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editorial

Tornada a l’escola i nou curs polític
L’Ajuntament de Llavaneres
condemna els darrers
atemptats de la banda
terrorista ETA i mostra la seva
solidaritat amb les víctimes.
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L‘alcalde va visitar les escoles de la vila en l’inici del curs escolar 2008-2009.

L’arribada del mes de setembre ha marcat l’inici d’un nou curs escolar i s’ha
reprès l’activitat prèvia a l’època estival. És el mes en què molts nens i nenes
entren per primer cop dins d’una aula i inicien la seva escolarització. En
aquest sentit, l’Ajuntament de Llavaneres, aquest cop de veritat, ha adquirit la llar d’infants Sant Nicolau amb l’objectiu de mantenir totes les places d’escola bressol del municipi. A més, també hem instal·lat un mòdul
provisional a l’escola bressol municipal Minerva perquè, estant a les nostres
mans, no podíem deixar d’ajudar la dotzena de famílies que s’havien quedat
sense plaça.
El curs que també s’ha iniciat és el polític. I a nivell local ho fem amb dues
assignatures pendents: millorar el sistema de recollida selectiva i la neteja
de la via pública. Des de l’Ajuntament aplicarem els esforços que siguin
necessaris per trobar una solució que garanteixi la satisfacció dels veïns del
municipi.
També aquest mes de setembre s’ha acomplert el primer aniversari de la
publicació que teniu a les mans. Fins a data d’avui l’Ajuntament ha publicat
12 revistes municipals amb un únic objectiu: informar de la feina que tot el
personal del consistori fa per a la ciutadania de Sant Andreu de Llavaneres.
Una transparència informativa i objectiva que pensem mantenir fins
al final.
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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participació ciutadana

El procés de l’Ajuntament Jove Electrònic
es posa en marxa
L’Ajuntament Jove Electrònic s’ha posat en marxa aquest setembre i culminarà a finals de
novembre amb la constitució d’un Ajuntament format per regidors i regidores d’entre 14 i 18 anys,
el mandat del qual serà de dotze dies. Aquesta edició potencia l’ús de les noves tecnologies i es
pot seguir a través del web municipal
El passat 15 de setembre arrencava la
cursa cap a l’elecció de l’Ajuntament Jove
amb la convocatòria de les eleccions. Des
de llavors ja s’ha publicat el Reial Decret
de la convocatòria, s’ha constituït la Junta
Electoral, s’ha iniciat la fase d’assessorament i s’ha publicat als taulells d’anuncis
del Consistori i de l’IES els llocs i els locals disponibles per a realitzar els actes
de campanya.
Una de les novetats d’aquesta edició de
l’Ajuntament Jove -a banda de la introducció de les votacions electròniques- és
la creació d’un Consell de Joves perquè
els nois i noies del municipi tinguin un
òrgan intermediari entre ells i l’Ajuntament que els ajudi a gaudir del suport i
de la representació suficients.
L’organització de tot plegat s’està treballant des de l’Ajuntament de Llavaneres i
l’Institut d’Ensenyament Secundari amb
docents i tècnics municipals que s’han
implicat en aquest projecte i que, gràcies
al seu esforç, faran possible que els alumnes puguin adquirir un coneixement integral i transversal del sistema democràtic que hi ha implantat al nostre país.
Potenciació de les TIC entre els joves de
Llavaneres
Amb l’objectiu de promoure les noves
eines i instruments de la societat de la
Tecnologia de la Informació i la Comu-

Calendari

Un moment de l’acte de constitució de la Junta Electoral de l’Ajuntament Jove Electrònic, el
passat 18 de setembre.
nicació (TIC), aquest Ajuntament Jove
incorpora dues propostes. La primera és
la votació electrònica, que serà, a nivell
de tota Catalunya, una prova pilot del vot
telemàtic mitjançant un ordinador amb
connexió a internet. Aquest procés serà
tutelat de prop pel Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya i per la Junta Electoral Central. L’altra novetat és la
creació d’un programa d’assessorament
sota el nom de “Coneguem l’Ajuntament
de prop”. A través d’uns tallers pràctics es
dóna suport als alumnes perquè entenguin millor els conceptes més rellevants

del projecte. Aquests tallers han estat impartits pels tècnics municipals durant el
mes de setembre.

15 de setembre 		
18 de setembre

decret convocatòria d’eleccions
constitució de la junta electoral
publicació del cens electoral
assessorament
presentació de les llistes electorals
publicació de les llistes electorals
campanya electoral
jornada de reflexió
votacions electròniques
votacions presencials
presentació oficial del recompte
electoral
constitució del govern municipal jove
govern municipal jove

del 22 de setembre al 10 d’octubre
17 d’octubre		
24 d’octubre		
del 3 al 10 de novembre 		
11 de novembre 			
del 12 al 15 de novembre fins a les 13h
14 i 15 de novembre fins a les 13h
17 de novembre
21 de novembre 		
del 22 de novembre al 5 de desembre

A més, s’ha creat un portal de blogs a
través del qual les agrupacions d’electors
i les coalicions presentaran les candidatures i els programes electorals. Cada
agrupació tindrà el seu blog específic on
penjarà tota la informació que consideri necessària. Tampoc hi faltaran debats
electorals i accions de campanya. La informació relacionada amb l’Ajuntament
Jove Electrònic es pot consultar accedint
al web www.ajuntamentjove.cat.
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Llavaneres s’adhereix
a la Barcelona Film
Comission

Després de l’adhesió de l’Ajuntament a la Barcelona Film Comission
(BFC), institució que pretén promocionar els municipis de la província a través de pel·lícules, sèries
televisives o espots publicitaris, el
nostre municipi obre les portes a
tots aquells directors i productors
de cinema que vulguin venir a rodar
a Sant Andreu de Llavaneres. Amb
aquesta adhesió, Llavaneres disposarà d’un espai propi al web de la
BFC -una gran base de dades per als
productors audiovisuals- on podrà
mostrar diferents imatges del municipi i descriure’n els atractius. El
contacte és gratuït i pot ajudar Llavaneres a projectar-se a l’exterior.

mobilitat

Un autobús urbà nou dóna
servei al municipi
La línia C22 del bus urbà de Sant Andreu de Llavaneres ha
modificat part de la seva ruta a la zona de mar del municipi per
donar cobertura a l’àrea de Marinada. El recorregut nou es va
iniciar el 28 de juliol, coincidint amb el canvi de l’autobús antic
per un altre de dimensions més grans

L’Ajuntament fa
donació d’un ordinador
a l’AFAMMMA

L’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres ha lliurat un ordinador
portàtil d’última generació a l’Associació de Familiars de Malalts
Mentals del Maresme. El Consistori
respon així a la demanda expressada per les responsables de l’entitat,
que tenen l’objectiu de difondre la
seva tasca però que fins ara no disposaven de cap equip informàtic.
Les representants de l’AFAMMMA
han agraït sentidament la donació
de l’Ajuntament de Llavaneres, tot
recordant que l’entitat ofereix el
seu servei a totes les famílies del
Maresme afectades, incloses les del
nostre municipi.

Llavaneres disposa, des del mes de juliol, d’un autobús urbà nou, més gran
que el mini-bus anterior. Davant l’augment dels usuaris que registra la línia
C22, Transports Públics de Catalunya,
a través de l’empresa Casas -que és la
prestatària del servei-, ha posat en funcionament un vehicle de 10 metres i mig
de llargada, amb capacitat per a 33 persones assegudes i 44 de dretes, a més
d’una plaça per a persones amb mobilitat reduïda. L’entrada en funcionament
d’aquest autobús de dimensions mitjanes coincideix amb la modificació de la

ruta urbana. Els canvis es localitzen als
barris de mar, concretament al de Can
Sanç, on ara es cobreix l’àrea de Marinada accedint-t’hi des de la carretera N-II,
amb noves parades al costat del giratori i
a l’estació de tren per la banda de mar. El
recorregut nou, d’altra banda, ha anul·
lat les parades de l’avinguda de Can Sanç
i del carrer i del passeig Sant Pere. De
cara a un futur, l’Ajuntament està estudiant amb l’empresa concessionària del
servei l’ampliació del recorregut del bus
urbà amb noves parades que cobreixin la
demanda del barri de Sant Pere.
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Les 3 viles, unides per itineraris de senderisme
Els municipis de Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt ja
estan units per recorreguts senyalitzats que es poden realitzar a peu o amb bicicleta. Les
rutes s’acabaran de senyalitzar, en unes setmanes, amb marques de pintura groga
La Diputació de Barcelona ha aprovat les
rutes excursionistes que donen a conèixer
el valor paisatgístic de Les 3 viles. Els itineraris es poden fer a peu o amb bicicleta,
uneixen Sant Andreu de Llavaneres amb
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac i
s’estenen al llarg de 21 quilòmetres. L’objectiu principal és marcar la ruta per als
excursionistes i ciclistes que la vulguin
emprendre. El punt de sortida s’ha situat
al port Balís; des d’allà la ruta ens condueix al nucli urbà de Llavaneres i, a partir
d’aquí, es fa la pujada a Montalt i a Torrentbò, per després baixar a Caldes i tornar
al port Balís seguint la línia de mar. Per als
excursionistes menys agosarats, s’han previst diverses variants amb distàncies sensiblement més curtes.

Itineraris de les rutes:
Variant 1 (1,75 km):

passeig dels Pins,
riera de Sant Andreu de
Llavaneres.

Variant 2 (9 km):

platja, passeig dels
Pins, camí del Padró,
Sant Vicenç de Montalt
i connexió amb la ruta
principal pròxima al Turó
de l’Oriola.

Variant 3 (2,15 km):
riera de Caldes, Sant
Vicenç de Montalt.

Variant 4 (2 km):

La Diputació de Barcelona publicarà, a
més, un fulletó que mostrarà els diferents
itineraris i que es repartirà pels diversos
punts d’informació turística de Les 3 viles.
Les rutes es podrien veure completades
amb la senyalització d’un nou camí que
uneix el Centro Ecuestre amb el Cim del
Montalt, després que la regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme així
ho ha sol·licitat a la Diputació, a petició de
l’ADF, la Regidoria d’Esports i la secció esportiva d’El Casal de Llavaneres.

connexió amb la ruta
principal pròxima a Caldes d’Estrac en direcció a
Sant Vicenç de Montalt.

Variant 5 (2,8 km):

Onze pins
Derivació (1,2 km): del
nucli de Llavaneres al
cementiri

sanitat

Nous dispensaris per al CAP

L’Ajuntament ha acordat amb els responsables del CatSalut la construcció d’un nou Centre
d’Atenció Primària a la zona de mar
L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, i
el regidor de Sanitat, Nani Mora, van mantenir una trobada amb la directora del Sector Sanitari del Vallès i Maresme del CatSalut, Aurora Dueñas, i amb el director de la
zona Maresme del mateix servei, el doctor
Ricard Peiró. Fruit d’aquestes converses
són una sèrie de compromisos en benefici
del municipi.
L’actuació més immediata serà l’ampliació
de l’actual Centre d’Atenció Primària amb
l’habilitació d’un pati de l’edifici que ha estat sempre en desús. Les obres no afectaran
el servei que ofereix el centre i permetran
disposar de nous dispensaris. El CatSalut
es farà càrrec d’aquesta ampliació que es
preveu efectiva abans d’acabar l’any. D’altra banda, l’Ajuntament de Llavaneres tam-

bé ha aconseguit el compromís perquè es
construeixi un CAP nou a la zona de mar.
Malgrat que encara no hi ha cap data per
a l’obra, els responsables de CatSalut van
reconèixer la necessitat de projectar aquest
centre en previsió del creixement de la població i per dotar de serveis sanitaris els
barris de Sant Pere i de Can Sanç.

La bona entesa entre el CatSalut i l’Ajuntament ha portat els responsables municipals a oferir la cessió d’un espai que
serveixi com a base d’operacions per a les
ambulàncies, espai que se situarà al centre
logístic que es construirà a la zona industrial i que també serà la seu de la Brigada
Municipal.
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L’Adifolk torna a passar per Llavaneres
Les XXXVI Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya (JIF) ens van portar l’actuació
del grup polonès ELK
El conjunt de cant i de dansa ELK, nascut
a finals de 2001 a la regió polonesa de
Mazury, va visitar el nostre municipi el
passat 10 de setembre. Durant la recepció
oficial que li va retre l’Ajuntament, l’alcalde va donar la benvinguda als integrants
del conjunt i els va recordar que Polònia
va ser, precisament, el país que va visitar
Sant Andreu de Llavaneres en la primera
edició de les JIF que es van fer al municipi, l’any 1991. Bernat Graupera també va

destacar la importància d’aquestes jornades perquè són un intercanvi cultural
entre Catalunya i els diversos països del
món que hi participen.
El repertori que es va presentar aquella
mateixa nit a l’escenari del parc de Ca
l’Alfaro forma part del folklore polonès
tradicional, i el públic va poder veurehi vestits típics de diferents regions de
Polònia. El programa va incloure dan-

ses nacionals poloneses, balls i jocs de
Mazury, danses de Warmia, de Podlasia,
d’Opoczno, de Kashuby i de Silesia.
Des de la seva creació, el grup ELK ha
ofert prop de vuitanta concerts a Polònia i a d’altres països. L’any 2005 el
grup va obtenir el certificat de CIOFF,
el Consell Internacional de les Organitzacions de Festivals Folklòrics i d´Arts
Tradicionals.

La formació polonesa durant la seva actuació a Llavaneres.

medi ambient

Llavaneres recicla prop del 65% dels
residus urbans
El percentatge de recollida selectiva al municipi ha assolit el seu nivell més alt durant el
primer semestre del 2008

Sant Andreu de Llavaneres manté el compromís amb el reciclatge de residus. Si el
promig de recollida selectiva de tot l’any
2007 va situar-se en el 58,10%, la primera
meitat del 2008 ha enregistrat un augment
notable de 6,5 punts, tot assolint la xifra rècord del 64,54%. Es confirma, doncs, que
la tendència al reciclatge s’ha estès entre
la majoria de la població del municipi. Per
mesos, a l’abril s’ha enregistrat el percentatge de recollida selectiva més elevat fins

al moment, el 68,20%. El segueixen els
mesos de març (67,12%), febrer (66,63%)
i gener (65,62%). Els nivells més baixos
van ser en els mesos de maig (56,64%) i
juny (63,02%).
La regidoria de Medi Ambient treballa
constantment per mantenir i millorar
els resultats de la recollida selectiva. En
els darrers mesos ha posat en marxa una
deixalleria mòbil mancomunada amb Les

3 viles per facilitar la tasca de reciclar materials poc habituals, com poden ser piles,
electrodomèstics, medicaments, cosmètics, radiografies i olis, entre d’altres residus. Així mateix, s’han adaptat tots els contenidors soterrats del municipi amb una
palanca i un pedal que en faciliten l’obertura. També, amb l’ànim de minimitzar les
molèsties als veïns, s’ha enretirat la bateria
de contenidors de la plaça de la Vila i s’ha
traslladat al davant de Ca l’Alfaro.
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L’Ajuntament aprova una
ordenança per als locutoris
Davant la proliferació de sol·licituds per obrir establiments de serveis
telefònics a Llavaneres, l’Ajuntament ha volgut regular-ne la situació.
L’aprovació inicial es va fer al ple del mes de juliol
El ple municipal, reunit en la sessió ordinària
del mes de juliol, va aprovar l’ordenança reguladora dels locutoris. Fins ara no existia cap
norma que regís la instal·lació d’aquests establiments al municipi. Entre d’altres aspectes, la
nova ordenança marca una separació mínima
de 500 metres entre dos locutoris, estableix les
mides que han de tenir les cabines telefòniques
i obliga a instal·lar-hi portes amb tancament
automàtic.
El regidor de Promoció Econòmica, Josep Molina, va explicar que la normativa també vol
garantir que els locutoris respectin unes condicions d’higiene i de seguretat i que no s’hi
desenvolupin altres negocis diferents als de
les comunicacions. Fins fa poc només hi ha-

via un locutori al municipi, però darrerament
l’Ajuntament ha rebut sol·licituds per obrir-ne
de nous, situació que ha motivat la regulació
d’aquest tipus d’establiments.

El regidor de Promoció Econòmica va explicar
l’ordenança al darrer ple municipal.

governació

La Policia Local crea 13 microespecialitats
per a millorar la qualitat del servei
S’han creat una sèrie de departaments de treball que tindran
autonomia de responsabilitat en la seva gestió. La creació d’aquestes
microespecialitats compta amb el vist-i-plau dels regidors de
Governació, Recursos Humans i del Cap de la Policia
La prefectura de la Policia Local de Sant Andreu
de Llavaneres ha notat un creixement considerable dels serveis que ofereix als ciutadans.
El compromís actual és el de donar resposta a
les necessitats de la ciutadania en un termini
màxim de 48 hores, garantint qualitat, professionalitat, efectivitat i agilitat en les tasques requerides.
Per tal de poder ampliar la qualitat del servei
i d’oferir satisfacció al ciutadà, el cos de la Policia Local ha creat una sèrie de departaments
de treball anomenats microespecialitats, amb
protocols d’actuació i un organigrama propis.
L’objectiu és garantir, demostrar i ampliar el
compromís adquirit amb el ciutadà amb la certificació ISO 9001.
S’han creat un total de 13 microespecialitats que
tindran una triple supervisió: els caporals del
cos, una comissió supervisora formada pel Cap
de la Policia Local, els regidors de Governació i
de Recursos Humans, representants dels treballadors i una empresa externa auditora que en
realitzarà un seguiment independent.

Tot plegat ha de contribuir tant a mantenir el certificat de qualitat ISO 9001 com a millorar constantment el servei que s’ofereix a la ciutadania.
Les microespecialitats creades són d’educació
viària, de vehicles abandonats, d’atenció al ciutadà i procediment de comunicació interna, de relacions amb la comunitat i protocols amb altres
serveis, d’infraestructures, de llibres de registre i
documents, de comunicació i imatge, de formació continuada, d’acollida d’agents nous i avaluació de la satisfacció interna, de tir, d’estadístiques dels serveis generats, de gestió de multes
i recursos, d’atenció a la gent gran i proximitat i
d’Unitat de Seguretat Ciutadana.

Subvenció de
la Secretaria
de Joventut
La Secretaria de Joventut de la Generalitat de
Catalunya ha atorgat
una subvenció a l’Ajuntament de Llavaneres
per realitzar el Pla Local
de Joventut 2008-2011
del municipi. La quantitat atorgada en total
és de 56.633,10 euros.
D’aquests, 23.000 euros
es destinaran a la programació
d’activitats
mentre que els 33.633,10
euros restants es destinaran a la construcció
del Casal de Joves.
Malgrat que Sant Andreu
de Llavaneres ja disposa
d’un Pla Local de Joventut, la concessió d’aquesta subvenció -de caràcter bianual- contribuirà
a millorar-lo. Una de les
accions més immediates
-en col·laboració amb la
regidoria de Participació
Ciutadana- és el projecte
de l’Ajuntament Jove, on
es posarà en marxa un
procés participatiu entre els joves del municipi
que ajudarà a completar
el Pla Local de Joventut.

El jutjat es
trasllada
El jutjat de pau de Sant
Andreu de Llavaneres
ha abandonat les oficines de la primera planta
de l’Ajuntament i s’ha
instal·lat a la planta baixa de l’edifici de Ca l’Alfaro. Les oficines noves
ocupen l’espai on abans
hi havia les regidories de
Joventut i Esports i que
actualment es troben a
la segona planta del mateix edifici. Les oficines
noves van començar a
funcionar el passat 16 de
setembre.
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entrevista
Gorka Bartolomé, director de l’Escola Municipal de Música de Llavaneres

“En aquests moments estem gairebé
al 100% de la capacitat de l’Escola”
Nascut a Bilbao el 4 de maig
de 1975, va cursar els estudis
de professor superior de piano i música de cambra. Es va
graduar en Post Grau de piano
i d’acompanyament a la Universitat de Tel Aviv. És mestre
de Tècnica Alexander, a més
de Concertista. Exerceix com a
Director de l’Escola Municipal
de Música de Llavaneres des de
2002. Es declara aficionat a la
lectura, al cinema, al patinatge
de velocitat, i a l’esquí nòrdic.

Acabem d’iniciar un nou curs escolar.
Com es preveu per a l’Escola Municipal
de Música?
La veritat és que el començament
de curs es presenta molt positiu. En
aquests moments estem gairebé al
100% de la capacitat de l’Escola. Tenim 120 alumnes, des dels 5 fins als
70 anys i una llista d’espera de 20
persones. Aquest curs comptem amb
11 professors que dominen un ventall molt ampli d’instruments. A part
de les assignatures i els instruments
habituals, aquest any començarem un
grup de percussió adreçat a tothom.
És a dir, que no es requeriran coneixements musicals previs per a formarne part. El grup se centrarà, sobretot,
en l’ús del calaix flamenc i el jembee.

Una altra novetat és que s’ha creat una
assignatura nova destinada als alumnes de l’últim curs de nivell elemental
i mitjà, amb la qual aprendran a fer un
ús correcte del cos, per evitar possibles
lesions a l’hora de tocar, i també tècniques de relaxació i potenciació. A banda d’això, l’edifici de l’Escola compta
amb vuit aules i un petit auditori que
s’utilitza per fer les audicions mensuals d’alumnes cada final de mes.
Quins instruments i especialitats
s’ofereixen enguany?
A banda de les noves propostes esmentades, comptem amb classes de
violí, viola, violoncel, piano, flauta
travessera, clarinet, saxòfon, guitarra
i percussió. Pel que fa a les assignatures, oferim llenguatge musical de nivell elemental, mitjà i per a adults, un
curs d’orientació instrumental, cant
coral, audició, conjunt instrumental i
orquestra.
Des que Llavaneres va obrir l’Escola Municipal de Música, quina ha estat la seva
acceptació entre la població?
La veritat és que des del començament
hem tingut molt bona acollida, tant
per part de la població com per part del
consistori, que sempre ens ha donat
suport. L’Escola ha augmentat considerablement en nombre d’alumnes des
dels seus inicis i en aquests moments
ens trobem amb una llista d’espera de
20 persones. Crec que això és un signe de salut per a l’Escola.
Quines activitats es promouen des de
l’Escola?
A banda de les activitats curriculars
es realitzen força esdeveniments al
llarg del curs escolar. Com ja hem dit
abans, cada mes realitzem una audició instrumental d’alumnes. També
es fan concerts puntuals per Nadal,
per Sant Jordi i al final de curs, en què
intervenen tots els alumnes a nivell
grupal. L’Escola pertany a l’Associació
Catalana d’Escoles de Música, fet que
comporta la participació en molts esdeveniments i moltes trobades que es

fan juntament amb altres escoles del
Maresme o de tota Catalunya, com per
exemple la trobada que es va realitzar
el març passat per celebrar el 15è aniversari de l’ACEM –Associació Catalana d’Escoles de Música-, en què van
intervenir més de 4.000 nens al Palau Sant Jordi. D’altra banda, som organitzadors, juntament amb l’Escola
Municipal de Música L’Oriola de Sant
Vicenç de Montalt, dels Moments Musicals, que funcionen des de fa nou anys
i consisteixen en una sèrie de concerts
d’intercanvi entre unes 10 escoles
del Maresme, concerts on toquen els
grups i els alumnes més destacats. A
l’estiu som els encarregats d’organitzar
el Festival de Música d’Estiu de Llavaneres que té lloc als jardins de Can Caralt
i en el qual participen solistes i grups
del panorama actual del país.
Enguany l’Escola col·labora en
l’organització del 1r Concurs de Joves
Intèrprets. Quina és la finalitat?
La finalitat principal és que els músics joves que estan començant la seva
carrera musical tinguin un al·licient
més per animar-se a continuar en una
professió tan complexa. Crec que és
un projecte molt encertat que va proposar la Regidoria de Joventut. De fet,
estic segur que serà tot un èxit, ja que
fins al moment no s’ha realitzat cap
activitat semblant a la comarca.
Quins són els projectes de futur de
l’Escola de Música?
El projecte més immediat que tenim
en aquest moments és la realització de
la primera edició d’unes colònies musicals, les quals estan destinades als
alumnes de corda. Es trobaran amb
alumnes de cinc escoles del Maresme
per realitzar unes jornades en què formaran una orquestra i celebraran un
concert de cloenda. Dins dels projectes
que ja hi ha en marxa, trobem la consolidació del nivell mitjà i l’orquestra.
Finalment, també estem treballant per
aconseguir que el Festival de Música
d’Estiu ocupi un lloc de referència entre els festivals de la comarca.
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Comença el curs escolar
Les aules dels diferents centres d’ensenyament de Llavaneres acullen aquest curs més de 1.700 alumnes
1.756, aquesta és la xifra d’alumnes que

al setembre van començar el curs 20082009 a les escoles bressol i als centres
d’educació infantil, de primària i de secundària del municipi.

Hem d’afegir, a més, que enguany hi ha
hagut una gran demanda de places en
la franja d’edat d’1 a 2 anys. Malgrat que
l’etapa de 0 a 3 anys no és d’escolarització
obligatòria, l’Ajuntament ha volgut donar
cabuda a totes les famílies que van realitzar
les preinscripcions. És per això que també
s’ha instal·lat un mòdul provisional al pati
de la Minerva, que acull un grup de 13 nens
i nenes que gaudeixen dels mateixos serveis que la resta d’alumnes del centre.
Pel que fa al CEIP Sant Andreu, enguany
s’hi estrena una aula de ciències i s’hi inicia la implantació del programa de reutilització dels llibres de text. Aquesta iniciativa,
impulsada per l’AMPA i la direcció del centre, permetrà estalviar una important quantitat de diners a les famílies dels alumnes.
També com a novetat, el CEIP Sant Andreu

va començar el curs amb dos dies d’adaptació per als alumnes de P3. Amb aquesta
tècnica, els nens i nenes més petits es van
poder adaptar gradualment al canvi que els
suposa la separació del seu nucli familiar.
El CEIP Serena Vall està de celebració, ja
que aquest curs commemora el seu desè
aniversari. És per això que l’equip docent
ha adaptat el programa curricular a aquesta efemèride i moltes de les activitats que
realitzin els alumnes tindran a veure amb
aquest esdeveniment. La celebració es clourà al final de curs amb una gran festa que
tindrà els alumnes com a protagonistes.
D’altra banda, els alumnes del CEIP Labandària aprendran de prop què són les
noves tecnologies audiovisuals. El curs passat, l’escola va guanyar el tercer guardó en
els Premis CAC a l’Escola, amb un treball
que abordava l’anàlisi de la informació als

Les dades

Una de les grans novetats, la trobem en
l’àmbit de l’escola bressol, ja que l’Ajuntament ha comprat la llar d’infants Sant Nicolau. Això permet que, des d’aquest curs,
Llavaneres disposi de dues escoles bressol municipals. L’adquisició ha permès
mantenir les 102 places que oferta Sant
Nicolau. La licitació de la gestió sortirà a
concurs en els propers mesos, de manera
que, durant aquest curs i de forma provisional, la gestió del centre anirà a càrrec
de la mateixa empresa que s’ocupa de l’escola bressol la Minerva.

mitjans de comunicació -fonamentalment
televisió i internet-, amb la participació
directa dels alumnes. Després de la bona
experiència, aquest curs no deixaran passar l’oportunitat de tornar a presentar-s’hi.
A més, el centre oferta per primera vegada
el curs de 1r de primària.
Pel que fa a l’educació secundària, l’IES
Llavaneres ha aprofitat l’aturada estival per
instal·lar projectors de vídeo a les aules del
centre. Tot i que els estudiants de 1r d’ESO
de Sant Vicenç ja compten amb institut propi i, per tant, no vénen a l’IES Llavaneres, el
centre supera enguany el mig miler d’alumnes, bona part dels quals participaran en el
programa de l’Ajuntament Jove Electrònic,
iniciativa que coorganitzen l’IES i l’àrea de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament. La
finalitat del projecte serà realitzar tot un
procés electoral per escollir un grup de joves que governi el poble durant 12 dies.

Escola bressol
Sant Nicolau
Alumnes: 102
Professors: 12
Novetat:
És municipal

Escola bressol
Minerva
Alumnes: 127
Professors: 14
Novetat:
Mòdul provisional
per a un dels grups
d’1 a 2 anys

CEIP Sant Andreu
Alumnes: 436
Professors: 33
Novetat:
Nova aula de ciències,
programa de reutilització de llibres de text,
jornades d’adaptació
per als alumnes de P3

CEIP Serena Vall
Alumnes: 444
Professors: 34
Novetat:
Celebració del
10è aniversari de
l’escola

CEIP Labandària
Alumnes: 82
Professors: 7
Novetat:
Es presentaran als
premis audiovisuals
CAC

IES Llavaneres
Alumnes: 565
Professors: 60
Novetat:
Coorganitzen
l’Ajuntament Jove,
projectors a les
aules

Total alumnes: 1.756
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XVI Trobada de la
Puntaire
Sant Andreu de Llavaneres va
acollir al juliol una nova edició
de la Trobada de la Puntaire. En
aquesta ocasió es va comptar amb
la presència de 460 puntaires arribades de tot el territori català
El carrer de Munt es va omplir
amb 44 escoles, tallers i associacions de puntaires de Llavaneres,
d’arreu de la comarca i de més
enllà, les quals van participar a
la XVI Trobada de la Puntaire. 460
puntaires van demostrar el seu
art amb les puntes de coixí.
L’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres va lliurar reconeixements a la puntaire més gran, que
va resultar ser la llavanerenca
Joaquima Bosch, de 99 anys, i a
la puntaire més jove, Cèlia Torcal, de 5 anys, de l’escola Carlota
Muñoz de L’Hospitalet. L’alcalde,
Bernat Graupera, també va lliurar
una placa commemorativa a Neus
Pastor, vídua de Pedro Gómez,
persona molt vinculada a les sortides i trobades de les puntaires
de Llavaneres.

festes

Llavaneres celebra la
Diada de Catalunya
La senyera al monument de Rafael de Casanova va ser la
principal novetat de la celebració de l’11 de setembre
La senyera oneja permanentment al costat del monòlit de Rafael de Casanova
des del passat 11 de setembre. La decisió
arriba després que tots els grups municipals representats al Ple de l’Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres (CiU,
ERC, Gent de Llavaneres, PSC, PP i SOS
Llavaneres), hi votessin a favor en un ple
ordinari celebrat abans de l’estiu.
Com en anteriors edicions, la celebració de la Diada de Catalunya va comptar
amb la lectura d’un manifest, aquest cop
a càrrec de Gorka Bartolomé, director
de l’Escola Municipal de Música, i amb
l’ofrena floral per part de la corporació
municipal i de les entitats del poble.
L’alcalde va pronunciar unes paraules i
va recordar la importància de defensar
els interessos de tots els catalans per

evitar que un país capdavanter quedi a
la cua del desenvolupament per manca
de finançament i d’inversió en les infraestructures més bàsiques. Bernat Graupera va reclamar que Catalunya no ha
de ser a la cua de res, perquè els seus
habitants hem demostrat que “tenim la
rauxa i el seny suficients com per ser un
poble de referència en el marc de l’Estat
Espanyol, d’Europa i del món.” L’alcalde també va destacar que Sant Andreu
de Llavaneres ha reunit en un mateix
indret els tres símbols que representen
Catalunya: la senyera i el monòlit a Rafael de Casanova es troben al passeig de la
Mare de Déu de Montserrat, altrament
coneguda com La Moreneta. La jornada
es va completar amb la ballada de sardanes i el concert que va oferir, a la tarda,
la Cobla Gironina.

Joaquima Bosch va ser la puntaire
de més edat.
La corporació municipal en bloc va assistir a la celebració de la Diada
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El manteniment de la xarxa
municipal d’aigües
Ningú s’adona de la seva importància fins el dia que ens manca.
Es tracta de l’aigua, un bé indispensable per a qualsevol societat.
L’Ajuntament disposa del Servei Municipal d’Aigües perquè tots els
llavanerencs i llavanerenques puguin gaudir-ne a les seves llars
A diferència de molts altres municipis, el Servei Municipal d’Aigües de Sant Andreu de
Llavaneres està gestionat des del mateix Ajuntament. Des del departament d’aigües, es controla tot allò que té a veure amb altes i baixes
de contractació dels comptadors d’aigua o amb
la modificació de dades de pagament. També
s’hi atenen totes les peticions d’instal·lacions
provisionals per a obres.
A banda de l’atenció als usuaris, el Servei
d’Aigües també gestiona la infraestructura de
canonades del municipi, connecta les escomeses de les noves promocions d’habitatges
i realitza el manteniment i la conservació de
tota la xarxa.

Però la gran novetat del servei, que es vol
desenvolupar en aquest mandat, és la instal·
lació d’una canonada d’aigua d’ús terciari que
permeti regar zones verdes i jardins, fins i tot
en períodes amb decrets de sequera actius. A
diferència de l’aigua de boca –que és l’aigua
potable que tenim a les nostres llars-, l’ús terciari prové del reaprofitament de les aigües
que arriben a la depuradora i que, després de
passar per tot un procés de tractament, pot
ser reaprofitada per a finalitats de reg. Tots els
projectes de nova urbanització que es facin a
partir d’ara a Llavaneres estaran obligats a incloure la instal·lació d’una canonada d’ús terciari i la intenció és que aquesta canalització
es pugui fer extensiva a tot el municipi.

La fitxa
Personal:
Carme Graupera
(administrativa)
Eduard Cot (enginyer)
Diego Jiménez
(Cap brigada)
Nemesio Sánchez (oficial)
Alex Villanova (peó)
Regidora:
Sandra Carreras
Adreça:
Plaça de la Vila, 1
Telèfon:
937 023 610
Correu electrònic:
servei.aigues@llavaneres.
es
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 hores

El personal del Servei Municipal d’Aigües.

a peu de carrer
Felicitació
M’agradaria felicitar la Regidoria de Cultura per la celebració de l’Onze de Setembre.
Crec que la Diada Nacional
de Catalunya s’ha de celebrar
com es mereix.
Mercè H.

Activitats de l’estiu
Tot i que hi ha moltes coses
per arreglar, avui parlaré de
totes les activitats festives.
Voldria expressar el meu
agraïment a totes les perso-

nes que van participar a les
Olimpíades Populars i, sobretot, felicitar l’organització
perquè no ho van tenir gens
fàcil. La inauguració del
camp de futbol va ser un dia
inoblidable: tantes persones
gaudint del partit -fins i tot
les que van escriure aquelles
pancartes- encara que només
fos per veure el Barça.
En el concert dels Pets
m’esperava més personal
però els que eren allà, camisa en mà, s’ho van passar bé.

Dissabte la festa es va dividir:
Serena Vall i Ca l’Alfaro. Les
havaneres i els focs van omplir de gent tots els racons
de la platja, gent que amb els
seus aplaudiments van fer que
corregués una brisa nova.
Pel que fa als Manolos, el lloc
era perfecte però la nit es va
fer curta. I amb la Maravella...
Senyors, qui s’atreveix a canviar d’orquestra? Tant a la tarda com a la nit no hi cabia cap
llavanerenc més.
Imma J. Arilla.

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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Complint
el programa
electoral
de CiU

Tot i que encara queda molt a fer, s’està complint el programa
electoral, que és el nostre compromís amb les persones del nostre poble. Repassem:

Zona de platge i Renfe: Properament es milloraran l’estació de tren
i els seus accessos. Estem redactant un projecte per fer un passeig
marítim en condicions.

Urbanisme: S’ha aportat transparència a la gestió i s’està treballant per mantenir un model de poble. Estem realitzant una auditoria urbanística de tots els convenis anteriors.

Atenció a les persones: S’estan fent esforços per aconseguir la
tranquil·litat i el descans dels veïns i l’aparcament municipal, hem
posat un pedal a tots els contenidors d’escombraries i estem treballant perquè es vegi la TV en condicions.

Atenció a la gent gran: Estem treballant per fer una residència
de dia, ja és una realitat que els jubilats i pensionistes no paguen
per utilitzar l’autobús municipal i tenen l’exempció de la taxa
d’escombraries si viuen sols.

Esports: S’ha finalitzat la construcció del nou camp de futbol i el
malson de la concessió privada per 50 llargs anys serà historia en
breu.

Equipaments municipals: S’ha aconseguit el compromís de construir un altre CAP a la zona de Can Sanç-San Pere i la deixalleria
serà una realitat pròximament. És un FET (ara sí) l’adquisició
de l’escola bressol Sant Nicolau i per la meitat de preu. Properament un cementiri, parc logístic per a la brigada, Prefectura de
policia, etc...
Mobilitat i via pública: S’ha millorat l’accés a la rotonda de Sant
Pere, estem treballant per tenir accés a l’autopista cap a Girona i
rebaixar el peatge, per tornar el doble sentit a l’avinguda Mare de
Déu de Montserrat, per estrenar nous aparcaments a l’avinguda
de Pau Casals i per tenir un pont sobre la riera.

Diada
Nacional a
Llavaneres

Ara sí:
Pla d’Acció
Municipal

Comerç i Promoció Econòmica: S’estan impulsant les fires i la dinatmització del comerç conjuntament amb la Unió de Botiguers.
Hem potenciat el mercat.
Habitatge: Hem solventat el problema dels 25 pisos sortejats i que
no es podien ni fer. D’aquí a poc i després dels entrebancs, es començaran a construir.
Ensenyament: Cuina nova al col.legi Sant Andreu i pati nou al
CEIP Labandària. El nou CEIP a Sant Pere ja està programat i serà
una realitat.
Sabem que queda molt per fer. Gràcies a tothom per la confiança.

Tot i ser presents a l’acte de la Diada Nacional
acompanyant les entitats, la resta dels partits polítics i la representació del Consistori, Esquerra
va realitzar l’ofrena floral abans de l’acte oficial.
Aquest fet es remunta als anys noranta, quan
des d’Esquerra vam decidir d’organitzar un acte
propi, més recollit i sentit, amb la presència de
l’Estelada i amb la lectura d’un manifest del partit. Enguany, com també en ocasions anteriors,
Esquerra ha commemorat la Diada Nacional en
l’acte de la matinada del dia 11, amb la companyia de desenes de militants i simpatitzants, i
ha comptat amb la presència de Pere Aragonès,
diputat del Parlament de Catalunya.

de comptar, a partir d’aquesta data, d’una Senyera que oneja visiblement en un dels llocs més
cèntrics del municipi. La instal·lació permanent
de la Senyera a Llavaneres es va aconseguir gràcies a un acord plenari aprovat per la unanimitat
de tots els partits polítics del consistori, fet que
celebrem plenament.

La Diada Nacional de 2008 es recordarà per la
participació constant de les entitats del poble, la
notable presència ciutadana i, sobretot, pel fet

Passeig d’en Llull 17
llavaneres@esquerra.org
www.esquerra.cat/llavaneres

La política no és figurar a les inauguracions,
sinó prendre decisions. No és posar-se medalles, sinó comprometre’s i treballar. Tampoc fer
grans discursos buits, sinó concretar mesures
per fer avançar el poble.

establir prioritats i concretar mesures per portar-les a terme.

En aquest sentit, Gent de Llavaneres ha estat insistint per tal que totes les àrees de govern tinguin un Pla d’Acció Municipal (PAM). Aquest
document servirà per concretar quins són els
objectius de cada regidoria i quines són les actuacions per aconseguir-los. Cap govern a Llavaneres, fins ara, havia tingut mai el seu PAM.
Aquest primer any de legislatura ha estat intens
per al govern nou, doncs s’ha estat treballant
per redreçar actuacions del govern anterior. Cal
mirar endavant i treballar en la planificació del
futur, de la gestió pròpia en aquest mandat. Cal

Des d’Esquerra entenem la política municipal
com un element bàsic per a la construcció nacional. És per això que us convidem, novament,
a col·laborar amb nosaltres.
Visca Catalunya Lliure!

Mai no és senzill governar amb d’altres partits, i per això és imprescindible que allò que
va ser un acord de bases per formar govern es
concreti en forma de pla d’acció, amb definició
i amb més concreció. Cal dissenyar un model
de poble que ens satisfaci a tots i cenyir-se al
programa electoral que els llavanerencs vam
votar a les eleccions.
Ens vam donar un termini i ja s’ha complert.
A Gent de Llavaneres hem fet els deures i en
breu presentarem el Pla d’Acció Municipal, les
línies estratègiques i els objectius concrets en
les àrees de Medi Ambient, Mobilitat i Transport Públic, per al temps de mandat que ens
queda.
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L’actual
govern de
Llavaneres
pagarà més
per menys en
l’adquisició
de l’escola
bressol Sant
Nicolau

En el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres celebrat el passat dijous dia 24 de juliol a
les 21.00 hores, es va aprovar per tercera vegada
l’adquisició, per part de l’Ajuntament, de l’escola
bressol Sant Nicolau.
L’Ajuntament pagarà 1.431.741,96 euros, prop
de 340.000 euros més del que recollia el conveni signat per l’anterior govern municipal. El que
és més espectacular és que en aquest cas tan
sols s’adquirirà l’escola bressol i es deixarà fora
de l’operació la piscina actual, les zones verdes i
els espais complementaris, que s’enderrocaran
perquè el promotor pugui construir-hi locals comercials. El resum és evident: “es pagarà més per
menys”.
El que és més sorprenent és l’actitud de l’alcalde
del municipi, el Sr. Graupera, que va votar a favor
del primer conveni, signat durant el govern an-

Nou curs…
Vells
costums

Després de les vacances arriba el moment
de les bones intencions. Però en moltes
ocasions el bronzejat de la pell serveix per
amagar el vermell avergonyit dels vells costums.
En aquest curs polític que iniciem, des del
PSC desitgem que canviïn els costums de la
manca de transparència, de la desinformació o de la informació precipitada i tardana
que porta als fets consumats.
La realitat és que comencem el curs escolar
amb barracons a l’escola bressol Minerva.
L’escola bressol Sant Nicolau l’inicia sense el material adient per a desenvolupar la
seva tasca i d’altres irregularitats, fruit, com
sempre, de la improvisació.

Diem no a
la proposta
nova del
POUM...

Des de SOS Llavaneres, i com a grup a
l’oposició, us hem d’informar que per fi hem
mantingut les primeres converses sobre el
POUM (instrument bàsic de planificació urbanística) i no ens agraden gens. Parlant clar,
la proposta que hi ha sobre la taula no canvia
massa de la que el govern del PP-PSC proposava en el mandat anterior. Sí que s’han
rebaixat en alguns centenars les vivendes a
construir, però encara parlem de doblar la
població i passar a ser una ciutat de 20.000
habitants com a mínim.
Per a SOS Llavaneres el més important és
saber quin model de poble volem. I no és
aquest.
En el POUM nou no hi ha cap model. O potser
sí que n’hi ha un, el que l’equip redactor ja

terior (desembre de 2005). Posteriorment, quan
ell ja era alcalde, d’entrada va proposar i aprovar
una pròrroga d’aquell mateix conveni; després el
va criticar com si ell no tingués res a veure amb
el procediment anterior, i va arribar a afirmar que
no compraria mai l’escola bressol Sant Nicolau i
que en construiria una de nova al barri de Sant
Pere (zona de mar). En canvi ara compra de forma
precipitada i més cara la mateixa escola bressol,
i a més ho ha fet convocant un Ple d’urgència
l’última setmana del mes de juliol. On és la coherència d’aquest procediment?
No entenem com s’ha pogut jugar d’una forma
tan poc ètica amb un tema tan sensible com és una
escola bressol i amb el centenar de nens i nenes
que en són usuaris. El neguit que s’ha provocat als
pares i a les mares durant tot aquest període ha
estat innecessari, artificiós i amb l’únic objectiu de
desprestigiar l’anterior equip de govern.

Aquest vell costum que l’oposició s’oposi al
govern i que el govern s’oposi a l’oposició
de forma sistemàtica, ens converteix a tots
en oposició. I llavors, qui governa? No governa millor qui imposa les seves propostes
sense escoltar els altres.
Es poden guanyar votacions atenent una
majoria numèrica, però saber governar
implica saber escoltar, saber rectificar i, de
vegades, saber perdre. Per a governar bé
s’ha de convèncer i això només és possible
a través del debat públic, que sovint trobem
vetat amb els punts de l’ordre del dia dels
plens, mancats de debat polític.
Seguiran els vells costums del no tan nou
govern? El temps ens ho dirà.

va dissenyar i que implica passar de 20 a 44
habitants/hectàrea, i això es projecta perquè
l’Ajuntament tingui ingressos suficients per
cobrir despeses i fer equipaments.
Creiem que si no és possible fer “modificacions substancials”, el preu que haurem de
pagar els ciutadans i ciutadanes de Llavaneres
serà tenir un poble de quantitat i no el d’un
poble de qualitat, que és el que tots desitgem.
Però, què en penseu tots vosaltres?
- Voleu que Llavaneres dobli la població?
- Voleu pisos de 4/5 plantes com els de Can
Riviere?
- Voleu que Llavaneres sigui una ciutat?
Reflexioneu ara que encara podeu.
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Mossèn
Segimon deixa
la parròquia de
Llavaneres
El fins ara rector de Llavaneres i vicari episcopal del
Maresme, mossèn Segimon
Garcia, ha estat traslladat a
la parròquia de Sant Josep
de Mataró. El rector es va
acomiadar dels feligresos i
del municipi, que l’ha acollit
aquests darrers tres anys,
en la missa del passat 21 de
setembre. El seu lloc l’ocupa
el mossèn Juan Manuel Prieto, que també és rector de
Caldes d’Estrac. L’alcalde,
Bernat Graupera, ha agraït
la col·laboració que mossèn
Segimon va mostrar sempre
amb l’Ajuntament de Llavaneres i ha donat la benvinguda a mossèn Prieto.

agenda

octubre 2008

Diumenge 5

Diumenge 12

12a Fira del Llibre Vell
10.00 h / El Casal de Llavaneres

Intercanvi de plaques de cava
11.00 h / Passeig de la Mare de Déu
de Montserrat

Organitza: El Casal de Llavaneres

Dijous 9
Conferència per a adults:
Interiorisme a quatre pessetes
19.00 h / Biblioteca municipal; sala d’actes
A càrrec de Laia Lago

Organitza: Biblioteca municipal i Regidoria de
Cultura

Dissabte 11
L’hora del conte:
Embolic de contes,
amb el grup Dinsdungat Animació
12.00 h / Biblioteca municipal; sala infantil
Organitza: Biblioteca municipal i Regidoria de
Cultura

La trobada d’intercanvi de plaques es portarà a terme des
de les 11 del matí ales 2 de la tarda. Aquest mateix dia,
els comerciants de Llavaneres posaran a la venda un cava
especialment elaborat per a l’ocasió.

Divendres 24
Sortida al teatre: Fama
19.30 h / Plaça de la Vila (lloc de sortida)
Preu: 50€ (inclou entrada i autocar)

Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 25
L’hora del conte:
amb la rondallaire Sole Palao
12.00 h / Biblioteca Municipal; sala infantil

Organitza: Biblioteca municipal i Regidoria de
Cultura

biblioteca municipal

Novetats de novel·la
Essència de
paisatges
Exposició d’Esther Garcia
Tarrés, nascuda a Banyoles
l’any 1970, viu a Sant Andreu
de Llavaneres des de 1996.
Va cursar estudis de disseny a l’Institut de la Moda
a Girona i el 1997 va iniciar
classes de pintura amb Albert Alís i, des de l’any 2002,
amb Mònica Ródenas. Ha
exposat en diverses sales
catalanes i ha participat en
diferents exposicions col·
lectives d’artistes locals. La
inauguració de l’exposició
d’Esther Garcia Tarrés es
farà divendres 3 d’octubre a
les 19.30 hores, a Can Caralt,
i la hi podreu visitar fins el
26 d’octubre.

Pep
Coll
Les senyoretes
de Lourdes
(Premi Sant Jordi 2007)
Una polèmica però interessant novel·la sobre
la vida i les vicissituds de Bernadette Soubirous,
la nena que, l’any 1858, va tenir unes suposades
visions d’una senyoreta amb un vestit blanc, en
una cova propera al poble de Lourdes. L’Església
va insistir en el fet que era la Mare de Déu i, des
d’aleshores, el poble es va fer famós per tenir el
santuari més popular i visitat del catolicisme. La
novel·la se centra en la vida de la persona que va
tenir les visions i en les circumstàncies que les
van envoltar, que van acompanyar per sempre
més Bernadette Soubirous, incapaç de defugir
mai més les multituds.

Haruki
Murakami
El salze cec
i la dona
adormida
Després de l’èxit dels llibres Tòquio blues o
Kafka a la platja, Murakami torna, aquest
cop amb un llibre de contes. Els afeccionats
a les altres obres de Murakami hi veuran
els mateixos temes, la tendresa, l’angoixa
de viure o les desgràcies de la vida, tractats
de la manera particular en què l’autor els té
acostumats i propers a les situacions més
quotidianes.
Però aquest cop també es trobaran amb personatges estrambòtics, com un mico criminal, un home de gel o uns corbs animats.
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El lleure pren la 1a Festa del Comerç
Organitzada per la Unió de Botiguers i amb el suport de l’Ajuntament, la festa va comptar amb molts visitants
Els inflables infantils, la música i els balls tropicals van ser els
protagonistes de la Festa del Comerç que va tenir lloc a mitjans
d’agost al parc de Ca l’Alfaro, i que volia ser un aparador dels establiments comercials del municipi. La Festa va estar organitzada
per la Unió de Botiguers, amb la col·laboració de la Regidoria de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. El programa d’actes va
arrencar divendres 15 d’agost amb els expositors dels comerços
del poble i amb l’exposició de vehicles d’un concessionari multimarca de la comarca, a més de l’estand de la Unió de Botiguers
i Serveis. La presència de carpes es va veure completada amb el
servei de bar ofert al llarg dels tres dies que va durar la festa.
Les activitats centrals van ser les de dissabte al vespre, quan una
rua brasilera va recórrer alguns carrers del centre del poble i va
portar prop d’un centenar de participants fins al parc de Ca l’Alfaro. Un cop allà, la festa va continuar amb la música i el ball del
grup de percussió Brincadeira i amb les exhibicions dels alumnes de l’Escola de Dansa Merche Rams. D’altra banda, la UBS
també va pensar en els més petits i va preparar un rocòdrom
inflable, uns escacs gegants i un mini golf, activitats tutelades per
monitors d’Acció Juvenil.

Cloenda dels cursets de natació
El curset de natació dels mesos de juliol i agost, organitzat per
l’Ajuntament a través de la Regidoria d’Esports i gestionat per
l’empresa Fels i Eis amb la coordinació de Gerard Calba, va
concloure amb una festa el passat 30 d’agost
Enguany la participació ha estat de 70
nens i nenes en el nivell d’iniciació, 58 en
el de perfeccionament i quatre adults; un
total, doncs, de 132 participants. La festa
de cloenda, presentada pel tècnic d’esports Xavi Giménez, va ser un gran èxit de
participació. Va comptar amb l’assistència
del 80 % dels nedadors inscrits acompanyats de familiars i amics. Els més petits
van nedar 25 metres d’exhibició davant
dels seus pares, impressionats de veure
com els seus fills aconseguien nedar una
piscina sencera en el seu primer any. A

continuació, els nois i noies de perfeccionament van competir per sèries o finals directes, segons l’any de naixement.
Tots els participants van ser obsequiats
amb una medalla i un diploma. Com a fi
de festa i després d’oferir un berenar, es
van llançar unes pilotes i unes síndries a
la piscina perquè els participants s’hi llencessin i les recollissin per emportar-se-les
a casa. El regidor d’Esports, Pep Molins,
va presenciar la cloenda i va ser l’encarregat de lliurar els trofeus.

Reedició de la Guia
Gastronòmica
La Regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme ha reeditat la Guia
Gastronòmica de Llavaneres i l’està donant a conèixer en fires i punts d’informació de la comarca. És el cas de la Fira
de Cabrils, celebrada a l’agost i que va
comptar amb un estand de l’Ajuntament
de Llavaneres on es promocionava la
guia i d’altres atractius del municipi.
La Guia Gastronòmica apareix en format DIN-A5 i compta amb 34 planes
a tot color que inclouen tots els bars i
restaurants del municipi, a més de les
fleques i pastisseries i un plànol per
ubicar-hi tots aquests establiments.

GUIA

esports
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Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES

Les teves idees milloraran el poble

Participa-hi!

Trobaràs tota la informació a www.ajuntamentjove.cat

