtenen els
usuaris més fidels de la deixalleria; al 2007 van
ser una trentena. Finalment, a l’estiu, Les 3 viles
van posar en marxa una deixalleria mòbil per a
facilitar l’accés als veïns amb mobilitat reduïda.

urbanisme

S’amplia l’oferta de jocs infantils
del parc Joaquim Passi
El parc Joaquim Passi està d’estrena. La regidoria d’Urbanisme i Obres Públiques de
l’Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres hi ha
instal·lat nous jocs infantils, per tal d’ampliar
l’oferta que hi havia fins ara. La regidora Sandra Carreras explica que, tenint en compte les
àmplies dimensions del parc, s’ha fet un esforç per oferir-hi més jocs per a la canalla, so-

Els nous jocs infantils del parc Joaquim Passi.

bretot pensant en nens i nenes de 2 a 6 anys.
S’hi han col·locat gronxadors per a nadons i
nens, casetes amb tobogans i una xarxa d’escalada. Aquesta actuació s’inclou en el pla municipal per dotar de més serveis i equipaments
els barris marítims de Llavaneres. La regidora
avança que la propera actuació prevista es farà
al parc de Sant Pere.

El cedre de
Ca l’Alfaro
s’està morint
Aquest arbre monumental del parc de
Ca l’Alfaro està molt
malalt, és molt vell i
s’està morint. La recomanació dels experts
externs consultats per
l’Ajuntament és que
cal tallar-lo. Per les
seves dimensions -fa
més de 30 metres d’alçada- i la seva ubicació -es troba al costat
d’un parc infantil-, representa un perill per
a la seguretat. Per tal
de prevenir accidents,
la Regidoria de Medi
Ambient el farà tallar
aquest hivern. Abans
d’això, es programarà com a comiat una
activitat
ciutadana
que podria incloure
un concurs de dibuix
infantil. El cedre mantindrà, però, la soca,
cosa que permetrà recordar-lo i comptar-ne
exactament els anys.

L’Ajuntament
compra una
trituradora
de restes
vegetals
L’Ajuntament ha adquirit una trituradora
per a les restes vegetals de la poda de
l’arbrat. Aquesta eina
permetrà estalviar el
cost de transport i de
trituració en una planta externa. A més, les
restes triturades es
faran servir per a les
zones verdes, tot evitant així la proliferació de males herbes i
l’evaporació de l’aigua
i aportant nutrients als
vegetals.
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joventut

Tretze candidats participen en
el concurs de joves intèrprets
13 treballs opten a guanyar el 1r Concurs de

Els concerts

joves intèrprets fr3qüència 3.0, organitzat per
les regidories de Joventut de Les 3 viles, Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes d’Estrac. 12 de les
propostes són de grups de diferents estils musicals del Maresme, i la que fa tretze és d’un DJ.
Els concursants treballen ara en la preparació
dels directes, que es presentaran en un cicle de
concerts que se celebrarà a les tres viles, d’on

Divendres 5
Llavaneres
Envelat de l’antic
camp de futbol
O ALGO PARECIDO
KUO BAND
ËRASE
HANANMISERY

sortirà el premi de valoració del públic. El premi consta d’una petita promoció en diferents
mitjans de comunicació. És moment, doncs, de
veure’ls actuar: serà els dies 5, 12 i 19 de desembre, a les 22.30 hores. Cada grup tindrà 30
minuts per demostrar el seu talent dalt de l’escenari. Els premis de valoració del jurat i de la
valoració del públic es lliuraran dimarts 23 de
desembre a la sala de plens de Llavaneres.

Divendres 12
Caldes d’Estrac
Sala cultural
(plaça de la Vila)
STEELWAR
ALMARGEN
THE BILLS
CAN FUNKY
DJ XIXU

Divendres 19
Sant Vicenç de Montalt
Carpes (al costat del
Centre cívic el Gorg)
EU ROJO SOBRE NEGRO
VESPER CRIME
THE SILENT FOREST FORTRESS
D’ESTRAC TUCUPAK!

Crida per a
organitzar la
Nit de la Por 09
La Regidoria de Joventut
busca joves majors de
14 anys per col·laborar
en l’organització de la
Nit de la Por, que se celebrarà el proper 28 de
febrer a la Font de la
Llorita. Aquesta activitat
serà organitzada per Acció Juvenil i per la secció
dels diables d’El Casal
de Llavaneres, amb la
col·laboració de tots els
joves que s’hi vulguin
implicar. La propera reunió es farà dimarts 2 de
desembre a les 20h, a la
sala polivalent de Ca l’Alfaro. Hi esteu convidats!

Més ordinadors per al Punt Jove
El Punt Jove de Llavaneres ha rebut una subvenció de 3.000 euros per a l’adquisició de material
informàtic. Aquest ajut es concreta en el conveni que l’Ajuntament de Llavaneres va signar el 4
de novembre amb la Diputació de Barcelona i la
Fundació Caixa Catalunya, a través del programa Viure i conviure. Amb els diners es compraran tres ordinadors totalment equipats, dues

pantalles per renovar els equips actuals, un
aparell multifuncions (impressora, escàner...) i
un projector. En total, doncs, hi haurà quatre ordinadors per als usuaris del Punt Jove, el doble
que fins ara. Dos dels ordinadors es reservaran
als joves que necessitin fer treballs d’ofimàtica
i els altres dos es destinaran a consultes per internet i, fins i tot, a l’edició de vídeos.

cultura

Poesia i teatre, a El Casal Solidaritat amb les víctimes
del càncer de mama

Èxit de participació de la I Marxa Solidària Contra el Càncer
de Mama de Llavaneres, que diumenge 19 d’octubre va aplegar un centenar de participants. Organitzada per Llavaneres
contra el Càncer i la secció esportiva d’El Casal de Llavaneres
i amb el suport de l’Ajuntament, la caminada va aconseguir
recaptar 540 euros.

Adaptació d’El Quixot a càrrec del grup de teatre Magatzem d’Ars.

L’11a Mostra de Teatre Dani Tàpias té encara una darrera proposta
per al mes de desembre. La representació de Viatge en un trapezi,
que estava prevista per al 15 de novembre, es va haver de traslladar
a dissabte 13 de desembre per malaltia d’una actriu. Fins ara, El
Casal de Llavaneres ja ha acollit les altres tres propostes que, en
motiu del desè aniversari de la mostra, han estat gratuïtes. Després de l’estrena el passat 25 d’octubre amb la versió teatral d’El
Quixot -a la fotografia-, la mostra va continuar divendres 14 de
novembre amb Temps de poesia i dissabte 22 amb Perduts en
el temps, de Juli Manel Pou Vilavella, a càrrec de la companyia
Inestable d’El Casal.

Foto de família d’alguns dels participants en la marxa solidària.
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Llavaneres reivindica el seu
passat puntaire
Fins el 7 de gener el Museu-Arxiu presenta una exposició dedicada
a les puntaires de la vila
El Museu-Arxiu de Llavaneres proposa fer un
viatge en el temps per descobrir el passat puntaire de la vila. Fins el 7 de gener es pot visitar
a Can Caralt l’exposició Puntaires de
Llavaneres. L’objectiu, segons explica
el director del Museu, Lluís Albertí,
ha estat fer-ne una
mica d’història per
donar-la a conèixer
a les generacions
actuals i perquè ho
recordin les generacions que ho van
viure. A la mostra,
a més de fotografies
antigues, podrem
trobar treballs de
puntes al coixí antics i actuals, com
ara mantellines, vanos i mocadors, entre d’altres. També
s’exposaran algunes
peces antigues cedides en préstec pel
Museu Marès de la
Punta d’Arenys de
Mar. El Museu-Arxiu de Llavaneres, a més, ha editat un llibret
en què recull la història de les puntaires de
Sant Andreu de Llavaneres a partir de l’estudi
minuciós que n’ha realitzat. A continuació, us
en fem cinc cèntims.

Una mica d’història
A Catalunya, cap al segle XVII, els treballs de
puntes eren una indústria important arreu de
la costa, especialment al Maresme.
D’aquest segle daten
les primeres notícies
documentades
de
l’existència de puntes a l’aixovar de les
masies benestants
de la nostra població. En el padró d’habitants de 1826 que
es conserva a l’arxiu
municipal, hi consta
que 288 dones es dedicaven a “blondas”.
Unes altres, només
23, es dedicaven al
“encaje”. A més, a
mitjans del segle
XIX, els Rimblas de
Llavaneres es van
dedicar amb gran
èxit al negoci de les
puntes. A partir dels
anys quaranta, la decadència de les puntes com a negoci és
fa cada cop més evident. Actualment, la tradició continua molt viva
a la nostra població gràcies a grups de puntaires
que participen en trobades a diferents indrets de
Catalunya. A Llavaneres, se’n fa una des de l’any
1993 per la Festa Major de la Minerva.

sanitat

Alimentació sana per
als escolars de la vila

Resultats
satisfactoris en el
control anual de
legionel·la
La Regidoria de Sanitat de Llavaneres informa que els resultats dels controls anuals
per a detectar bacteris de legionel·la en els
edificis municipals, han estat satisfactoris.
Aquests controls es realitzen des de l’Ajuntament de Llavaneres per evitar els possibles
contagis, ja que la legionel·la és una malaltia
que pot resultar molt perjudicial per a persones amb problemes respiratoris.

Les regidories de Sanitat de l’Ajuntament de Llavaneres i de Caldes d’Estrac, amb el suport de la
Diputació de Barcelona, han organitzat una campanya d’hàbits alimentaris saludables adreçada als
escolars de la vila. En primer lloc, s’han impartit
diversos tallers educatius adreçats a alumnes d’entre 8 i 12 anys, dels CEIP Sant Andreu i Serena
Vall. També s’ha realitzat el curs Menús saludables
als menjadors col·lectius de les escoles, adreçat a
cuiners, monitors, empreses de càtering i membres de les AMPA, de les escoles de primària i de
les llars d’infants municipals. El curs l’ha impartit
el Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i
Dietètica de la UB. Hi han assistit 22 professionals del sector, que han pogut ampliar els coneixements en temes de nutrició i de dietètica per a
l’elaboració de menús equilibrats i saludables.

Macrofotografies de
fruita
La proposta del mes de
gener del Museu-Arxiu
porta per títol Fruits i és
una gran mostra de macrofotografies de fruites
de Joan Condal. A l’exposició, hi podrem descobrir les possibilitats
plàstiques i visuals, les
textures, els colors i les
sensacions que poden
produir les fruites que
consumim habitualment
i d’altres que potser no
són tan corrents. Tota
una invitació per als
sentits. Aquesta exposició es podrà visitar del
9 de gener a l’1 de febrer
de 2009.

Per un servei
d’atenció
domiciliària
de qualitat
El Consell Comarcal i
tres Ajuntaments de la
comarca del Maresme, el
d’El Masnou, el de Montgat i el de Sant Andreu
de Llavaneres, han elaborat una guia per a la
gestió de la qualitat en
els Serveis d’Atenció Domiciliària. Parteix d’una
reflexió dels professionals que treballen en
la matèria. Per facilitar
la feina als treballadors
dels serveis socials municipals, la guia presenta diferents fitxes que
ajuden a conèixer més
a fons els punts forts i
febles de cada actuació,
a la vegada que proposen una metodologia de
treball que reforça la
coordinació i el treball
en xarxa i que permet
disposar en tot moment
dels indicadors adients
per saber si s’està oferint un servei adequat a
les necessitats socials.
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entrevista
Lluís Silva, inspector en cap de la Policia Local de Llavaneres

“Som un referent i ho continuarem sent”
Nascut a Mataró fa 46 anys, viu a
Llavaneres, està casat i té una filla.
Llicenciat en Dret per la UOC, té
un postgrau en Direcció i Gestió
de la Seguretat Pública i ha estat
professor a l’Escola de Policia de
Catalunya. És policia des de fa 27
anys. Va començar a Mataró l’any
81, on va arribar a tenir 130 agents
al seu càrrec. Des de 1999, dirigeix
la Policia Local de Llavaneres. La
felicitació més destacada, la va
rebre el 2006, de la Generalitat, en
reconeixement de la seva intervenció essencial en la coordinació
entre els Mossos i la Policia Local.
Li agrada escriure; té tres llibres
editats i un treball premiat, Policia
i drets humans.

obstant, després de moltes converses amb
els ciutadans, m’he adonat que la nostra
Policia Local és molt estimada al poble.

Com s’organitza un servei que ha d’estar sempre en funcionament?
La nostra Policia Local treballa les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Un dia de
treball es divideix en tres torns: matí (de
6 a 14 h), tarda (de 14 a 22 h) i nit (de 22
a 6 h). A l’inici de cada torn es reben les
novetats de l’anterior i es lliuren els serveis. El servei està compost, generalment,
per un cotxe patrulla, un motorista i un
agent a peu pel centre. Respecte als serveis específics, som pioners en la creació
d’un sistema basat en microespecialitats;
un equip d’agents amb un caporal al davant és responsable, autònomament, d’un
conjunt de tasques de les quals donen
compte mensualment. D’entre aquestes
tasques, voldria destacar l’atenció ciutadana, l’educació viària, els Serveis Voluntaris
en benefici de la comunitat, la gestió de
vehicles abandonats i els controls de seguretat, sense desmerèixer cap dels altres
vuit equips restants.
Va arribar a Llavaneres procedent de la Policia
Local de Mataró; el canvi devia ser molt gran.
Efectivament. Vaig passar de la voràgine
de la gran ciutat a la tranquil·litat del Llavaneres de 1999. Recordo que allò que
més em va sorprendre als inicis és que
pràcticament no es rebien trucades telefòniques. Avui tot ha canviat. L’augment
considerable de serveis prestats va aportar
més confiança ciutadana i, conseqüentment, un augment de demandes per part
dels llavanerencs.
De què està més satisfet després de tots
aquests anys al capdavant de la Policia Local
de Llavaneres?
De l’equip humà de 26 persones que hem
construït. Es tracta d’un equip jove -amb
una mitjana de 30 anys-, dinàmic, amb
força i valors.

La policia aixeca passions, però també odis...
La policia és tan antiga com la pròpia societat. L’existència de les primeres normes
de conducta va necessitar persones que en
vetllessin el compliment. De fet, la paraula
policia deriva de l’arrel ‘polis’, que, a banda
de ser el nom de les ciutats-estat de l’antiga
Grècia, significa bon ordre, tranquil·litat,
seguretat, civisme... La policia ha estat
creada per garantir aquests i altres principis. A ningú li agrada rebre sancions o
ser recriminat, però s’ha d’entendre que
aquesta és una de les nostres funcions. No

Quin ha estat el moment més dur de la seva
carrera com a policia?
Han estat molts els moments durs. Una
explosió a la central elèctrica de Mataró,
amb tres treballadors cremats i quasi tota
la ciutat sense llum... Anar a un incendi
on hi havia un nadó i no poder traspassar
la porta del pis per l’elevada temperatura...
El nadó va morir carbonitzat i uns quants
agents vam patir símptomes d’intoxicació.
Donar la notícia de la mort d’un fill per
accident de trànsit a uns veïns i coneguts
meus una nit de cap d’any. Salvar la vida
d’un delinqüent que havien punxat en una

baralla i arribar a casa amb la camisa totalment plena de sang. Recollir un infartat
al camp de futbol de Mataró i presenciarne la mort mentre li feia el boca a boca i
massatges cardíacs. Per una altra banda,
em va impressionar la col·laboració de la
gent de Llavaneres uns dies de vent fort
i tempestes.
Cal felicitar-los! Acaben d’obtenir el certificat
de qualitat ISO 9001:2000.
Ha estat un orgull tant personal com professional per a tots. Vol dir que la feina
no solament ha estat ben feta, sinó molt
ben feta. Hem estat els primers de Catalunya i estem entre els 5 o 10 primers de
l’Estat espanyol. Sens dubte ja som un referent per a moltes altres Policies Locals i
ho continuarem sent.

Llavaneres és un poble força tranquil. Quin és
l’índex de delinqüència?
A banda de ser un poble encantador per a
viure-hi, és molt tranquil i segur. L’índex
delictiu (ràtio per cada 1.000 habitants)
és molt baix en comparació als índexs
estatals, al català o al d’altres pobles de
10.000 habitants.
I en trànsit i sinistralitat, quins són els punts
febles?
L’any passat es van produir 44 accidents
de trànsit, sense comptar els de l’N-II,
que gestionen els Mossos. La majoria,
a la car-retera que va des de l’avinguda
de Catalunya a l’N-II. És un índex de sinistralitat molt baix. Aquest any, amb la
construcció de la rotonda del Sorray s’ha
eliminat un punt negre. Fins a data d’avui
només hem patit 24 accidents, realment
un fet extraordinari. La posada en marxa
del nou semàfor a la carretera reduirà la
velocitat dels vehicles i segurament comportarà una altra reducció d’accidents per
al proper any.
Els Mossos d’Esquadra ja s’han desplegat per
tota Catalunya. Quina valoració fa de la seva
presència a Llavaneres i al Maresme en general?
Les relacions amb el cos de Mossos
d’Esquadra són extraordinàries. A banda de treballar conjuntament en molts
serveis i compartir molta informació, actuem amb immediatesa quan esclata un
brot delinqüencial.
En què beneficia els veïns de Llavaneres la
col·laboració amb Sant Vicenç i Caldes?
Principalment, en temes econòmics i
d’eficiència. Econòmics, perquè compartim recursos i fem compres o formació
conjuntament. D’eficiència, per la coordinació i cooperació mútua.
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serveis municipals

Una altra manera de moure’s és possible

Aquest és el leitmotiv de la Regidoria de Mobilitat i Transport, una àrea transversal que
advoca per potenciar el transport públic, els itineraris a peu i la supressió de barreres
El transport públic, el trànsit a motor, la l’àrea de Blau Balís, que també reclama
bicicleta com a mitjà de transport i tot allò poder disposar d’un bus que connecti
que té a veure amb la mobilitat a peu o amb el centre del poble i amb l’estació de
l’accessibilitat, són alguns dels camps de Renfe. Tot té el seu procés, però hi estem
treball d’una regidoria transversal. El re- treballant”. Aquest regidor remarca que
gidor Joan Rubal, lligat a
al llarg del 2008 s’ha inaquest món també procorporat un vehicle nou,
fessionalment, creu feradaptat i amb més capamament en la necessitat
citat. Es preveu instal·lar
d’un canvi en el model de
les marquesines noves
transport a Llavaneres. Es
pròximament i afegir-ne
tracta d’impulsar els mitd’altres durant el 2009.
Regidor:
jans més sostenibles, més
Joan Rubal
econòmics i més benefiAquest any el servei de
ciosos socialment. Això
bus ha experimentat miRegidoria:
vol dir eixamplar voreres,
llores, com ara el canvi
Plaça de la Vila, 1
millorar el servei de bus,
de vehicle, més serveis en
Telèfon: 937 023 625
promocionar altres tipus
cap de setmana, modificaFax: 937 023 640
de transport i eliminar
cions d’horaris i ampliamedi.ambient@llavaneres.es
barreres en l’espai públic.
ció del recorregut fins a la
Marinada. Respecte dels
Actualment, l’Ajuntament
accessos per a vianants,
està redactant quatre treballs que ajudaran s’ha adaptat l’itinerari de Ca l’Alfaro al pasa gestionar millor la mobilitat. En primer seig de la Mare de Déu de Montserrat i, a
lloc, un Pla d’Itineraris de Bicicletes, que mitjans de novembre, s’ha posat en mardefinirà una xarxa de carril bici per con- xa l’obra d’adaptació de la vorera entre el
nectar mar i muntanya, centres educatius
i principals zones d’atracció. En segon lloc,
un Pla de Transport Públic, que dibuixarà
línies futures de servei que donin cobertura al màxim de ciutadans i a tantes zones
com sigui possible. El tercer és el Pla Local
de Seguretat Viària, que proposarà accions
per augmentar la seguretat i reduir els accidents. Finalment, i d’igual importància,
aquest any s’ha d’elaborar el Pla d’Accessibilitat, una guia d’actuació per a l’eliminació de barreres arquitectòniques.

La fitxa

Consolidació del bus urbà
La gestió del bus urbà és una de les tasques de la Regidoria i el balanç és positiu.
Segons els mesos, la línia C-22 registra
entre 16.000 i 20.000 viatgers i el creixement és constant. El regidor Rubal defensa que, en temps de crisi, cal treballar
encara amb més energia per millorar la
qualitat d’aquest servei bàsic. Segons Rubal “cal créixer en cobertura territorial per
arribar a zones de creixement nou, com

carrer Clòsens i la plaça de la Vila. Durant
el 2009, la Regidoria preveu reformar la
resta del carrer de Sant Pere fins a la carretera i ordenar l’entorn de l’església de Sant
Pere. També es preveu incorporar un tècnic de Mobilitat per poder dur a terme els
objectius del mandat.
Reorganització de la brigada
Des de mitjans d’octubre, Joan Rubal també coordina la Brigada Municipal com a
regidor de Medi Ambient. Aquest canvi
respon a una voluntat del govern d’establir-hi una organització més eficient. Cal
recordar que el gruix de recursos de la
Brigada té a veure amb el manteniment
de Parcs i Jardins. El primer pas ha estat
posar en marxa, d’acord amb el cap i sotscap de la Brigada, alguns canvis en l’organització de les unitats de treball per tal de
traslladar més responsabilitat als mateixos treballadors, oficials i peons. El regidor Joan Rubal ha manifestat la confiança
en la capacitat de l’equip i en les millores
possibles, tant en l’entorn de treball com
en la part més visible de la feina de grup.

Visita a unes obres d’eliminació de barreres arquitectòniques, davant de la plaça de la
Vila. L’accessibilitat és una de les prioritats de la regidoria de Mobilitat.

a peu de carrer
Agraïment
Sóc paraplègic i, com a tal, necessito ajuda en algunes ocasions. Diverses vegades m’ha
calgut l’ajut de la Policia Local
de Llavaneres. Per això vull fer
palesa la meva gratitud envers
aquest cos, ja que la seva acti-

tud i atenció cap a mi sempre
han anat més enllà de les seves obligacions professionals.
Han mostrat una sensibilitat
que no s’aprèn, sinó que és
pròpia dels homes i de les dones. En primer lloc, em sento
molt feliç de conèixer dues
persones estupendes com són

l’Óscar (agent 036) i en Quim
(agent 037). També m’omple
d’orgull que formin part
d’aquest equip humà del cos
policial de Llavaneres. Aquest
és l’objectiu del meu agraïment. Moltes gràcies.
Francesc Gutiérrez Carà

Escriu-nos a:
premsa.sall@santandreudellavaneres.cat

Gràcies per la vostra
col·laboració.
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Les
falsedats
del PP
i l’estil
lamentable
de sempre

Llavaneres
com a
referent
participatiu

Mentre tots els grups polítics intentem treballar per aconseguir un poble millor fent propostes constructives i participant en la vida municipal amb honradesa i sinceritat, els
regidors del PP segueixen sense digerir l’estrepitosa derrota electoral i es dediquen de forma interessada i malintencionada a fer creure a l’opinió publica falsedats i mentides
a través dels articles mensuals a la revista. Volem repassar
diversos fets:
Respecte dels pisos de protecció oficial, el senyor Ros va ferne el sorteig a dos mesos de les eleccions sabent que en tenia denegada la construcció per la Comissió d’Urbanisme.

Respecte del sou de l’alcalde, cal comentar que no cobra
6.000 € mensuals. És molt important desmentir-ho,
ja que en cobra menys de la meitat -el mateix sou de la
seva ocupació anterior-, hi treballa de manera exclusiva i
ha deixat la seva antiga feina per dedicar-se al poble. Cal
recordar que el govern actual va suprimir dos càrrecs de
confiança del PP (directors d’àrea) que cobraven més de
4.000 € mensuals cadascun i altres assessors que en cobraven 44.000 d’anuals.

Respecte del museu Bassat, el PP volia que l’Ajuntament
construís un edifici de 9.000 m2 en terrenys públics, que
en pagués tot el personal, la neteja i la vigilància. Tot i ser
un projecte molt interessant, el museu hagués estat econòmicament insostenible.

Respecte dels comptes municipals, encara ens preguntem
on han anat a parar els ingressos derivats de la pujada
d’impostos espectacular que va fer el PP els anys 2005 i
2006. Aquest mateix partit ha reconegut públicament que
va deixar un dèficit de gairebé 3 milions d’euros.

Respecte de la compra de la Llar d’infants Sant Nicolau, el
senyor Ros va signar un conveni que contradeia la legalitat
i que pretenia pagar amb terrenys públics per valor de 3’1

Esperem que reflexionin de cara al nou any i que comencin a contribuir a aconseguir un poble millor. Bon Nadal
i bones festes.

En les darreres setmanes, el nostre municipi
ha estat notícia perquè hi ha hagut un procés participatiu sense precedents a Catalunya i a l’Estat Espanyol. Els joves del nostre
municipi han escollit els seus representants
polítics, els quals han gestionat el municipi
en un mandat curt però intens. Tot plegat ha
esdevingut en un marc d’àmplia participació
democràtica que posa en qüestió (i fins i tot
desdiu) que “els joves no estan interessats en
la política”. Al mateix temps, Llavaneres ha
estat l’escenari escollit per a fer-hi una prova pilot sobre el vot electrònic i possiblement
serà el punt de referència per a aplicar les
votacions electròniques en futures eleccions
generals, autonòmiques o municipals.

del país i la nostra experiència municipal ha
estat i serà estudiada en l’àmbit universitari
de les Ciències Polítiques i la Sociologia. Tot
plegat és un èxit en la gestió de la participació ciutadana, que demostra que aquesta
regidoria i el govern actual avancen per implicar la ciutadania en els processos participatius.

Durant tot aquest procés, Llavaneres ha aparegut als principals mitjans de comunicació

L’Ajuntament
Jove, un
model de
participació

milions d’euros. El govern municipal actual va comprar-la
per 1’4 milions.

Dissabte 15 de novembre va acabar el procés
electoral de l’Ajuntament Jove amb el recompte
de vots i, amb aquest acte, també va finalitzar
una part d’un projecte que ha comportat que
els joves del nostre poble hagin pogut veure i
viure de més a prop un procés electoral. A partir d’ara, als regidors joves electes, els espera
el treball de viure la tasca diària dels nostres
regidors i regidores.
El procés de l’Ajuntament Jove ha estat viscut
pel jovent del nostre poble de maneres diferents. Alguns han vist recompensats el seu
esforç, la seva dedicació, la seva feina i la seva
creativitat en les propostes; d’altres hauran extret la lliçó que cal esforçar-se més per obtenir
millors resultats o que l’esforç no sempre es
veu recompensat electoralment. Tot plegat és el
mateix que passa amb els partits dels “grans”.

La nostra fita és situar el municipi al capdavanter de les polítiques de participació
ciutadana, i és per això que, en els propers
anys, treballarem per aconseguir Consells
i Patronats de participació ciutadana en els
àmbits de Cultura, Esports, Medi Ambient i
Urbanisme. D’altra banda, també atendrem
l’opinió de la població per aconseguir, per
primer cop al nostre municipi, uns pressupostos més participatius.

La democràcia és la millor eina de què ens
hem sabut dotar els pobles, i propostes com la
de l’Ajuntament Jove contribueixen a difondrela i a enfortir-la, sobretot en aquells que aviat
en seran els hereus i podran exercir el seu dret
a vot.
Experiències com aquesta ajuden a desenvolupar propostes pilot com la del vot electrònic a
les eleccions catalanes del 2010, en les quals
Llavaneres haurà contribuït posant el seu granet de sorra. Però, sobretot, l’experiència haurà
permès desenvolupar la participació de tots els
joves en la política.
Recordeu allò que “la política és massa important per a deixar-la només en mans dels polítics”. Per tant, cal que el màxim de ciutadans i
entitats tinguin veu al nostre Ajuntament.
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Crisi?
Quina crisi?

Bon Nadal
a tothom!

Fins on
volen
arribar?

Per al tripartit, CiU, ERC i GLL, la crisi que ens
afecta a tots no existeix, o això és el que cal deduir
de la pujada d’impostos que se’ns acosta. Diuen
que augmenten tan sols l’IPC estimat pel govern,
el 5% -quan actualment és del 3,6 %-, però això
no és cert. Mentre els sous de la majoria de nosaltres no augmentaran aquest 5% sinó que, malauradament, en alguns casos minvaran, els nostres
governants municipals es permeten la llibertat
d’espoliar les nostres butxaques, cosa que farà que
arribem a final de mes amb molta més dificultat.

el 10 i fins i tot el 100%, fet que trobem indignant.
A més, l’augment aprovat per ells -amb el nostre
vot en contra i també el de la resta de l’oposició-,
curiosament no va ser ni retransmès ni gravat per
TVLL. No els sembla molta casualitat?
Tot i que és molt greu que ens imposin aquests
augments, el pitjor és que sembla que juguin
amb els nostres diners, ja que constantment es
dediquen a modificar el pressupost que ells van
aprovar, tot traspassant diners de conservació de
clavegueram o de neteja de carrers a festes, dietes,
etc. I tot això, per posar només un exemple.

L’IBI rústic augmenta el 6,7%; la bona noticia és
que l’IBI urbà “tan sols” augmentarà el 5,26%. Segons aquestes dades, per què diuen que l’augment
és del 5% quan realment és superior? L’aigua potable augmenta entre un 12 i un 15%. Però, si no és
que hi ha algun tipus de subvenció d’alguna empresa d’aigua embotellada per a la nostra població,
no ho entenem. Hi ha d’altres taxes que s’apugen

Mentrestant, el nostre alcalde diu en el Ple que tan
sols cobra 2.900 euros nets al mes. Va oblidar de
dir que té 14 pagues i s’hi ha d’incrementar l’IRPF
i de Seguretat Social, per la qual cosa el cost per a
les arques municipals (que som tots) s’acosta als
6.000 euros al mensuals.

Això és el que desitgem, amb independència
del color polític o de les idees. El Nadal és
molt més que uns dies de festa familiar, el
Nadal és un desig, un desig de felicitat per
a tots.

I tot això per aconseguir que aquesta crisi financera no degeneri, també, en una crisi de
valors. Perquè els valors quan no s’exerceixen, es perden. I són més difícils de recuperar que les crisis.

En unes dates marcades per la crisi financera
mundial, que ens afecta per ser part d’aquest
món, aquesta sembla notar-se més a les butxaques dels desafavorits que sempre paguen
els errors dels poders econòmics. En aquestes dates hauríem de fer tots un esforç especial per fomentar la solidaritat i la caritat. Per
canviar la crispació pel somriure, les llàgrimes pels què ja no hi són pel record afectiu
dels què romanen, l’enfrontament per l’anar
junts de la mà, els cops per les carícies, l’insult per la paraula sincera…

A tots els veïns i veïnes, els hi desitgem el
millor a nivell personal, pel Nadal i per sempre. Als què ens dediquem a la política municipal, ens desitgem i els desitgem; reflexió.
El poble ens demana que reflexionem, que
pensem en clau de poble i no d’un partit o
organització. Que trobem aquests valors
que, a vegades, amagats a l’ego polític i personal, ens farien recuperar el nostre lloc i el
nostre moment.

En el passat ple de l’Ajuntament del dia 29 d’octubre,
el govern municipal, entre d’altres temes, va portar a
l’ordre del dia l’aprovació provisional de les ordenances
fiscals per a l’any 2009, amb un augment del 5% de
l’IPC. Aquesta pujada es va aprovar amb el vot en contra
de SOS Llavaneres, que va recordar que, segons previsions del Govern i del Banc d’Espanya, l’IPC es mouria
entre el 3,2% i el 3,5%.

tram, però el govern n’aprova un 12% en el primer tram
i un 15% en els altres.

SOS també es va proposar no apujar el tribut per la tinença d’animals, ja que en poblacions veïnes, no s’aplica
o és una taxa simbòlica de 8 €, mentre que a la nostra
vila serà de 33 €. Ara bé, en tot el municipi només es recapten, per aquest concepte, la xifra sorprenent de 600
€. Si fem números, corresponen a 20 animals (gossos)
i, per tant, ens preguntem: on són tots els altres?
D’altra banda, també vam demanar que no s’augmentés
el preu del servei de logopeda, que passa de 16,5 euros/
hora a 20 €/h, un increment del 20%. El mateix succeeix amb el rebut de l’aigua: l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) recomana un increment del 6,3% en cada

Bon Nadal i millor 2009!

SOS Llavaneres va lamentar profundament la pressió fiscal que s’aplicarà l’any 2009 i va demanar a l’actual equip
de govern que posés en marxa polítiques d’austeritat per
poder fer front a la situació econòmica present.
Augmentar els impostos no és solució per a pal·liar el
dèficit que arrosseguen les arques municipals després
de la mala gestió, tant del consistori anterior com de
l’actual. Això sempre va en perjudici de la població.
S’hauria de tenir més visió de poble i iniciar polítiques
noves i de futur com, per exemple, que des de la Regidoria de Promoció Econòmica es donés molt més suport a
les persones que es trobessin, o es trobaran, a l’atur. Per
a nosaltres, aquest és el veritable motor per a aconseguir
els recursos suficients per a sortir d’una crisi en la qual
ja estem instal·lats. És això el que significa estar al costat
dels veïns del nostre poble i no pas apujar els impostos
en temps de crisi.
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agenda

desembre 2008 / gener 2009

Organitza: Regidoria de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme

· 11:30 h. Rècord guinnes: 1 €
per la Marató!
· 12:00 h. Ball de gegants amb la secció de
tradicions i festes d’El Casal
Fi de festa amb Els Banyuts de Llavaneres
Durant tot el matí, activitats d’animació
infantil

Dijous 4 de desembre

Dilluns 15 de desembre

Reunió Ràdio Llavaneres
Sala de plens de l’Ajuntament/19.30 h

Concert d’alumnes petits
Casal de la Gent Gran / 18.30 h

Dimecres 3 de desembre
Fira de Nadal
Ps. de la Mare de Déu de Montserrat
Fins el 8 de desembre

Dissabte 13 de desembre
L’hora del conte: Parells imparells
Sala infantil de la Biblioteca Mpal. /
12.00 h
Amb la rondallaire Glòria Arrufat

Organitza: Biblioteca Municipal i
Regidoria de Cultura

XI Mostra de Teatre Dani Tàpias
“Viatge en un trapezi”
El Casal de Llavaneres / 22.00 h
Organitza: Secció de Teatre d’El Casal de
Llavaneres

Llavaneres amb la Marató de TV3
Malalties mentals greus
Passeig de la Mare de Déu de
Montserrat / 10.00 h
· 10:00 h. Pedalejada popular
(Club Ciclista Llavaneres)

El Nadal a
Llavaneres
La Regidoria de Joventut prepara una nova edició de Joks,
el parc de Nadal de Llavaneres, que un cop més es podrà
visitar al pavelló municipal
del 27 de desembre al 5 de
gener. Durant el dia, el parc
s’adreçarà a nens i a nenes
de 0 a 14 anys, però hi haurà
tres sessions nocturnes per
a joves a partir de 14 anys,
els dies 27 de desembre i 2 i
4 de gener. Es faran diverses
activitats adreçades especialment a aquest col·lectiu:

Concert d’alumnes
Escola de Música. Can Caralt / 19.30 h
Organitza: Escola Mpal. de Música

Campanya de donació de sang
CAP Sant Andreu de Llavaneres / 9.45 h
Fins a les 14.00 h

Organitza: Banc de Sang i Teixits del departament de Salut de la Generalitat. Amb
la col·laboració de la Regidoria de Salut

Dissabte 27 de desembre
Parc de Nadal
Pavelló municipal / 10.30 h

Parc de Nadal de dia: 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre; de 10.30h a 14h i de 16.30h a 20h. 2, 3, 4 i 5 de
gener; de 10.30h a 14h. Parc de Nadal de nit: 27 de
desembre, 2 i 4 de gener, de 22.30h a 1.00 h

Organitza: Regidoria de Joventut

Dimarts 16 de desembre

Diumenge 28 de desembre

Concert d’alumnes
Escola de Música. Can Caralt / 19.30 h

Arribada dels Patges reials
Parc de Ca l’Alfaro / 18.00 h

Organitza: Escola Mpal. de Música

Entrada gratuïta. Obra de Jaume Salom, a càrrec del
Centre Parroquial d’Argentona

Diumenge 14 de desembre

Organitza: Escola Mpal. de Música

Diumenge 21 de desembre

Organitza: Comissió Cavalcada de Reis

Dimecres 17 de desembre

Dilluns 5 de gener

Concert
Escola de Música. Can Caralt / 19.30 h
Lliurament de diplomes als alumnes que han
acabat el nivell mitjà

Arribada de Ses Majestats d’Orient
Pels carrers de Llavaneres i plaça de
la Vila / 19.00 h

Organitza: Escola Mpal. de Música

Organitza: Comissió Cavalcada de Reis

Dijous 18 de desembre

Divendres 9 de gener

Concert de Cant Coral i orquestra
Sala de plens de l’Ajuntament / 19.00 h

Exposició de fotografies: Fruits
Museu-Arxiu de Llavaneres. Can Caralt

A càrrec dels alumnes de l’Escola Mpal. de Música

Organitza: Escola Mpal. de Música

el dia 27, concert amb grups
de música del poble; el dia
2, concurs de singstar, i el
4 de gener, monòlegs. L’horari de nit serà de 22.30h a
1 de la matinada. La primera
proposta del programa de
Nadal a Llavaneres arribarà del 3 al 8 de desembre,
amb la 2a Fira de Nadal, al
passeig de la Mare de Déu
de Montserrat, que inclourà activitats com el caga tió
i el pessebre, a càrrec de la
Regidoria de Promoció Econòmica. No hi faltaran, és
clar, ni la visita dels patges
reials ni, la nit del 5 de ge-

De Joan Condal. Fins l’1 de febrer

Organitza: Museu-Arxiu de Llavaneres

ner, la cavalcada dels Reis
de l’Orient pels carrers de
la població. Aquest any,
l’Escola de Música de Llavaneres organitzarà un cicle
de concerts que s’ubicaran
a Can Caralt, al Casal de la
Gent Gran i a l’Ajuntament.

Fem un rècord
guinnes per a la
Marató
Llavaneres amb la Marató
de TV3, vol obtenir aquest
any un rècord Guinnes. Es
tracta d’aconseguir que, en
el mínim temps possible, es

col·loqui la màxima quantitat de monedes de 2 € a terra fins a assolir una longitud
de 100 metres. La mateixa
operació es repetirà fent
servir monedes d’1 euro.
Les activitats en suport a
la Marató, que aquest any
està dedicada a les malalties mentals greus, es faran
al passeig de la Mare de Déu
de Montserrat, de les 10 del
matí a les dues del migdia.
Durant tot el matí, hi haurà
propostes per a la canalla i
es comptarà amb la participació dels gegants i d’Els
Banyuts de Llavaneres.
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esports

El nou camp de futbol marca
l’inici de la temporada
L’Escola de Futbol i el Club Esportiu Llavaneres van obrir oficialment la temporada el dia
26 d’octubre, amb la presentació dels equips
que aquest any defensaran els colors locals
arreu de la comarca. La gran novetat d’aquesta temporada 2008-2009 és l’estrena del nou
camp de futbol, que es va inaugurar l’estiu
passat. L’acte de presentació va aplegar uns
250 jugadors, entre infantils, sèniors i vete-

rans. Aquesta temporada, a les files del CE
Llavaneres i de l’Escola de Futbol Llavaneres,
hi jugaran uns 200 nens i nenes, a més de
dos equips de sèniors i dos de veterans. Un
any més, s’engega la temporada amb l’objectiu principal d’ajudar a formar tots aquests
nens i joves com a persones, esportistes i futbolistes, sense oblidar l’esperit competitiu i
de convivència

Foto de família de les autoritats municipals amb jugadors, entrenadors i directius del CE Llavaneres.

comunicació

Recuperem Ràdio Llavaneres
Amb l’objectiu de tornar a posar en marxa
Ràdio Llavaneres, l’Ajuntament convoca una
reunió pública el proper 4 de desembre a les
19.30 hores, a la sala de plens. El Consistori
fa una crida ciutadana per buscar persones
que vulguin col·laborar en la nova etapa de

l’emissora municipal. En la reunió s’explicarà la voluntat de l’equip de govern d’habilitar
un espai a El Casal de Llavaneres com a centre de l’emissora a partir del mes de gener
de 2009. Ara només cal trobar veïns que vulguin participar-hi.

biblioteca municipal

Novetats de novel·la
Stieg Larsson
Los hombres
que no amaban
a las mujeres

Vasili
Grossman
Vida y
destino

Primera entrega de la trilogia Millenium, de l’escriptor suec Stieg Larsson. Es tracta d’una novel·la
d’intriga en la qual el protagonista, Mikael Blomkvist, investiga sobre una estranya mort ocorreguda
anys enrere. L’ajuda de Lisbert Salander, una investigadora privada peculiar, aficionada als tatuatges i plena de piercings. La novel·la, escrita per un
periodista i reporter de guerra, barreja la intriga,
el crim i les màfies financeres per construir una
història magnífica que us mantindrà enganxats al
llibre fins a la darrera pàgina.

Qualificat com el Guerra i pau de la Segona
Guerra Mundial, aquesta obra de l’escriptor
rus, prohibida a la Rússia de Jrushov, prova
de retratar la societat soviètica l’endemà de
l’acabament de la guerra contra els nazis.
Des de Stalingrad fins als camps d’extermini
nazis, l’obra de Vasili Grossman retrata uns
temps difícils i prova de recuperar la humanitat que la duresa de les situacions va arrabassar a tots aquells que les van viure.

Rècord
d’equips i
jugadors al CB
Llavaneres
El Club Bàsquet Llavaneres posa en marxa la
temporada amb rècord
d’equips i de jugadors.
Uns 270 jugadors i jugadores formaran part de
setze equips, la qual cosa
marca una fita històrica en el bàsquet local.
Aquesta temporada hi
haurà equips militant en
totes les categories, des
de pre-mini fins a sènior.
El club destaca especialment la participació de
dos equips sèniors femenins, un equip sots-21
masculí i la presència de
tres equips de promoció
en categoria A. El CB Llavaneres té altres novetats
en aquest inici de temporada: la junta directiva
del club ha decidit crear
una Aula de deures i d’estudi, supervisada per una
llicenciada superior, per
tal que els jugadors i les
jugadores puguin aprofitar el temps fent tasques
escolars en l’interval que
hi ha entre la sortida de
l’escola o de l’institut i
l’inici de la sessió d’entrenaments.

Sortida de
bàsquet ACB
120 persones van participar en la sortida amb
autocar al Palau Olímpic
de Badalona per anar a
veure el partit de bàsquet
entre el DKV Joventut i el
Real Madrid. L’activitat
es va organitzar conjuntament entre el Club
Bàsquet Llavaneres i la
Regidoria d’Esports. El
resultat del partit va ser
de 68-79 a favor del Real
Madrid, amb un increïble
parcial final de 0-20. La
Regidoria d’Esports vol
agrair la tasca que està
portant a terme el Club
Bàsquet Llavaneres.

Festes de Nadal a Llavaneres
2a Fira
de Nadal

Al passeig de la Mare de Déu de Montserrat

Llavaneres amb la Marató de TV3
14 de desembre / 10 h
Al passeig de la Mare de Déu
de Montserrat
Concerts de Nadal de l’Escola de
Música de Llavaneres
A càrrec dels alumnes de l’escola
15 de desembre / 18.30 h
Casal de la Gent Gran
15 de desembre / 19.30 h
Can Caralt
16 de desembre / 19.30 h
Can Caralt
17 de desembre / 19.30 h
Can Caralt
18 de desembre / 19 h
Sala de plens de l’Ajuntament

Del 3 al 8 de desembre

Parc de Nadal
Del 27 de desembre al 5 de gener
Activitats i jocs per a nens i joves
de 0 a 14 anys
Al Pavelló Municipal
27, 28, 29, 30 i 31 de desembre; de
10.30h a 14h i de 16.30h a 20h
2, 3, 4 i 5 de gener; de 10.30h a 14h
Arribada dels Patges reials
28 de desembre / 18 h
Al parc de Ca l'Alfaro
Organitza: Comissió Cavalcada de Reis
Arribada de Ses Majestats d'Orient
5 de gener / 19 h
Pels carrers de Llavaneres i
plaça de la Vila
Organitza: Comissió Cavalcada de Reis

Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES

