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editorial

Bones notícies per a Llavaneres
Amb aquest crespó negre,
l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres manifesta el
seu rebuig contra el darrer
atemptat comès per la banda
terrorista ETA, que el passat
14 de maig va acabar amb la
vida del guàrdia civil Juan
Manuel Piñuel Villalón.

Els regidors de l’Ajuntament animen els alumnes de l’IES a participar a l’Ajuntament Jove.
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En les darreres setmanes, l’Ajuntament ha desencallat tres projectes importants per al futur de Llavaneres. En primer lloc, s’està negociant un nou
conveni per a adquirir la llar d’infants Sant Nicolau i fer-la municipal. És
una bona notícia perquè aquest conveni permetria dotar Llavaneres de més
places d’escola bressol municipal i retardaria la urgència de construir-ne
una de nova a Sant Pere. D’altra banda, també s’ha de celebrar que finalment es tiri endavant la construcció de la promoció de pisos socials del
carrer Sant Antoni. La Generalitat ja n’ha aprovat el conveni i se’n començarà la construcció de manera imminent. I, en tercer lloc, s’ha arribat a un
primer acord amb els promotors de la zona esportiva per tal d’alliberar-nos
del greuge que suposava per als clubs la gestió privada durant 50 anys del
pavelló i del camp de futbol municipals.
Deixeu-me també fer esment de l’Ajuntament Jove. Es tracta d’una iniciativa que ha obtingut un gran ressò en els mitjans de comunicació ja que les
votacions que s’hi faran constituiran una prova pilot per experimentar el
sistema de votacions electròniques que es podria utilitzar a Catalunya en un
futur. La Generalitat ha demostrat un gran interès per aquest projecte, fins
al punt que el conseller de Governació, Jordi Ausàs, ha manifestat la voluntat de ser present el dia que es votin l’alcalde i els regidors joves. Una vegada més, Llavaneres es manifesta com a població capdavantera en matèria de
participació ciutadana.
I des de l’Ajuntament continuem apostant per la qualitat de vida de tots els
veïns. Per això hem incorporat un nou model de contenidor soterrat, més
accessible per a persones amb mobilitat reduïda i que ja es pot trobar a
l’àrea de Marinada. Aquest és el model que s’incorporarà a les noves zones
de contenidors, mentre que els ja existents s’adaptaran amb un pedal i una
palanca que facilitarà a tothom la tasca de separar la brossa en fraccions.
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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medi ambient

L’Ajuntament millora l’accés als
contenidors soterrats
Que llençar la brossa sigui accessible i còmode per a qualsevol ciutadà. Aquesta és la
principal premissa que s’ha fixat l’equip de govern per modificar les àrees de contenidors
La regidoria de Medi Ambient ha instal·lat un
nou model de contenidor soterrat a la zona
de Marinada. És la primera mostra de com
seran les futures àrees de recollida de brossa
que s’instal·lin a Llavaneres. La tria d’aquest
nou model respon a la seva funcionalitat i accessibilitat i se’n destaca la millor integració a
les voreres, ja que en segueixen el mateix pendent.
D’altra banda, i davant de les dificultats que tenien algunes persones amb mobilitat reduïda
per fer ús dels contenidors soterrats, l’equip de
govern ha encarregat l’adaptació dels models
anteriors mitjançant una palanca i un pedal

que permetran obrir-ne la tapa d’una manera
molt més còmoda. El cost d’aquesta adaptació és de 71.000 euros aproximadament i es
preveu que aquest estiu ja s’hagin modificat la
meitat d’aquests contenidors.
Una altra actuació que es farà en benefici de
les persones amb mobilitat reduïda, serà estudiar com eliminar el petit escaló de desnivell
que existeix a totes les àrees de contenidors -a
excepció de la nova de Marinada-. Per decidir
la millor manera de superar el desnivell, es demanarà assessorament al Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de les
Barreres Arquitectòniques.

El nou model ja està en funcionament a Marinada.

Reubicació d’algunes àrees
Amb la voluntat de minimitzar les molèsties
que la presència dels contenidors pugui suposar als veïns, l’equip de govern està estudiant la possibilitat de traslladar alguna de
les àrees. És el cas dels contenidors ubicats
davant de la plaça de la Vila. A causa del
pendent del carrer, de la seva proximitat als
habitatges i dels problemes de trànsit que
generen els camions que en fan la recollida, aquesta àrea es traslladarà a una altra
zona, propera als usuaris però més accessible i que no alteri el trànsit.
Els contenidors s’adaptaran amb pedal i palanca.

Horaris i
freqüència
de recollida
d’estiu
Amb l’arribada de
l’estiu i el conseqüent augment de
població que registra Sant Andreu
de Llavaneres, la
regidoria de Medi
Ambient reforçarà el servei de recollida de brossa.
D’una banda, es
col·locaran contenidors en superfície
per a les fraccions
d’envasos i paper i
cartró en aquelles
àrees on l’any passat es va comprovar
que patien saturació, alhora que se
n’augmentarà
la
freqüència de recollida. D’altra banda,
es realitzarà una
prova per estudiar
l’eficàcia que suposaria modificar els
dies de recollida,
sempre mantenintne la freqüència.
Tot plegat s’ha projectat per reduir les
molèsties als veïns
propers a les àrees
de contenidors i minimitzar l’impacte
visual i estètic que
en suposa el desbordament.
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Tot a punt
per a la
certificació
ISO
Els dies 5, 6 i 7 de
maig, els auditors
de l’empresa AENOR van visitar les
dependències
de
la Policia Local de
Llavaneres, i van
analitzar amb detall
tots els processos
que desenvolupa el
cos policial. Del seu
estudi han emès un
primer informe, on
es destaca la gran
quantitat de punts
forts amb què compta el sistema de
seguretat ciutadana de Llavaneres i
recomana realitzar
algunes correccions menors que ja
han estat solucionades, de manera
que, aquest mes de
juny, la Policia Local
de Llavaneres ja es
podria convertir en
la primera de Catalunya a rebre la
certificació de qualitat ISO 9001. Aquest
certificat fa un especial esment a la gestió d’abandonament
de vehicles, a l’atenció ciutadana, a les
prestacions
dels
voluntaris en servei
de la comunitat i a
l’educació viària.

promoció econòmica

El mercat setmanal es reinstal·la
dins del parc de Ca l’Alfaro
Les parades del mercat setmanal de Llavaneres s’han recol·locat en forma de L, per tal de
facilitar-ne la circulació dels clients i visitants.
És una decisió que s’ha pres amb el consens
dels paradistes i que forma part del pla de dinamització del mercat, que s’ha elaborat des
de l’àrea de Promoció Econòmica. Aquest
nou emplaçament també ha comportat que
els paradistes no puguin deixar els seus vehicles dins del mercat, excepte en les hores de
càrrega i descàrrega, a causa de l’afectació que
tenia sobre l’arbrat del parc.
D’altra banda, també es vol potenciar la imatge del mercat setmanal, tot adjudicant les parades vacants i evitant que n’hi hagi de buides. També està previst que aquest any es faci

un estudi sobre l’oferta i la demanda, per tal
de proposar actuacions concretes.

Una de les parades de queviures del mercat.

educació

Alumnes del CEIP Serena Vall i
de l’IES visiten l’Ajuntament
Els dos grups de tercer de primària del CEIP
Serena Vall i alguns alumnes de 3r d’ESO de
l’IES Llavaneres han visitat, al llarg de l’últim
trimestre, les dependències municipals i han
conegut, de primera mà, el funcionament de les
diferents Regidories a través de les explicacions
de l’alcalde i dels tècnics municipals.

L’alcalde conversa amb alumnes del CEIP Serena Vall.

L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, va fer
les funcions de guia i d’amfitrió a través de les
dependències de l’Ajuntament i els va mostrar la
sala de plens i la sala de reunions dels regidors.
Més endavant, al despatx de l’alcaldia, els alumnes podien conèixer quines són les tasques que
desenvolupa un batlle i, entrevistant l’alcalde,
van poder esvair tots els dubtes que
tenien. Algunes de les seves preguntes van fer referència, per exemple, a quants diners costa mantenir
el poble o a quants regidors hi ha i
quines són les seves funcions. En
un àmbit més personal, també van
voler saber si hi ha hagut alguna
alcaldessa a Llavaneres o si els regidors tenen fills, i van preguntar a
l’alcalde quins motius el van portar
a presentar-se al càrrec.

benestar social

Casal per a joves amb disminucions

L’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres posarà en marxa un
Casal per a joves amb disminucions físiques
i/o psíquiques. El projecte es posarà en marxa
el proper 7 de juny amb l’objectiu d’oferir un
espai lúdic als joves del municipi que tenen algun tipus de disminució i treballar la seva autonomia personal a través de les activitats que
s’hi desenvolupin. L’activitat s’adreça a joves
d’entre 18 i 35 anys empadronats a Llavaneres,
amb una disminució psíquica i/o física, però

que els permeti una certa autonomia personal.
El casal funcionarà tots els dissabtes en horari
de 16:30 a 20:30 hores i el dirigiran monitors
especialitzats.
L’Ajuntament es farà càrrec del cost dels educadors especialitzats, del material que sigui necessari per desenvolupar les activitats i del cost de
les sortides que es puguin realitzar. Les famílies
només aportaran la quantitat de 10 euros mensuals en concepte de quota.
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urbanisme

Unes obres milloren l’accés a l’N-II en sentit Girona
L’Ajuntament de Llavaneres ha enllestit,
al mes de maig, les obres del tram baix de
l’avinguda de Sant Andreu que connecta amb la rotonda de Sant Pere. Fins ara
aquesta via disposava d’un sol carril de circulació en sentit ascendent, que era utilitzat pels vehicles que, procedents de l’N-II,
volien accedir al giratori.
Les obres han permès habilitar un nou carril, en sentit descendent, que permet accedir al barri de Sant Pere i incorporar-se a
la carretera nacional, en direcció a Girona,
sense necessitat d’aturar-se al semàfor.
Per portar a terme aquesta actuació, es va
aixecar part del paviment i es van eixamplar les voreres per disposar de l’amplada
suficient per a facilitar un trànsit més còmode de turismes i camions pels nous vials. Durant l’execució de les obres el trànsit
es va desviar temporalment per la Riera.

El vial, ja fa dies que s’ha reobert al trànsit.

L’Ajuntament negocia la retirada Els jardins de Can Mandri
de l’antena de telefonia mòbil
podrien ser municipals
L’Ajuntament de Llavaneres ha fet saber als hereus de Can Mandel centre del poble
dri la inviabilitat d’edificació als jardins de la finca i n’ha reclamat la cessió en benefici de tota la població. Aquesta cessió
requeriria una reparcel·lació del jardí, així com la creació d’una
entrada per als visitants. L’Ajuntament seria l’encarregat del
manteniment d’aquest espai que, entre d’altres singularitats,
compta amb una olivera, uns tarongers, una figuera centenària
i una font artificial. D’aquesta manera, es dotaria el centre del
poble d’un nou espai verd. Actualment els jardins es troben en
un estat d’abandonament parcial i l’àrea de Medi Ambient n’ha
recomanat la tala d’alguns xiprers.

L’alcalde, Bernat Graupera, i la regidora d’Urbanisme, Sandra
Carreras, han celebrat una trobada amb Ramon Salavert, conseller delegat de Telefónica a Catalunya, per negociar el possible
trasllat de l’antena de telefonia mòbil, que la companyia té instal·
lada al terrat de l’edifici de la seva propietat, a un altre indret més
allunyat del centre del poble i que causi un impacte visual menor.
D’altra banda, la reunió també va servir per plantejar la possibilitat de donar un ús municipal a l’edifici de Telefónica, actualment
en desús en un 80%, ja que l’evolució de la tecnologia ha comportat una reducció molt significativa de la mida dels aparells
que utilitza aquesta companyia.

Imatge de l’estat actual dels jardins de Can Mandri.

6

llavaneresinforma

educació viària

La pluja no espatlla el 2n Saló d’Educació Viària
La segona edició de les jornades d’educació viària, organitzada per les regidories de
Governació, Ensenyament i Mobilitat de Llavaneres, va registrar una gran assistència
Malgrat que la pluja va obligar a aturar les
activitats programades per dissabte al matí,
el Saló es va poder desenvolupar amb normalitat la resta del cap de setmana, els dies
17 i 18 de maig, i va registrar una afluència
de més de 500 nens i nenes. Les activitats,
que també van comptar amb un apartat dedicat a la mobilitat sostenible, es van desen-

volupar als parcs de Ca l’Alfaro i Verge de
Montserrat, en horari de matí i de tarda. Entre d’altres activitats, hi va haver un circuit
vial amb karts, passeigs amb moto policial,
un laberint d’educació vial, un circuit vial
de vehicles amb radiocontrol i un inflable
amb motius vials. Una altra activitat que
va gaudir de gran èxit i que anava adreçada

obretot als adolescents, va ser la instal·lació
d’uns simuladors de conducció de motos.
Per facilitar l’accés al recinte d’activitats,
l’Ajuntament va posar a disposició de tots
els veïns un trenet gratuït que efectuava un
recorregut continuat amb parades al poliesportiu de Sant Pere, al CEIP Serena Vall
i davant de les dependències de la Policia
Local.
L’esquesta realitzada a un centenar dels participants reflecteix un grau de satisfacció alt
(4,38 sobre 5) i posa de manifest que les
activitats amb més èxit van ser els karts, el
simulador, el laberint i el trenet.
La gran quantitat d’empreses i particulars
involucrats en el Saló, com ara Kart-F, Puntiver, Nestlé, Autocomarca, La Caixa, Honda, Fecalón, Jocar, Homs, Sumi 4x4, AMSA
o TV Llavaneres, va fer que el cost de l’esdeveniment fos mínim.

Roses i llibres surten
al carrer
La majoria de parades de roses i
de llibres que es van poder trobar
el passat 23 d’abril a Sant Andreu
de Llavaneres, es van instal·lar
al carrer de Munt, al voltant de
la plaça de la Vila i al passeig de
la Mare de Déu de Montserrat.
Alguns comerços també es van
voler sumar a la celebració de
la diada i van decorar els aparadors amb senyeres i figures de
Sant Jordi, alhora que posaven
a la venda productes específics
d’aquesta festa.

sanitat

Mesures preventives contra el
mosquit tigre
El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una
espècie d’activitat diürna, coneguda per
les afeccions al·lèrgiques que en provoquen les picades. Després de l’absència
hivernal, és ara quan en comença la temporada i arriba al màxim de població a

l’estiu. Per tant, és en aquests moments
quan s’han de posar en marxa les mesures preventives. Acostuma a criar en petits tolls d’aigua estancada, de menys de
200 litres. Són fàcils d’identificar pel seu
característic abdomen tigrat.

Recomanacions per a prevenir l’expansió d’aquest mosquit:
Buidar i mantenir buit qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular
aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, safareigs,
pneumàtics, ornaments de jardí, etc.
Evitar les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs.
Vigilar les basses petites, buidar-les setmanalment i cobrir-les amb una tela
mosquitera.
Canviar molt sovint l’aigua de les plantes que visquin submergides i la dels
plats dels animals domèstics.
Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen. Les piscines de plàstic
s’han de buidar periòdicament i, si no es fan servir, cal retirar-les.
Cobrir els petits forats i les depressions del terreny
que acumulin aigua.
Tapar els forats dels troncs i les branques dels
arbres amb sorra.
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participació ciutadana

La nova edició de l’Ajuntament Jove serà
un referent a Catalunya

L’experiència servirà com a prova pilot, pionera del sistema de votacions electròniques, que
podria aplicar-se en futures cites electorals a tot el territori
Llavaneres vol acostar la política i la democràcia als joves d’entre 14 i 18 anys. Per aconseguir-ho, s’ha reprès l’Ajuntament Jove, una
iniciativa que va comptar amb una primera
edició l’any 2002 i que permetrà als estudiants de l’IES saber com es decideixen els
assumptes municipals de Sant Andreu de
Llavaneres.
Els alumnes aprendran, alhora, quins són els
mecanismes que regeixen el sistema democràtic a Catalunya. És per això que hauran de
formar llistes polítiques, hi haurà tot un procés electoral i, finalment, resultaran escollits
un Alcalde Jove i uns Regidors Joves que governaran l’Ajuntament de Llavaneres durant
12 dies. Aquest procés estarà totalment tutelat

pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya
i per l’Àrea de Processos Electorals i comptarà
amb la supervisió de la Junta Electoral Central, ja que formarà part d’una prova pilot del
futur sistema de vot electrònic que es podria
implantar properament a tot el territori. Serà,
per tant, un Ajuntament Jove més electrònic
que mai, en sintonia amb la gran acceptació
que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació tenen entre el jovent.

tàncies de llistes obertes, simultaneïtat de vot
(presencial i electrònic) i més d’un dia per a
anar a votar. El Conseller de Governació, Jordi
Ausàs, ha anunciat la voluntat de ser present a
les votacions presencials que se celebraran el
12 de novembre. En total, el projecte compta
amb un pressupost de 40.000 euros.

A partir d’un cens de 700 joves de fins a 18
anys, hauran de formar-se llistes electorals de
7 candidats. A més, l’Àrea de Processos Electorals vol realitzar la prova amb totes les dificultats possibles, així que es donaran les circums-

El primer Ajuntament Jove: on eren?; on són?
Seguint la dinàmica encetada el mes d’abril
a la revista municipal, els protagonistes de
la primera edició de l’Ajuntament Jove ens
expliquen quina va ser la seva experiència
Marta
Escriche

El qüestionari:
1. Quin record tens d’aquella experiència? Què en vas aprendre?
2. Et va fer prendre interès per la política municipal?
3. Com engrescaries els joves perquè s’apuntessin a l’Ajuntament
Jove 2008?

Va ser regidora de Benestar Social,
amb 16 anys, pel partit Llavaneres
Jove. Actualment estudia Publicitat i
Relacions Públiques i treballa per a
l’empresa Desigual.

1

Tinc un record molt bo d’aquella
experiència. Em va servir per poder
canviar la meva idea sobre la política
municipal i el funcionament d’un
“Jo tornaria a Ajuntament. Vaig entendre que, en
municipal, la ideologia del
participar-hi” l’àmbit
partit no és el més important, sinó
les ganes que es tenen de fer avançar
el poble i la voluntat que hi posen les persones que decideixen dedicar part del seu temps a millorar-lo. Fer política en un poble és més
complicat del que sembla perquè, en ésser una feina molt propera
a la gent, la resposta a les teves accions t’arriba d’una manera molt
més ràpida.

2

De fet, jo ja tenia interès per la política i, va ser per això, que em
vaig engrescar a participar-hi. Per algú que, amb la nostra edat, es
veu als diaris, als telenotícies d’emissores de nivell estatal, etc. això
representa tota una experiència difícil de repetir. Després de participar-hi, trobo que és lògic que el que passa al teu poble t’interessi
més, ja que, d’alguna manera, tu també hi has contribuït amb les
propostes que hi has aportat.

3 Els diria que hi participin perquè se’ls està oferint una oportunitat

única per a poder veure i col·laborar en el dia a dia del funcionament de l’Ajuntament del seu municipi. Això els ajudarà a tenir
una opinió més consolidada de cara a futures decisions polítiques,
quan s’hagin de prendre. Sense cap mena de dubte jo tornaria a
participar-hi.

Mariona
Pujol

Amb 17 anys, va ser regidora jove de
Governació i Medi Ambient, pel partit
Llavaneres Jove. Ara en té 22 i estudia
Documentació a la UB, alhora que treballa a l’Arxiu de Presidència, al Palau
de la Generalitat i viu a Barcelona.

1 Va

ser una experiència molt divertida i interessant. Vaig aprendre
molt del meu oncle, en Ferran Ruiz,
“Els joves han que aleshores era regidor de Governació i Medi ambient “de veritat”. Em va
de dir la seva” presentar els tècnics de l’Ajuntament,
la policia municipal... D’aquella època, en guardo molt bons records: les reunions vespertines a l’Ajuntament, els nervis abans dels plens, les entrevistes de la tele o la visita
al Parlament de Catalunya, on ens van presentar el llavors president
Jordi Pujol.

2

En aquell moment jo formava part d’Acció Juvenil i també de les
JERC i, per tant, d’alguna manera ja estava implicada en les activitats
organitzades pels joves a Llavaneres. Amb aquesta iniciativa vaig veure
l’oportunitat d’aprendre com funciona la “cuina” del nostre poble, i
què és el que passa des que es detecta una mancança fins que es duu
a terme un projecte. Pel fet de formar part d’entitats juvenils, havíem
intentat comunicar-nos moltes vegades, sense èxit, amb l’Ajuntament,
i en aquell moment (amb un altre equip de govern) ens feien cas, ens
demanaven l’opinió! Els companys de classe ens deien: demaneu-los
que ens posin un pàrquing per a les motos! Vam poder fer arribar la
veu dels nostres companys al consistori, i jo em sentia important i tot!

3

Nosaltres vam fer moltes propostes durant aquella candidatura, algunes es van dur a terme i d’altres no, perquè cal continuïtat, i això
s’aconsegueix si sorgeixen noves generacions de joves que segueixin dient-hi la seva, fent propostes i reclamant allò que els toca. Feu-ho!!!!!!
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entrevista
Juan Manuel Garcia i Concepción. Regidor de governació, via pública i serveis municipals

“El nostre poble disposa d’uns nivells
de seguretat envejables”
Nascut fa 53 anys a la localitat de
Larache, al Marroc, ja en fa 35 que es va
instal·lar a Llavaneres. És diplomat en
prevenció i reconstrucció d’accidents per
la Universitat de València, ho és també en
tècniques de sensibilització i reeducació
de conductors, per la UAB, i director de
diversos centres d’educació i de formació.
És soci del Club Ciclista Llavaneres des
de la seva fundació, on ocupa el càrrec
de tresorer de l’entitat. La seva primera
experiència política es remunta als anys
de joventut, quan va exercir de secretari
general d’UGT al Maresme. A les eleccions municipals del 2007 es va presentar
com a independent a les llistes de CiU.
Vostè té la responsabilitat d’ocupar-se de
tot allò que passa a la via pública, des de la
seguretat dels veïns fins al manteniment de
carrers i jardins. Què implica dirigir aquestes
àrees?
Durant aquest període de deu mesos de
responsabilitat política dins de les àrees
de Governació i Serveis Municipals, m’he
plantejat dos grans objectius: garantir la seguretat ciutadana i mantenir el poble molt
net. Tots dos estan molt relacionats amb el
fet d’assegurar la millora de la qualitat de
vida que es mereixen els vilatans i vilatanes
del nostre poble.
La seguretat ciutadana està garantida per
la Policia Local, els convenis de seguretat
amb el cos de Mossos d’Esquadra i les bones relacions amb la resta de cossos de seguretat de l’Estat (Cos Nacional de Policia i
Guàrdia Civil). És realment un orgull per
a mi dirigir políticament un cos de Policia
Local molt jove, amb una mitjana d’edat inferior als 30 anys, que està mostrant una
gran força per a emprendre reptes i projectes nous. Encara no porto un any al càrrec i
ja s’han iniciat actuacions com l’elaboració
de les ordenances de guals i d’ocupació de
via pública i l’elaboració i desenvolupament
del Protocol de col·laboració entre la nostra
Policia Local i la de Sant Vicenç de Montalt. A més, la recent auditoria de la certificadora AENOR, ha emès un informe molt
favorable de la gestió que està portant a terme la Policia Local, i en destaca l’alt grau
d’implicació de tots els agents. Properament rebrem la certificació de qualitat ISO,
fet que ens convertirà en un model pioner
a tota Catalunya. I també s’ha aprovat la
compra de material necessari per a un bon

desenvolupament de la feina dels agents,
com ara emissores de ràdio noves, un cotxe
i una moto de muntanya.
Pel que fa a l’estat de la via pública, s’està
preparant una reestructuració profunda
dins l’organigrama de la brigada municipal, amb l’objectiu que tingui una incidència destacable que es tradueixi en un
millor servei als ciutadans. D’altra banda,
l’empresa FOCSA rep contínuament, des
d’aquesta regidoria, directrius clares i directes per a mantenir els nivells de neteja
viària que el poble necessita.

Com a regidor de Governació dirigeix la Policia Local. Creu que encara es veu la policia
com un ens sancionador?
Les enquestes recents fetes d’acord amb les
directrius de les normes de qualitat ISO,
demostren que la ciutadania no considera
el cos de la Policia com un ens sancionador,
sinó com un cos molt proper al ciutadà que
ajuda més que sanciona. El propi auditor
d’AENOR ha destacat com a punts forts
l’elevat grau de satisfacció dels ciutadans,
la proximitat i la celeritat dels agents en la
solució d’incidències i les atencions que
realitzen els agents, tant telefòniques com
personals, per informar els ciutadans en
temps real.

Creu que Llavaneres és un poble conflictiu
quant a seguretat?
El nostre poble disposa d’uns nivells de
seguretat envejables. L’índex delictiu que
relaciona els delictes denunciats amb el
nombre d’habitants resta molt per sota
de la mitjana autonòmica i estatal. Sempre que es produeix un delicte es porten a

terme respostes policials adequades, com
l’establiment de controls policials o serveis
de patrulla amb vehicle camuflat. És important destacar també les excel·lents relacions amb el cos de Mossos d’Esquadra,
sempre predisposat a col·laborar amb la
nostra policia per a garantir els alts nivells
de seguretat.

Pel que fa a la via pública també dirigeix la
Brigada Municipal. Quines són les competències d’aquests operaris?
La Brigada Municipal s’encarrega del condicionament dels nostres parcs i jardins i
de petites reparacions a la via pública, tant
en matèria de lampisteria com de pintura
i obres. La brigada també està present en
tots els esdeveniments esportius, culturals, etc. que es realitzen a Llavaneres.

Quins són els projectes que vol portar a terme
en aquest mandat i quines iniciatives s’estan
impulsant des de les seves regidories?
Els projectes més immediats són constituir
una piràmide eficient de comandaments a
la brigada i a la policia; construir l’edifici
nou per a la Brigada Municipal, així com la
nova prefectura, que la Policia Local compartirà amb l’ADF i el personal d’una ambulància que prestarà servei a Les 3 viles.
També s’estan estudiant l’ampliació dels
horaris dels operaris de la brigada per treballar a les tardes; la consolidació del sistema de gestió de qualitat ISO recentment
aconseguida per la Policia Local i la gestió
de la tramitació dels DNI electrònics amb el
cos de la Policia Nacional, així com qualsevol altra millora que es consideri necessària
per a garantir la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.
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hisenda

Una auditoria desvetlla un important
dèficit a les arques municipals
L’Ajuntament destinarà partides específiques en els pròxims anys per a eixugar un dèficit molt
més elevat del que es preveia
Ja ha finalitzat l’auditoria econòmica de
l’Ajuntament de Llavaneres que l’equip de
govern es va comprometre a fer quan va
iniciar el mandat actual i que s’ha portat a
terme des del passat mes de setembre. Els
informes presentats han analitzat a fons
l’exercici econòmic de l’any 2006 i indiquen que el romanent de tresoreria negatiu se situa en 1.695.384,17 euros, de manera que se supera en més del doble els
817.660,29 euros que havia anunciat el
govern anterior i que es van voler imputar
a l’exercici fiscal del 2007. Per a liquidar
aquesta quantitat, l’Ajuntament destinarà
una partida pressupostària específica a
partir de 2009.
Altres irregularitats que posa de manifest

l’auditoria són: L’existència de tres comptes bancaris amb un saldo positiu però no
comptabilitzat pel registre de tresoreria, a
més d’altres comptes els saldos dels quals
tenien 80 mil euros més que els registrats
per l’Ajuntament. També s’ha sabut que
no es va fer el pagament d’un crèdit a llarg
termini que l’Ajuntament havia signat per
portar a terme unes reformes a l’església
els anys 2006 i 2007. A més, es van destinar 100 mil euros de despeses corrents
a la partida de capital immobilitzat, acció
que augmenta falsament el patrimoni del
Consistori. Els informes indiquen, alhora,
que no hi ha cap inventari dels béns immobilitzats i que tampoc s’havia previst fer-ne
cap amortització. Per tot plegat, l’empresa
auditora -Audicat- posa de manifest la dei-

xadesa de l’anterior Regidoria d’Hisenda
per justificar la manca de criteri a l’hora de
quadrar les partides pressupostàries amb
la situació real de l’Ajuntament. Aquestes
circumstàncies contribuiran a accelerar
els tràmits per dotar l’Ajuntament d’un
interventor.
Un cop analitzada la situació, l’equip de
govern es compromet a eixugar el deute
del romanent de tresoreria, a elaborar un
inventari dels béns immobilitzats i a dotar
d’amortització aquelles inversions que tenen una vida útil limitada. D’altra banda,
l’auditoria destaca el bon criteri que s’ha
seguit en la gestió econòmica dels organismes autònoms del Museu-Arxiu i de
Ràdio-Televisió de Llavaneres.

serveis municipals

La població de Llavaneres estalvia
30.000 m3 d’aigua durant el primer
trimestre de l’any
Sant Andreu de Llavaneres ha reduït notablement el consum d’aigua
de boca en els primers mesos d’aquest any en relació als metres cúbics
consumits durant el primer trimestre de 2007
Les xifres són evidents: dels 191.278
m3 que es van consumir durant el primer trimestre de 2007 a Sant Andreu
de Llavaneres, s’ha passat a 164.098
m3. Una reducció de prop de 30 mil
metres cúbics d’aigua, que s’ha produït des que l’Ajuntament va publicar,
el passat mes de febrer, un ban municipal on es donaven tota una sèrie de
recomanacions per evitar malgastar
aigua.
Des de l’Ajuntament de Llavaneres es
vol agrair l’esforç dels veïns per reduir
el consum d’aigua, però es recorda que
malgrat les pluges abundants i continuades de les darreres setmanes, la Generalitat manté activat el decret d’excepcionalitat de fase 2. El problema de la
sequera a Catalunya no s’ha solucionat
encara i, per tant, es manté la prohibició de regar jardins i omplir piscines.

Es desencalla
el projecte dels
pisos socials
La Comissió d’Urbanisme -organisme que depèn de la Generalitatha aprovat, a data del 30
d’abril, el nou conveni
per fer pisos socials als
sectors de Can Sanç, a la
fàbrica Mora i al carrer
de Sant Antoni. D’aquesta manera es dóna llum
verda a la construcció
de vint-i-cinc habitatges de protecció oficial
que es designaran respectant el sorteig públic
que ja s’havia portat a
terme. Les obres d’enderroc començaran de
manera immediata per
poder lliurar els pisos
als seus propietaris el
més aviat possible.
Aquesta promoció de
pisos socials se suma
als onze pisos de protecció oficial que ja s’estan construint al sector
de Can Riviere.
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esports promoció econòmica

El públic respon a les activitats de la
Setmana Catalana de Vela
Durant els primers quatre dies de maig,
el port de Llavaneres va acollir la regata
més emblemàtica del calendari català
i els visitants van poder gaudir de tota
l’oferta de lleure que l’Ajuntament i el
Club Nàutic El Balís havien posat a la
seva disposició. El petit tren turístic i la
visita guiada per Llavaneres van ser un
èxit de participació. El trenet va anar ple
tots dos dies i la gent va quedar encantada de pujar-hi. La visita guiada anava des
del port a la plaça de la Vila. Des d’allà es
pujava pel carrer Clòsens per tal de visitar
l’església antiga i, de tornada cap la plaça
de la Vila, es passava pel carrer de Munt

i per davant de l’església actual, tot explicant la història de Llavaneres a través dels
edificis del recorregut. En l’aturada de la
ruta a l’interior de l’església, el mossèn
donava la benvinguda als visitants i els
explicava la història del temple.

Pel que fa als bateigs de vela, les dues
embarcacions de què es disposava van
anar sortint amb regularitat amb les persones que presentaven els vals que s’havien repartit pels comerços i restaurants
de la vila.
En la vessant esportiva, l’embarcació Íca-

ro del Club Nàutic El Balís, pilotada per
Carles Rodríguez, va ser la guanyadora
del Gran Premi Generalitat de Catalunya
en la classe Creuers.

L’alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Bernat Graupera, va celebrar l’entusiasme i la il·lusió que El Balís ha posat
en l’organització de la regata i va agrair
la col·laboració dels gairebé cent voluntaris, del poble i del club, que van vetllar
per al bon desenvolupament d’aquest esdeveniment. El 2009 i el 2010, Llavaneres acollirà les dues pròximes edicions de
la Setmana Catalana de Vela.

Els bateigs de vela i el trenet van funcionar a ple rendiment.

participació ciutadana

Les novetats del Reglament Orgànic Municipal (ROM) (II)
Després d’encetar aquesta sèrie d’articles per a donar a conèixer els quatre blocs temàtics
nous incorporats al ROM, és el torn del títol quart, dedicat als drets dels ciutadans a la
participació
Dret de petició: tot ciutadà té dret a de- vagi adreçat el suggeriment haurà d’es- sions públiques per ser informats i esmanar informació municipal mitjançant
instàncies a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o a través de la bústia del web municipal. Es podran formular les peticions
com a particular, com a associació o com
a col·lectiu afectat per un tema concret,
i seran contestades en el termini màxim
d’un mes per la persona responsable de
l’àrea en qüestió.

Dret de proposta: Tots els ciutadans poden fer propostes, comentaris o suggeriments en matèries de competència municipal o d’interès local a través de l’OAC
o del web municipal, i es podrà presentar
tant a nivell particular com d’associació o
de col·lectiu. L’alcalde o el regidor a qui

tudiar-ne el contingut.

Iniciativa ciutadana: Qualsevol perso-

na, entitat o col·lectiu inscrit al Registre
Municipal d’Associacions o Entitats Ciutadanes, podrà plantejar una iniciativa
ciutadana de caràcter públic municipal.
L’Ajuntament n’estudiarà la viabilitat
tècnica i pressupostària i, en cas d’acceptar-se, es tirarà endavant. Es preveu
la signatura de convenis amb les entitats
peticionàries per a concretar els compromisos i responsabilitats de cada part en
l’execució de la iniciativa.

Audiència pública: Els ciutadans tenen
dret a demanar la convocatòria de ses-

coltats sobre competències municipals.
L’audiència podrà ser convocada per l’alcalde -a iniciativa pròpia o a petició dels
veïns- i pels ciutadans de Llavaneres que
presentin 300 signatures acreditades.

Consulta popular: L’Ajuntament podrà

sotmetre a consulta dels veïns assumptes de competència municipal. La iniciativa de consulta popular correspon
a l’alcalde, amb acord previ del Ple per
majoria absoluta de la corporació, si un
5% de la població adulta resident ho demana. L’alcalde també podrà convocar
consulta popular per a aquells assumptes de competència municipal d’especial
rellevància.
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serveis municipals

Treball transversal en
benefici de la comunitat

La Regidoria de Benestar Social va atendre, durant el 2007, més
de 1.200 casos a través de l’atenció directa que les seves
treballadores ofereixen a domicili, de forma presencial i telefònica o per correu electrònic

Les famílies d’un municipi poden trobar-se,
en un moment donat, amb una situació de
necessitat que requereixi d’una atenció especialitzada. Aquesta atenció s’ofereix des de
l’àrea de Serveis Socials, ja sigui de manera
individual o en grup. Des d’aquesta regidoria
es detecten les situacions de necessitat personal, familiar o comunitària, se’n fa un diagnòstic i s’assessora i es deriva cada cas cap a
l’organisme competent en cada matèria.
Els casos que s’atenen poden ser de tot tipus:
tramitacions de prestacions, programes i altres ajuts socials; prestació de serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència; establiment de programes d’atenció a la infància i
a l’adolescència; promoció de mesures d’inserció social i laboral; aplicació de protocols
davant de casos de maltractament en els col·lectius més
vulnerables; atenció en casos
de desestructuració familiar,
drogodependències i altres addiccions, o de persones que es
troben en situació de discapacitat física, psíquica o sensorial,
entre molts altres casos. És per
això que l’usuari dels Serveis
Socials de l’Ajuntament pot ser
qualsevol persona de la població
que tingui una necessitat de caire social.

calia i altres professionals i organismes. Una
cooperació que es fa necessària per a donar
a cada cas la solució millor. A més, les professionals d’aquesta àrea reben una formació
continuada i realitzen una tasca de prevenció
organitzant xerrades informatives i de sensibilització.
Entre les darreres iniciatives que impulsa
aquesta regidoria, hi ha la posada en marxa
del Servei d’Assistència Domiciliària, el protocol sobre mutilacions genitals femenines i
el projecte d’un casal per a joves amb disminució psíquica i/o física d’entre 18 i 35 anys.
Aquest casal, a més d’oferir un espai lúdic,
permetrà treballar l’autonomia dels seus
usuaris i crear vincles amb altres joves que
es trobin en la mateixa situació.

La fitxa
Personal:
Lluïsa Monsoriu
Montserrat Meseguer
Esther Fernández
Joana Franco
Regidor:
Nani Mora
Adreça:
Ca l’Alfaro
Pg. Mare de Déu
de Montserrat, 27-33
Telèfon:
937 023 644
E-mail:
serveis.socials@
llavaneres.es
Horari de visites:
Dilluns a divendres
de 9 a 14 h
(hores concertades)

Per poder fer front a una tipologia tan variada de casos, des
de Serveis Socials es treballa
en coordinació amb les escoles
i l’institut del municipi, l’Àrea
Bàsica de Salut, la Policia Local
i els Mossos d’Esquadra, la Fis- El personal de la Regidoria de Benestar Social amb el regidor de l’àrea, Nani Mora.

a peu de carrer
El llac de Ca l’Alfaro

regar-ne les plantes. Gràcies.

Avui vull donar les gràcies a un
veí que ha cedit aigua del seu
pou de mina per a diverses utilitats, però vull destacar-ne la
que servirà per a renovar l’aigua
del llac de Ca l’Alfaro, on viuen
peixos i tortugues que no s’han
de deixar morir. A més, l’aigua
del llac també s’utilitza per a

Imma J. Arilla.

Felicitats!
L’11 de maig es va disputar el
campionat de Catalunya de taekwondo en tècnica i la llavanerenca Vanessa Venzalá va obtenir la medalla de bronze en la

categoria sènior. En la mateixa
categoria, Roberto Moreno va
acabar el vuitè de 45 participants i en infantil, Mireia Montasell va ser la 4a de 29 participants. La meva felicitació per
la gran concentració i equilibri
que van demostrar davant els
jutges.
Francisco Venzalá

Escriu-nos a:
premsa.sall@santandreudellavaneres.cat
Aquestes són les cartes que
han arribat aquest mes a la
nostra adreça electrònica.

Gràcies per la vostra
col·laboració.
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grups municipals

Tres grans
problemes
solucionats
pel govern
nou

ESCOLA BRESSOL SANT NICOLAU: El govern anterior va
signar un conveni per a adquirir aquesta escola bressol privada per 3’1 milions d’euros, els quals es pagarien amb terrenys
municipals. Aquest conveni no es pot complir perquè contradiu la normativa. El govern nou es troba amb una escola
bressol privada (mai ha estat pública), amb 102 nens, donada
de baixa com a centre docent i amb expectatives de tancar la
seva activitat. SOLUCIÓ: Des d’un bon començament vam
començar a negociar amb el propietari per poder complir
el conveni d’adquisició sense contradir la legalitat i pagant
un preu raonable. Finalment s’està negociant la compra per
menys de la meitat del preu inicial i l’Ajuntament adquiriria
l’escola bressol, les instal·lacions de cuina, els menjadors i
els terrenys annexos.
ZONA ESPORTIVA AMB 50 ANYS DE GESTIÓ PRIVADA
INCLOSA: El govern anterior ens va deixar en “herència”
una concessió signada per la gestió de tota la nova zona esportiva per 50 anys. Això significava que tots els nois i noies
de Llavaneres que volguessin jugar al camp de futbol i al
pavelló municipals i defensar els colors del poble, haurien
de ser socis i pagar una quota de 48 euros mensuals a una
empresa privada. Això implica també que els clubs de fut-

Aigua: les
propostes
d’Esquerra

L’estructura urbanística de Sant Andreu de
Llavaneres es caracteritza pel predomini de
l’habitatge unifamiliar, el jardí particular i les
piscines privades. Aquest fet, unit a la naturalesa continental de molts dels jardins públics,
fa que la nostra població encapçali les principals classificacions de consum d’aigua per
habitant. Tampoc cal oblidar l’obsoleta xarxa
de canalització que, per deficient, contribueix
a la pèrdua de molta aigua que en cap cas es
pot utilitzar. Cal voluntat política i fermesa
per a redreçar aquestes condicions i alhora felicitar-nos per haver reduït el nostre consum
d’aigua fins a un 14,2% en els primers mesos
de l’any.
La població de Llavaneres ha donat una
lliçó de racionalització d’aigua estalviantne 30.000 m3, i és ara quan l’administració

Ara sí:
transparència i
proximitat

Més enllà del nostre ideari polític, la transparència i la proximitat han esdevingut eines
de treball en el dia a dia al nostre poble.
Transparència, perquè només així el ciutadà
pot valorar realment la nostra tasca i en pot
treure les seves pròpies conclusions; perquè
no tenim res a amagar i estem en política per
una voluntat de servei.
Proximitat, perquè només a través del contacte
amb vosaltres, les persones que viviu a Llavaneres, podem conèixer de primera mà quines
són les necessitats reals del nostre poble.
Gent de Llavaneres no s’inventa un programa des de la imaginació i la bona voluntat. La
nostra proposta s’elabora a partir de les vostres aportacions, dels vostres suggeriments,

bol i bàsquet haurien de negociar amb una societat anònima
l’horari d’entrenaments, partits i competicions. Aquesta empresa privada podria decidir el futur de l’esport de Llavaneres
durant 50 anys, tot i que el poble ha pagat íntegrament la
construcció de tota la zona esportiva, mentre que la concessió
per 50 anys ha sigut gratuïta. SOLUCIÓ: El govern nou ha
renegociat el contracte signat i ha aconseguit rebaixar la concessió a 35 anys i treure del seu àmbit els camps de futbol i el
pavelló esportiu. Gràcies a això podem respirar tranquils.
25 HABITATGES SOCIALS AL CARRER SANT ANTONI:
El govern anterior va realitzar un sorteig dos mesos abans
de les eleccions municipals per adjudicar pisos de protecció
oficial, vint-i-cinc dels quals al carrer Sant Antoni. Aquest govern sabia que la Generalitat havia denegat el conveni i no es
podien construir. Costa de creure, però la realitat és aquesta.
SOLUCIÓ: el govern nou va haver de renegociar amb els promotors i signar un altre conveni per poder desencallar el problema i solucionar les inquietuds legítimes de les persones
a qui s’havien adjudicat els pisos. El nou conveni urbanístic
(molt més favorable per a l’Ajuntament) ha estat aprovat el 30
d’abril de 2008, i ara ja podem començar la construcció dels
desitjats habitatges socials.

també hi ha de posar de la seva part per a
aconseguir que aquesta reducció no sigui
conjuntural, sinó que esdevingui una constant. Hem d’aconseguir que Llavaneres deixi
d’encapçalar les classificacions de consum
d’aigua i, per això, hem de modernitzar la
xarxa pública d’aigua per evitar-ne les filtracions, hem d’apostar pels espais verds sostenibles, per l’aplicació de sistemes de recollida
d’aigües pluvials per a l’ús privat i també per
les campanyes de sensibilització.
Aquestes mesures, juntament amb la defensa de la propietat municipal de la companyia d’Aigües són les principals propostes
d’Esquerra en l’àmbit de l’aigua.
Per a contactar amb nosaltres utilitzeu el nostre
correu electrònic: llavaneres@esquerra.org.

dels problemes i situacions que viviu cada dia,
i també des de les nostres reflexions, des de
l’elecció d’estratègies i des de la valoració dels
diferents plantejaments. Per aquest motiu,
un dels mèrits de Gent de Llavaneres està en
quelcom que hauria de ser més comú: saber
escoltar. Això fa que molts habitants del nostre poble vegin reconegudes les seves inquietuds en el nostre programa.
Més enllà de les ideologies de cadascú, feu-nos
arribar les vostres opinions i les vostres necessitats, i no solament a nosaltres sinó a tots els
partits del consistori. Perquè no ho oblidem:
estem a l’Ajuntament per a representar-vos i
per a treballar per a vosaltres.
Participa: www.gentdellavaneres.cat
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grups municipals

Salvem el
Poliesportiu

L’obsessió d’alguns membres de l’actual
equip de govern contra tots els projectes
iniciats pel govern anterior, està provocant
situacions absurdes, inversemblants i intolerables al nostre municipi.
LA UBICACIÓ DE LA QUE HA DE SER LA
TERCERA ESCOLA BRESSOL, N’ÉS UN
EXEMPLE CLAR.
Un dels arguments del govern actual per estar en contra de la nova Zona Esportiva, era
que els equipaments estaven molt dispersos.
Ara han canviat d’opinió, ja que per construir
l’escola nova faran desaparèixer una pista poliesportiva del parc de Sant Pere i deixaran a
una part important de la població de Llavaneres sense un lloc on poder practicar l’esport.

Govern,
nou o
novell?

El govern actual segueix insistint, des de fa un
any, que encara és nou i ens preocupa que en la
seva persistència per “arreglar” tants errors dels
governs “vells” s’oblidi de governar i resulti un
govern més novell que nou.
Sabem que segurament hi haurà qui aprofiti la
seva situació de privilegi per contestar el nostre
escrit i adjudicar-nos una manca de criteri propi
sobre què comunicar. Hem observat com, revista
rere revista, hi ha qui aprofita aquest espai únicament per a fer la contrarèplica al nostre article.
Convidem els lectors a fer-ne la comprovació; se
sorprendran de la manca d’idees pròpies que
presenten alguns.
Animen el Govern que tingui idees i prengui decisions pròpies, que no s’obsessioni amb el passat ni segueixi buscant responsables. Assumeixin vostès la responsabilitat de governar o d’aquí

La veritat
per sobre
de tot...

A la revista municipal del mes passat, diversos
partits van fer referència a SOS LLAVANERES.
El PSC-PSOE deia que l’únic que fem és presentar denúncies sense proves a la Fiscalia. El PP
comentava que el que fem és difamar i que no
tenim ni projecte ni programa.
SOS LLAVANERES va publicar el seu programa
de dotze punts durant la campanya electoral. El
seguim mantenint i podeu consultar-lo al nostre
web.
Respecte de les quatre denúncies presentades per
SOS LLAVANERES a la Fiscalia Anticor-rupció,
dues han estat desestimades -ja ho vam dir en la
revista municipal número 6-, una altra s’està estudiant i la quarta ha derivat en la imputació, per
part del fiscal, d’un membre del PP i un altre del
PSC, per prevaricació i suborn.
Això no són atacs personals. Només intentem de-

Però encara pot ser més greu, ja que la nova
construcció plantejada no es farà realitat fins
d’aquí a divuit mesos.
El govern anterior va treballar, durant quatre anys, per planificar el lloc on s’haurien
d’ubicar els equipaments que necessitem,
inclosa la tercera escola bressol, que avui ja
és imprescindible. Però la decisió irresponsable, una vegada més, de retirar el POUM,
ha fet que el desenvolupament del nostre
municipi es faci sense previsió.
El Grup Municipal Popular estem totalment
d’acord a salvar el poliesportiu del parc
de Sant Pere i seguirem treballant perquè
aquest fet sigui una realitat.

a tres anys, el “govern nou” que surti escollit en
les properes eleccions municipals, no els podrà
fer cap retret perquè no hauran fet res.
Quan algú necessita contínuament retreure
allò que van fer els altres per justificar les seves
pròpies actuacions, quan algú demostra manca
de rumb, quan un govern format per tres forces polítiques no és capaç de presentar un Pla
d’Actuació Municipal a l’inici del mandat per
explicar quines seran les seves prioritats, quan
un govern deixa passar tantes oportunitats que
suposen una millora substancial per al nostre
municipi (POUM, Museu Bassat)... demostra
que és un govern novell. I això va en perjudici
de Llavaneres.
Voldríem una resposta que es reflectís en la seva
acció de govern, no solament una resposta escrita i immediata a la lectura del nostre article.

fensar el poble de Llavaneres dels convenis urbanístics signats aquests últims anys.
És molt fàcil acusar-nos de no fer política a
l’Ajuntament i de fer-la als tribunals, però el que
vam fer va ser denunciar allò que crèiem que no
era correcte. I sembla que, de moment, teníem
raó.
I respecte del POUM, SOS LLAVANERES seguirà vetllant perquè sigui més transparent i perquè defensi millor els interessos dels habitants
de Llavaneres, per tal que hi hagi més serveis i
equipaments. I sempre estarem en contra de
convenis especulatius i d’enriquiment fàcil dels
promotors.
Recordeu que podeu adreçar-vos a nosaltres a través del mail:
sosllavaneres@santandreudellavaneres.cat
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agenda

Escultures de Joan Borrell

juny 2008

El Museu-Arxiu de Llavaneres ens proposa descobrir l’exposició
d’escultures de Jaume Borrell i Nicolau (1888-1951). Aquest artista es
va casar el 1922 i es va instal·lar a Llavaneres fins el 1924. Durant la
seva estada al municipi va viure a Can Tamis, a tocar de Can Caralt,
i aquí va néixer la seva única filla.

dijous 3
Exposició “Les 3 Viles i la RSC”
Sala d’actes de la Biblioteca Municipal

Aquesta exposició reuneix una selecció de les millors obres de Joan
Borrell i Nicolau, agrupades en les quatre èpoques que millor defineixen la seva trajectòria professional: L’època de formació, entre el
1900, any de la seva primera obra coneguda, i el 1912, quan guanyà
el concurs pel monument a Mossèn Cinto Verdaguer, a Barcelona.
L’època que hem anomenat de recerca, entre 1913 i 1916, durant la
qual va fer llargues estades a París. L’època de plenitud, entre 1917 i
el 1939, quan hagué de marxar a treballar a França durant la guerra
civil espanyola. I finalment l’època de Mallorca, entre el 1940 i el
1951, any de la seva mort.

Exposició itinerant: 17 al 29 de juny, Sant Vicenç de Montalt, Centre Cívic El
Gorg. 1 al 13 de juliol, Caldes d’Estrac, Equipament de Promoció Econòmica.

Organitza: Les 3 Viles. Ajuntaments de Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac

divendres 6
Concert de piano
A càrrec de Didac Barber
Lloc: Escola Municipal de Música / 20.00 h

L’exposició compta amb la col·laboració de la família de l’escultor
i de museus que han cedit temporalment algunes de les peces que
es poden contemplar. El Museu-Arxiu de Llavaneres també preveu
editar un catàleg de 80 pàgines amb la biografia de Jaume Borrell i
fotografies de les seves obres.

Organitza: Escola de música

dissabte 7
Curs de fotografia digital
a càrrec de Joan Porta
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
Municipal / 11.00 h

A Can Caralt, del 30 de maig al 29 de juny.

Organitza: Biblioteca Municipal i
Regidoria de Cultura

-RDQ%RUUHOOL1LFRODX

dissabte 14
Concert fi de curs
Lloc: Jardins de Can Caralt / 12.00 h
Organitza: Escola de Música

Organitza: GIM Llavaneres

dilluns 16

$MXQWDPHQWGH
6DQW$QGUHXGH/ODYDQHUHV

-RDQ%RUUHOOL1LFRODX (VFXOWRU

Classe oberta de fi de curs
a càrrec dels alumnes del
GIM Llavaneres
Lloc: Parc de Ca l’Alfaro / 18.30 h

-RDQ%RUUHOOL1LFRODX (VFXOWRU

diumenge 15

Coberta.indd 1

Audició d’alumnes
Lloc: Escola Mpal. de Música / 19:15 h
Organitza: Escola de Música

divendres 27
Lectura de textos: Variaciones sobre Magritte,
amb Ruben Mettini
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
Municipal / 19.00 h
Organitza: Biblioteca Municipal i
Regidoria de Cultura

Concert de Quartet Arts/ Excepcional concert de música
romàntica amb músics de reconegut prestigi
Lloc: Església de Sant Pere / 22h
Organitza: Regidoria de Cultura

([SRVLFLyG¶HVFXOWXUHV
0XVHX$U[LXGH6DQW$QGUHXGH/ODYDQHUHV
23/04/2008 20:34:39

joventut

Setmana d’orientació
acadèmica
Durant la setmana del 10 al 17 de juny es podrà visitar l’exposició
Després de l’ESO... què? a l’IES Llavaneres. Aquesta exposició
pretén donar suport als municipis en la seva tasca d’informació
i orientació als joves estudiants sobre què i com continuar estudiant després de finalitzar l’ensenyament secundari obligatori,
l’hagin aprovat o no. El Punt Jove complementarà aquesta setmana proporcionant als nois i noies interessats més informació
sobre les diferents sortides acadèmiques que s’ofereixen aquest
any a nivell nacional i internacional. Aquesta activitat està organitzada conjuntament amb les àrees d’Educació, Serveis Socials
i Joventut de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

Punt Jove, dimecres i divendres de 17h a 20h a Ca l’Alfaro.
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esports

Llavaneres acull la competició de Pitch
& Putt més important de l’Estat
L’Escola de Golf Handicap 1 de Llavaneres serà la seu de la segona edició de la Suzuki Gold Cup
Els propers dies 6, 7 i 8 de juny, es disputarà a Llavaneres una nova edició de la Suzuki Gold Cup. L’empresa organitzadora del
torneig, Dreamsports.es, ha decidit incrementar els dies de competició després de la
gran demanda d’inscripcions que ha registrat. D’aquesta manera, s’estén la possibilitat de participació a tots aquells jugadors
amb HCP zero o positiu, enlloc de limitarla als 72 millors HCPS de l’edició anterior.
El dia 6 a la tarda i el dia 7 durant tota
la jornada, es farà la volta de classificació
que determinarà el tall dels 72 jugadors
que disputaran les dues rondes finals
del 8 de juny. La final del campionat
serà retransmesa per les càmeres del canal Golf+, que enviarà les imatges de la
prova al conegut dial 53 de la plataforma
Digital+. L’alcalde de Llavaneres, Bernat
Graupera, serà l’encarregat de lliurar els
premis als guanyadors.

cultura

Gran èxit del
Màgic Trio
La sala d’actes del Casal de Llavaneres es va
omplir de gom a gom el passat 26 d’abril per
gaudir de l’actuació que va oferir el Màgic
Trio. Prop de 200 persones van poder assistir al selecte concert de música variada a càrrec de la soprano Lídia Martínez, la violinista
Svetlana Mujortova i Pere González al piano
de cua. Els 3 artistes van interpretar obres
d’autors tan coneguts com G. Gershwin, A.
Morricone, Ll. Webber, Cole Porter, J. Rodrigo, G. Puccini i J. Brahms.

sanitat

Els menuts
coneixen
la Creu Roja

D’altra banda, 450 persones van omplir la
sala d’actes d’El Casal durant el cap de setmana del 17 i 18 de maig per assistir a les obres
de teatre El Malalt Imaginari i Mans Enlaire que es van programar en l’homenatge a
Teresa Villanova. En conjunt es van recaptar
1.800 euros que es destinaran a l’entitat Llavaneres contra el Càncer.

Els alumnes d’infantil i primària del
CEIP Sant Andreu van descobrir de prop
com és l’interior d’una ambulància. Dos
membres de la Creu Roja els van ensenyar quins són els aparells que equipen
aquests vehicles i la funció que tenen.
Els monitors també els van explicar els
serveis de salvament i socors que presta
l’organització.

promoció econòmica

Eines d’inserció
per a joves
A través d’una subvenció de Pactes Territorials del Maresme i mitjançant un representant de CCOO, els alumnes de 3r
d’ESO de l’IES Llavaneres van poder assistir a una xerrada sobre orientació laboral que es va impartir a finals d’abril amb
motiu de la setmana cultural del centre.
L’objectiu de la conferència va ser informar els joves sobre les relacions laborals,
basades en l’intercanvi d’una tasca per un
salari i unes condicions laborals, i transmetre’ls el valor social i d’autorealització
personal que dóna el treball. Es van tractar conceptes com el contracte i la seva
tipologia, el conveni, el full de salari, l’Estatut dels Treballadors o la llei de prevenció de riscos laborals, i se’ls van plantejar
situacions laborals concretes sobre les
quals van reflexionar. Entre el material
que se’ls va lliurar hi havia una guia per
a resoldre els dubtes més freqüents dels
treballadors a l’inici d’una relació laboral: des de les modalitats més usuals de
contractació fins a l’estructura salarial o
els drets en matèria de formació. Aquesta
guia els serà útil en la seva futura inserció sociolaboral, ja que dóna als joves informació sobre les condicions mínimes i
els drets bàsics que estableix la llei.

la contra
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Participa a les Olimpíades
Populars 2008!
El termini per apuntar-se a les Olimpíades de Llavaneres es
manté obert fins el 27 de juny. Els formularis d’inscripció es
poden aconseguir a la regidoria d’Esports, l’OAC o a través
del web municipal i s’han de lliurar a Ca l’Alfaro, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o al Poliesportiu de Sant Pere (en
aquest darrer cas només durant els dies 14, 15, 21 i 22 de

juny de 18.30 a 20.30 h). Aquesta
edició presenta fins a una quarantena de modalitats esportives per a
totes les edats. Segur que n’hi ha per
a tots els gustos, així que no dubteu a
participar-hi!

Programa d’activitats del 4 al 13 de juliol
dia

modalitat

divendres

4

dissabte

5

diumenge

6
dilluns
7

dimarts

8
dimecres
9
dijous

10

divendres

11

dissabte

12

diumenge

13

hora

espai

Frontenis
Cerimònia
d’obertura

17h a 20h
18h a 20h

Tennis Mora
Arribada de la torxa per mar i
recorregut fins el nucli urbà

Natació
Tir amb Arc
Dominó
Marxa Nocturna

10h a 20h
11h a 14h
16h a 21h
22h

Piscina Mpal.
Ca l’Alfaro
Casal Gent Gran
Circuit Muntanya

Ciclisme de muntanya (BTT)
Cursa d’orientació
Vela
Billar

9h a 11h
11h a 14h
16h a 21h
16h a 21h

Circuit Muntanya
Circuit urbà
CN El Balís
Casal Gent Gran

Paddle
Futbol 7
Futbol Sala
Escacs

19h a 22h
18h a 21h
15h a 19h
11 a 13h / 20h a 23h

Tennis Mora
Camp de Futbol
Pavelló
Casal Gent Gran

Paddle
Futbol 7
Bàsquet
Escacs

19h a 22h
18h a 21h
18h a 22.30 h
11 a 13h / 20h a 22h

Tennis Mora
Camp de Futbol
Pavelló
Casal Gent Gran

Paddle
Futbol 7
Futbol Sala
Escacs

19h a 22h
18h a 21h
20h a 22.30 h
11 a 13h / 20h a 22h

Tennis Mora
Camp de Futbol
Pavelló
Casal Gent Gran

Paddle
Futbol 7
Bàsquet
Escacs

19h a 22h
18h a 21h
18h a 22.30 h
11 a 13h / 20h a 23h

Tennis Mora
Camp de Futbol
Pavelló
Casal Gent Gran

Frontenis
Pitch and Putt

19h a 22h
17h a 20h

Tennis Mora
Escola de Golf
HCP1

Triatló
Atletisme
Petanca
Tennis de Taula

9h a 11h
10h a 20h
10h a 20h
11h a 20h

Circuit Platja/Nucli urbà
Camp de Futbol
Ca l’Alfaro
IES Llavaneres

Ciclisme Urbà
Atletisme
Ciclisme descens (BTT)
Botifarra
Cerimònia Cloenda

9h a 10h
9h a 10h
10h a 11h
15h a 19h
19h a 21h

Cir. Platja/Nucli Urbà
Nucli Urbà
Camí Muntanya
Casal Gent Gran
Ca l’Alfaro

