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Jaume Graupera mostra les pesoleres del seu 
hort als alumnes del CEIP Sant Andreu.
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Durant les darreres setmanes, l’Ajuntament de Llavaneres ha estat notícia als 
mitjans de comunicació de la comarca per enfrontaments polítics que tant de 
bo ens haguéssim pogut estalviar. Com a alcalde, la meva prioritat ha estat i serà 
sempre posar els interessos de Llavaneres al capdavant de tot. Sóc conscient 
que aquests capítols malmeten la bona convivència tant dins com fora de la casa 
gran. Per tot plegat, vull donar-vos les explicacions oportunes i demanar discul-
pes a qui hagi pogut ofendre.

Els fets es van precipitar dijous 26 de febrer, amb la decisió del grup de CiU de 
destituir el regidor d’ERC, Nani Mora, amb qui fins aleshores havíem governat. 
Va ser una decisió molt difícil i dolorosa, però permeteu-me que us digui que 
necessària. Les relacions amb el regidor, a qui aprecio molt personalment, no 
eren bones i la tensió en el si del govern era màxima. En un clima d’enfronta-
ment permanent i de desconfiança, no es pot treballar. Durant aquest temps, a 
més, havíem detectat importants diferències de criteri sobre el model de poble. 
Era una ruptura anunciada des de feia temps, però potser sí que he de reconèixer 
una certa precipitació en la manera com es va actuar. Com tots sabeu, la destitu-
ció de Nani Mora va provocar la renúncia del regidor del grup municipal de Gent 
de Llavaneres, Joan Rubal, a continuar formant part de l’equip de govern, opció 
que lamento però que respecto. 

Com a alcalde no m’espanta, en cap cas, governar en minoria. Hi ha molts 
pobles i ciutats catalanes, començant per la capital, Barcelona, que es troben en 
la nostra mateixa situació. Crec que de les situacions negatives, tots plegats en 
podem sortir beneficiats. A partir d’ara, el govern de Llavaneres obre una etapa 
nova, amb tanta il·lusió i ganes de treballar com al principi del mandat. El clima 
del primer ple posterior a la ruptura del govern va evidenciar que, amb la volun-
tat de tots, podem aconseguir un nivell de diàleg i de consens que, per primera 
vegada, impliqui totes les forces polítiques amb representació municipal. Apos-
tem per aquesta entesa i ho fem per convicció i pensant en el benefici de Llavane-
res. Sempre he estat l’alcalde de tots i així continuarà sent. Per aquest motiu em 
vaig presentar a les eleccions i amb aquesta finalitat continuaré treballant amb el 
suport de tots aquells qui vulguin col·laborar amb nosaltres.
  
Teniu les portes de l’Ajuntament obertes, com sempre.

Atentament,

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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Els tretze regidors del consistori, en una imatge del principi del mandat.



Llavaneres farà festa grossa aquesta prima-
vera, perquè es commemorarà la desena 
edició de la Festa del Pèsol. Els dies 16, 17, 
18 i 19 d’abril hi haurà tot un seguit d’ac-
tes al carrer i del 3 d’abril fins el 3 de maig, 
els restaurants participants en la Mostra 
Gastronòmica serviran la seva millor cuina 
del pèsol, combinant tradició i modernitat. 
Aquest any la collita s’ha endarrerit un pèl 
a causa del fred, però els primers pèsols 
anuncien que serà una bona temporada. 
Per la seva dolçor i el seu tast agradable, el 
pèsol de Llavaneres s’ha fet un lloc entre 
els paladars i els cuiners més exigents.

La Regidoria de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme, en col·laboració amb 
productors, restauradors i comerciants, 
ha enllestit un ampli programa d’actes 
que començarà dijous 16 amb el 2n So-
par del Pèsol. Com l’any passat -que va ser 
tot un èxit- se servirà al restaurant Vil·la 
Minerva i durant la vetllada es lliurarà la 
3a distinció Pèsol d’Or. Per a reserves, cal 
adreçar-se a l’ajuntament. 

Moltes novetats
Una de les novetats d’aquesta 10a Festa 
del Pèsol és la participació, com a convidat 
d’honor, del guisante de lágrima de Tudela 
de Navarra, un pèsol de qualitat i categoria 
similar al de Llavaneres que també gau-

deix de prestigi. Igualment cal destacar el 
taller de cuina que es farà divendres 17 al 
matí i també el concurs popular Cuinem 
pèsols al carrer, que tindrà lloc al carrer 
de Munt dissabte 18 d’11 a 13 hores. L’al-
tra gran novetat és la celebració del 1r So-
par popular del pèsol garrofal, la nit de 
dissabte 18 d’abril.

Altres activitats que continuen en el marc 
de la festa són el Musicart que aquest any 
es converteix en concurs -segona trobada 
de música i art al carrer-, la participació de 
les escoles del municipi -que aquest any 
lliuraran unes figures de pèsols gegants- i 
les activitats infantils.

Un dels moments més tradicionals de la 
celebració tornarà a ser la degustació popu-
lar dels pèsols ofegats de Llavaneres, diu-
menge 19 a les 12 del migdia. En aquesta 
ocasió, tant la venda de pèsols com la de-
gustació es faran al parc de Ca l’Alfaro. De 
fet, l’exposició i venda de pèsols comença-
rà ja dissabte al matí.

Setze restaurants a la Mostra
Pel que fa a la Mostra Gastronòmica, 
comptarà amb la participació de setze res-
taurants de la vila. En tots els casos, servi-
ran menús amb el pèsol com a protago-
nista i, molts d’ells, oferiran també Coca 

de Llavaneres de postres. El regidor de 
Promoció Econòmica, Josep Molina, ha 
fet un prec perquè, tant en la venda i en 
la degustació al carrer com en els sopars 
i els menús, nomes se serveixi pèsol gar-
rofal de Llavaneres, que és el que gaudeix 
de la marca de garantia de qualitat i que 
va ser el que va originar, fa nou anys, que 
es posés en marxa aquesta celebració. De 
fet, la Regidoria ha fet un esforç per po-
sar en contacte productors i restauradors 
perquè així sigui. Josep Molina agraeix la 
feina i el suport de totes les persones que 
han contribuït durant aquests anys a fer 
de la Festa del Pèsol un reclam gastronò-
mic arreu de Catalunya. (Més informació 
dels menús en el programa del pèsol i dels 
actes, a la contraportada)

Un programa educatiu amb solera
L’Ajuntament de Llavaneres i l’Escola de 
Natura del Corredor ofereixen a les escoles 
de primària la possibilitat de participar en 
una visita guiada a explotacions de pèsol 
garrofal. L’activitat es va iniciar durant el 
curs 2005-2006 en una escola de Llava-
neres i, des de l’any passat, compta amb 
el suport de l’Ajuntament pel seu valor 
pedagògic, ja que apropa els nens al co-
neixement del seu entorn més proper. Les 
visites van començar el mes de març i con-
tinuaran mentre duri la temporada.
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festes  

Degustació de pèsol garrofal en la Festa del Pèsol del 2008 i alumnes del CEIP Sant Andreu visitant l’hort de Can Graupera, el passat dilluns 23 de març.

Per als paladars més exigents
Arriba la desena edició d’una festa que ha contribuït a situar el pèsol de Llavaneres en els fogons més 
prestigiosos i entre els clients més sibarites



L’Ajuntament de Llavaneres té en marxa, 
des del 7 de març, un nou curs de forma-
ció de monitors de lleure que compta amb 
22 alumnes. Després del gran interès de 
la primera edició -que va acabar a mitjan 
febrer- i davant de la creixent demanda del 
sector, s’ha optat per oferir un altre curs. 
L’èxit ha estat total. En menys d’un any, 47 
persones –la majoria de Llavaneres- s’hau-
ran format en l’àmbit del lleure, un sector 
que actualment compta amb un alt índex 
d’inserció laboral.

El regidor de Promoció Econòmica, Josep 
Molina, va ser l’encarregat d’obrir oficial-
ment aquest segon curs de formació de 
monitors de lleure al CEIP Labandària, el 
passat dissabte 7 de març. Aquesta forma-
ció satisfà un col·lectiu de persones ma-
jors de 18 anys que volen treballar profes-
sionalment com a monitors en una entitat 
d’esplai, un casal d’estiu, un menjador 
escolar, una ludoteca, un centre extraesco-

lar o una casa de colònies, entre d’altres. 
L’objectiu és millorar l’ocupació i la qua-
lificació professional de la població activa 
davant la creixent oferta de llocs de treball 
en aquest àmbit.

L’Ajuntament de Llavaneres ha tornat a 
encarregar l’activitat al Centre d’Estudis 
l’Esplai per la seva di-
latada experiència. El 
curs combinarà 108 ho-
res de formació lectiva 
amb 150 hores de pràc-
tiques i es completarà 
amb l’elaboració d’una 
memòria. Els alumnes 
que superin el curs ob-
tindran el diploma de 
monitor/a d’activitats 
de lleure infantil i juve-
nil que atorga la Secre-
taria General de Joven-
tut de la Generalitat de 

Catalunya. Aquest  diploma els facilitarà 
la inserció laboral en el camp de les noves 
professions lligades als sector de serveis a 
les persones, treball social, etc.

L’activitat, l’organitzen les Regidories de 
Promoció Econòmica, Joventut i Ensenya-
ment de l’Ajuntament de Llavaneres. 
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A la fotografia, la cloenda del primer curs de monitors de lleure.

Fins ara, la col·lecció de contes de Llava-
neres havia homenatjat els gegants del 
poble, el Cardenal Vives i Tutó o la família 
Masriera, i havia parlat del mar, del futbol 
i de Can Caralt. Ara, amb el setè volum, 
arriba el torn de reconèixer el protago-
nisme del pèsol de Llavaneres. L’objectiu 
d’aquesta col·lecció és, precisament, do-
nar a conèixer trets històrics i culturals i 
personatges destacats del poble, a través 
de narracions il·lustrades adreçades als 
més petits. Les autores són Lídia Massó 
i Assumpta Mercader i elles ma-
teixes formen el grup L’espina de 
la sardina, que el proper 18 d’abril, 
en el marc de la 10a Festa del Pè-
sol, explicaran per primera vegada 
les històries d’aquest nou títol de 
la col·lecció local. L’acte serà a les 
18.30 hores a Ca l’Alfaro.

Petites històries de pèsols de Llavaneres 
és el nom d’aquest setè volum de 
la col·lecció. És un recull de contes 
breus protagonitzats per pèsols. Co-
neixerem un pèsol viatger, sabrem 
què va passar a la nena de les tave-
lles, qui va ser la cuinera Petra... El 
fil conductor és la veu d’una mare 
tavella que cada nit explica contes 
de pèsols de Llavaneres als seus nou 
pesolets, que se l’escolten ben atents 

perquè cada història és divertida, emocio-
nant i interessant. En aquest projecte, hi 
han col·laborat la Regidoria de Cultura i 
el Museu-Arxiu de Llavaneres.

Aquest recull vol donar a conèixer als més 
menuts els pèsols de Llavaneres, però, al-
hora, també ret homenatge als pagesos 
que aconsegueixen aquest excel·lent pro-
ducte de la nostra terra i als restauradors 
que mantenen una exquisida forma de 
cuinar-lo.

Dolces històries de pèsols
festes  

promoció econòmica

La col·lecció de contes de Llavaneres presenta un recull de  
narracions infantils dedicades al pèsol garrofal, amb el fil 
conductor d’una mare tavella que explica contes als seus pesolets

El lleure educatiu, una aposta per la inserció laboral

El pèsol garrofal
Els pèsols de Llavaneres, amb la 
seva inigualable dolçor, són un pro-
ducte conegut arreu del país. L’any 
1789 el viatger Francisco de Zamora 
recorre la comarca i destaca els pè-
sols primerencs que els pobles dels 
voltants de Mataró serveixen a Bar-
celona des de la meitat de l’hivern. 
També sabem que, a començaments 
del segle XX, la major part de la 
nostra collita es venia a Barcelona 
i a França, on els pèsols eren molt 
apreciats. Actualment, els pagesos 
que els conreen no donen l’abast a 
proveir el mercat local. 

Amb l’esclat de la primavera, tots 
els restaurants de la població ofe-
reixen els deliciosos pèsols ofe-
gats, un plat que les nostres àvies 
cuinaven a casa i que es va fer fa-
mós dins i fora de les nostres fron-
teres gràcies a la Petra, una cuinera 
que als anys quaranta va obrir un 
restaurant al carrer de Munt. Des 
de l’any 2000 se celebra per la pri-
mavera la Festa del Pèsol, en la 
qual, entre diversos actes festius, 
es poden comprar els pèsols i tots 
els productes relacionats per a cui-
nar-los. S’hi pot degustar, també, 
una mostra de pèsols ofegats que 
presenten cada un dels restaurants 
de la població.



El pacte de govern entre CiU, ERC i Gent de 
Llavaneres s’ha trencat i la formació naciona-
lista governa ara en minoria. L’origen d’aquest 
trencament està en la destitució del regidor 
d’ERC, Nani Mora, per part de l’alcalde de 
Llavaneres, Bernat Graupera. Arran d’aquesta 
decisió, l’altre soci de govern, Gent de Llavane-
res, va sortir-ne voluntàriament.

El 26 de febrer, l’alcalde va signar un de-
cret d’alcaldia per retirar les funcions com a 
membre del govern al regidor Nani Mora. Els 
motius, segons Bernat Graupera, són les dis-
crepàncies respecte el model de poble, les de-
savinences que darrerament s’havien produït 
en el si de l’equip de govern i el desacord en al-
gunes de les actuacions portades a terme dar-
rerament pel regidor. Per la seva banda, Mora 
considera que “s’havia convertit en un soci de 
govern incòmode” pel control que ERC exercia 
a la resta d’àrees. El republicà va lamentar que 
la destitució es fes sense tenir en compte l’al-
tre soci de govern.

La reacció de Gent de Llavaneres va ser con-
tundent; va renunciar a continuar formant part 
del govern municipal de Llavaneres. Després 
de la destitució de Mora, aquest grup polític 
va convocar una assemblea per a l’endemà i, 

per unanimitat, va decidir sortir del govern. El 
regidor de la formació, Joan Rubal, va notificar 
el 2 de març, de manera oficial, la seva renún-
cia a les funcions com a membre de l’equip de 
govern. Va argumentar que l’expulsió del soci 
d’ERC era “injustificada” i va defensar la feina 
portada a terme per Nani Mora. L’alcalde, per 
la seva banda, va lamentar la decisió de Gent, 
ja que no s’esperava que el regidor marxés.

El govern municipal de CiU, tot i quedar-se en 
minoria, es compromet a tirar endavant tots 
els projectes que hi ha en marxa i els compro-
misos que es va fixar a principi de mandat i ho 
farà buscant acords puntuals amb la resta de 
forces polítiques.

Reorganització de regidories
Les Regidories de Participació Ciutadana, Jo-
ventut, Benestar Social i Sanitat, que fins el 
26 de febrer ocupava el regidor Nani Mora, 
queden assumides de manera provisional per 
l’alcalde.

Les Regidories de Medi Ambient, Mobilitat i 
Transport, que des de principi de mandat tenia 
delegades Joan Rubal, les ha assumit el regi-
dor Juan Manuel Garcia, que també és titular 
de Governació, Via Pública i Serveis.

La finca del carrer de Sant Antoni número 
2-4 està inscrita, des del març de 2009, en el 
Registre de la Propietat de Mataró a nom de 
l’Ajuntament de Llavaneres. Es tracta del so-
lar on s’ha de construir la promoció de vint-i-
cinc pisos de protecció oficial, que estarà do-
tada també de 35 places d’aparcament. Aquest 
fet permetrà encarar la recta final del procés 
administratiu que farà possible adjudicar les 
obres de construc-
ció dels habitatges. 
Del procediment 
de contractació 
-com ja s’ha fet en 
el cas dels pisos 
de Can Rivière-, 
se’n farà càrrec la 
Diputació de Bar-
celona.

La junta de govern 
local de Llavane-
res va aprovar di-
lluns 9 de març 
l’estudi de viabili-
tat arquitectònica, 
urbanística, jurí-

dico-patrimonial i econòmica de la promoció 
d’habitatge protegit del carrer Sant Antoni 2-4. 
El pas següent serà l’elaboració del quadre de 
característiques de l’obra, procediment previ 
imprescindible per a licitar l’actuació. Com en 
el cas de Can Rivière, el contracte consisteix en 
l’alienació del solar i l’empresa que en resulti 
adjudicatària assumirà la construcció dels pi-
sos i la gestió de la promoció.
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Es trenca el pacte de govern

La finca de Sant Antoni ja és municipal

ajuntament

urbanisme

La destitució del regidor d’ERC, Nani Mora, i la renúncia de Gent de 
Llavaneres deixen el govern municipal de CiU en minoria

Llavaneres 
adequarà 
les taxes 
municipals 
a l’IPC real 
El ple de l’Ajuntament 
de Llavaneres va apro-
var dimecres 4 de març 
reduir la pujada de les 
taxes municipals del 
2009 a l’IPC real, que 
actualment està fixat 
en un 1,5%. En el mo-
ment de l’aprovació 
dels tributs -en el ple 
del 29 d’octubre de 
2008-, la previsió de 
la Regidoria d’Hisenda 
situava l’increment de 
l’IPC per al 2009 en un 
5%, però en els dar-
rers mesos l’índex s’ha 
reduït notablement. La 
mesura té com a ob-
jectiu fer costat a les 
famílies del municipi 
en aquest moment de 
forta recessió econò-
mica.

L’alcalde de Llavane-
res, Bernat Graupe-
ra, va assenyalar que 
comparteix plenament 
l’esperit de la propos-
ta -que es va debatre 
el 4 de març en el ple 
municipal arran d’una 
moció del PP- i, de 
fet, va convidar tots 
els grups municipals a 
pactar conjuntament 
quin índex es pren com 
a referència de cara al 
proper any. Graupera 
explica que la voluntat 
del govern municipal 
en el moment d’apro-
vació dels tributs no 
va ser la de pujar els 
impostos, sinó la d’ac-
tualitzar-los. “Ningú no 
podia pensar que l’IPC 
cauria tan en picat com 
ho va fer després”, afe-
geix l’alcalde.

Imatge virtual de la futura promoció de pisos socials del carrer de Sant Antoni.



L’Ajuntament de Llavaneres està remo-
delant l’antic camp de futbol per millo-
rar la zona corresponent a l’aparcament. 
Les obres han començat amb l’ender-
roc de part dels murs laterals -que ara 
deixen a la vista el nou ús de l’espai- i 
inclouran també un segon accés per a 
vehicles, aquest des del carrer dels Con-
trabandistes, entre d’altres millores. Els 
murs que s’han tirat a terra són els que 
donaven al passeig Joaquim Matas i a 
una part del passatge de les Alzines i 
del carrer Contrabandistes. En aquest 
punt s’estrenarà el nou accés d’entrada 
i sortida de vehicles, que complementa-
rà el que ja hi ha en el carrer de sobre.

Un altre dels objectius és separar amb 
una tanca metàl·lica, de manera provi-
sional, l’accés als vestidors antics per 
evitar que s’hi pugui entrar. També es 
condicionarà el terra de l’aparcament; 
s’anivellarà i s’hi col·locarà grava per 
a millorar l’accés rodat i evitar que s’hi 
facin bassals d’aigua en cas de pluja. El 
regidor de Serveis Municipals, Via Pú-
blica i Mobilitat, Juan Manuel Garcia, 
destaca que una altra de les actuacions 
que més apreciaran els vianants serà 

el fet de donar continuïtat a la vorera 
del passeig Joaquim Matas. Com que es 
guanya l’aparcament del camp de fut-
bol antic, es trauran les places d’esta-
cionament que fins ara hi ha en aquesta 
alçada del passeig i s’ampliarà la vorera, 

que actualment queda tallada. A més, 
s’eliminaran les barreres arquitectòni-
ques dels dos passos de vianants de da-
vant del camp de futbol vell. L’actuació 
es completarà amb l’habilitació d’una 
zona de càrrega i descàrrega comercial.

S’adequa l’aparcament del camp 
de futbol vell

serveis municipals

governació
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Operaris de la brigada municipal treballant a primers de març en el camp de futbol vell.

S’han enderrocat part dels murs laterals, es farà un accés nou i es donarà continuïtat a la 
vorera del passeig Joaquim Matas, entre d’altres actuacions

Els baixos del número 34 del carrer de 
Munt, on hi ha la botiga D Tot, van que-
dat totalment cremats l’11 de març. Tot 
apunta que el foc va ser provocat per un 
curtcircuit. A causa del fum, es van desa-
llotjar les famílies dels quatre habitatges 
que hi ha a l’immoble. La Policia Local 
de Llavaneres va rebre l’avís del foc a les 
6.40 hores de la matinada; de seguida, es 

va desplaçar fins a la botiga i va tallar la 
persiana per facilitar la feina dels bom-
bers, que van enviar tres unitats des de 
Mataró. L’inspector de la Policia Local, 
Lluís Silva, i el regidor de Governació, 
Juan Manuel Garcia, que també s’hi van 
acostar de seguida, van destacar que la rà-
pida actuació dels cossos de seguretat van 
evitar mals majors. 

Incendi en un comerç del 
carrer de Munt

El cas de Llavaneres, 
en unes jornades de 
Seguretat a Sant Cebrià 
L’inspector de la Policia Local de 
Llavaneres, Lluís Silva, va participar 
com a ponent, a primers de març, 
en les II Jornades de Seguretat de 
Sant Cebrià, que van aplegar unes 
70 persones al poliesportiu del mu-
nicipi. L’objectiu era debatre com 
millorar la seguretat ciutadana als 
municipis petits. El cas de Llavane-
res va interessar els representats 
dels diferents cossos de seguretat 
municipal per l’aplicació del distin-
tiu de qualitat ISO en totes les actu-
acions que realitza la Policia Local. 
Lluís Silva va oferir una ponència 
molt detallada del procés que ha 
portat l’Ajuntament de Llavaneres 
a aconseguir-ho.



La Policia Local de Llavaneres ha fet pública la 
memòria del 2008, en què destaca l’increment 
d’actuacions en què ha d’intervenir el cos de se-
guretat municipal. En primer lloc, perquè ara 
la majoria de denúncies de trànsit s’han d’ins-
truir des de la Policia Local. Excepte denúncies 
per documentació i per característiques tècni-
ques dels vehicles, la resta d’infraccions són ara 
municipals. En segon lloc, la Policia ha hagut 
de fer front a un increment de fets delictius, so-
bretot durant el darrer trimestre del 2008. L’ín-
dex delictiu de Llavaneres és de 27,5 delictes i 
faltes per cada 1.000 habitants, una xifra que 
està molt per sota de la ràtio estatal (47,6) i de 
l’europea (70,4). El regidor de Governació, Juan 
Manuel Garcia, destaca la bona feina que s’es-
tà realitzant des del cos municipal per assumir 
aquests nous reptes. 

Un dels aspectes més positius de la memòria del 
2008 és que, respecte l’any 2007, es van reduir 
els accidents de trànsit en un 22,8%. Això, tot i 
l’increment  del parc mòbil, segons destaca Lluís 
Silva, l’inspector de la Policia Local. La majoria 
dels accidents, un 61,7%, es van registrar en vies 
interurbanes. En aquest sentit, s’està en contac-
te amb la Diputació de Barcelona per incremen-
tar les mesures de seguretat. L’any passat ja es 
va treballar en aquest sentit. A l’avinguda Sant 
Andreu, per exemple, es va construir una nova 

rotonda i es va instal·lar un semàfor per regular 
millor la circulació. També és positiva la xifra de 
retirada de vehicles abandonats de la via pública, 
que la Policia Local va incrementar en un 9,3%.

Com avançàvem, la Policia Local va instruir 
prop d’un 20% més de diligències policíaques 
des de la prefectura de Llavaneres. L’inspector 
destaca que “la gran majoria de faltes s’han ins-
truït al poble, fet que demostra que els ciuta-
dans tenen confiança en la Policia Local”. Pel 
que fa als delictes i a les faltes, hi ha hagut un 
increment de casos; però també s’han efectuat 
un 40% més de detencions. En alguns casos es 
tracta de persones amb reincidències contínu-
es. Una altra dada positiva és que s’han resolt el 
40,45% dels delictes i les faltes comeses. 

L’increment dels delictes durant el 2008 res-
pon, entre altres aspectes, als següents: noves 
tipologies delictives, com conduir sense haver 
obtingut mai el permís (5 casos el 2008); in-
crement de denúncies per violència domèstica 
(de 3 a 14 casos), i instrucció de nous delictes, 
com ara de pornografia infantil (2 casos). Pel 
que fa a furts de vehicles, la majoria han estat 
de ciclomotors i de bicicletes. En relació amb 
els delictes contra la propietat, una gran part 
han succeït en trasters. Les temptatives de furt 
a domicilis també han estat nombroses.
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governació

Més esforços per garantir 
la seguretat
La Policia Local va haver d’atendre més fets delictius durant el 2008 i va 
assumir la tramitació de la majoria de denúncies de trànsit

Accidents de trànsit
2008 >34 accidents 
(21 en carreteres  i 13 en nucli urbà) 
2007 >44 accidents 
(24 en carreteres comarcals: 
16 a l’avinguda de Sant Andreu i 
8 a la carretera de Sant Vicenç)

Vehicles abandonats
Vehicles retirats de la via pública: 
2008 >54   2007 > 49
Baixes voluntàries
2008 >37 (22 cotxes i 15 motos)        
2007 >31 (27 cotxes i 4 motos)                  
Actuacions d’ofici
2008 >17 (11 cotxes i 6 motos)           
2007 >18 (16 cotxes i 2 motos)                

Grua
Retirades per infraccions de trànsit
2008 > 134 retirades   
2007 > 132 retirades   

Denúncies de trànsit
Derivades al Servei Català de 
Trànsit
Denúncies
2008 >46  2007 >92 

Sense permís de conducció
2008 >16 2007 >36 
Manca d’assegurança obligatòria
2008 >15 2007 >19 

Diligències judicials per delictes i 
faltes instruïdes per la Policia Local
2008 >292   2007 234
· per delictes comesos a Llavaneres
2008 >121  2007 >64 
· per delictes contra veïns de Llava-
neres comesos fora de Llavaneres  
2008 >15 2007 >8 
· per faltes comeses a Llavaneres  
2008 >76 2007 >88 
· per faltes contra veïns de Llava-
neres comesos fora de Llavaneres 
2008 >51 2007 >41 
· per altres conceptes 
(pèrdua de documentació, pèrdua 
de matrícula i altres)
2008 >15 2007 >33 

Total de delictes i faltes comeses a 
Llavaneres 
· delictes
2008 >236 2007 >127  

· faltes penals
2008 >127 2007 >120  
Total de fets delictius:
2008 >363 2007 >288 

Furts i robatoris
Furts contra la propietat
2008 >60 2007 >13
· delictes contra la propietat
2008 >165 2007 >118 
· robatoris de vehicles 
2008 >28 2007 >20
· robatoris dins de vehicles
2008 >24 2007 >37
· robatoris a habitatges amb força
2008 >61 2007 >13

Detencions
2008 >34 2007 >23

Registre d’entrades i sortides de 
documents de la Policia Local
2008 >1425 entr.  2007 >1068 entr. 

Tramitació de DNI
2008 >550 documents
(50 dels quals ja són digitals)

Noves 
tecnologies per 
a millorar la 
seguretat 
ciutadana
Les 3 viles -Llavaneres, 
Sant Vicenç i Caldes 
d’Estrac- estan treba-
llant per millorar la 
seguretat ciutadana tot 
aprofitant els recursos 
de les noves tecnologi-
es. Representants dels 
tres municipis es van 
reunir a Llavaneres, 
a finals de febrer, per 
estudiar diferents pro-
postes de dues empre-
ses especialitzades. Per 
part de Llavaneres, hi 
van assistir el regidor 
de Governació, Juan Ma-
nuel Garcia, i el cap de la 
Policia Local, Lluís Silva. 
La trobada s’inclou en el 
marc del protocol de col-
laboració i en aquest cas 
l’objectiu és aprofitar les 
eines que les tecnologi-
es posen al nostre abast 
i economitzar recursos 
per a millorar, en primer 
lloc, la videovigilància 
de carreteres i edificis 
municipals i, en segon 
lloc, la comunicació a 
través de la xarxa, com 
ara amb la instal·lació 
d’ordinadors en els 
cotxes patrulla. La po-
sada en funcionament 
d’aquesta nova xarxa 
tindria un abast molt 
més gran, ja que podria 
utilitzar-se per a millo-
rar el servei de teleco-
municacions (internet, 
telefonia...) i la recepció 
del senyal de TDT que 
s’ofereix a la població de 
les 3 viles. També es vol 
ampliar la col·laboració 
per millorar el servei de 
grua i reduir despeses, i 
per engegar, de manera 
conjunta, una campanya 
de control de velocitat a 
través de radars mòbils.

Memòria de la Policia Local
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L’ambient al menjador del Casal de la 
Gent Gran és molt familiar. Cada dia, de 
dilluns a divendres, a partir de la una del 
migdia, és l’hora dels dinars i es men-
ja com a casa. Serveixen un menú molt 
complet i el preu és econòmic: 4 euros. 
Durant l’any passat, es van servir un 
total de 3.514 menús, 583 dels quals va 
assumir la Regidoria de Benestar Social, 
que té una línia d’ajuts per a atendre al-
guns casos.

Cada dia hi ha entre 15 i 20 comensals, i 
dimarts i divendres és quan més perso-
nes s’hi apleguen. Alguns d’ells s’hi que-
den en acabar la sessió del taller a càrrec 
de la treballadora municipal, Joana Fran-
co; d’aquesta manera eviten haver d’anar 
a casa a fer-se el dinar. Al menjador del 
Casal dinen com en família. 

L’encarregada de coordinar el menjador 
social és la conserge del Casal de la Gent 
Gran, Paqui González, qui rep ajuda per 
servir els menús. Per anar-hi a dinar, 
només cal trucar al Casal al matí -el te-
lèfon és el 937 927 120- entre les nou 
i dos quarts d’onze, i reservar menú. A 
partir d’aquesta hora, González fa la co-
manda a l’empresa de càtering del poble 
que serveix els menús cada dia. El servei 

funciona els dies feiners durant tot l’any, 
excepte durant les vacances de Nadal, 
que coincideixen amb les de les escoles, 
quan no hi ha dinars perquè l’empresa 
de càtering tanca per vacances. Des de 
l’any passat, en canvi, a l’agost sí que hi 
ha servei de menjador.

Els dinars al Casal s’adeqüen molt se-
gons la temporada de l’any. A l’hivern, 
ben calents,  se serveixen més brous i 

menjars de cullera, mentre que a l’estiu 
s’opta per una cuina que ajudi a supor-
tar millor la calor, amb més amanides 
i entrants freds. El menú inclou, cada 
dia, dos plats i postres i la tria és molt 
variada: es menja molta verdura, pasta i 
llegums i tant carn com peix. De postres, 
la majoria de dies hi ha fruita, però de 
tant en tant també se serveixen dolços o 
gelats. A més, no hi ha aniversari, sant o 
festivitat que no se celebri. 

Excel·lent resultat de la campanya de do-
nació de sang que el 6 de març va  portar a 
terme el Banc de Sang i Teixits a Llavane-
res, amb la col·laboració dels alumnes de 
6è de primària del CEIP Sant Andreu. Els 
escolars van liderar la campanya de divul-
gació, fet que va contribuir a aconseguir 
batre el rècord: 46 persones van donar 
sang, 15 de les quals es van estrenar com 
a donants. Fins el bus es van acostar altres 
tres persones que, per diferents motius, 
no van poder donar sang. La jornada es va 
fer coincidint amb el mercat setmanal dels 
divendres, al passeig de la Mare de Déu de 
Montserrat, en un dia ben assolellat que 
convidava a sortir al carrer. La campanya 
va començar amb sessions teòriques a les 
aules i ha comptat amb la col·laboració de 
la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de 
Llavaneres. Els alumnes han pres conscièn-
cia de la necessitat de la donació de sang i hi 
han implicat tothom del seu entorn.

El menjador social del Casal de la Gent Gran 
va servir 3.514 menús durant el 2008

benestar social

sanitat

El preu de l’àpat és de 4 euros i la Regidoria de Benestar Social té una línia d’ajuts per a 
persones necessitades

Escolars i organitzadors de la campanya especial de donació de sang.

Nous donants gràcies als escolars de Llavaneres

Les dades (2008)
Mes                      Menús
Gener   274
Febrer   253
Març   240
Abril   306
Maig   327
Juny  283
Juliol  309
Agost  264
Setembre 324
Octubre  357
Novembre 347
Desembre 220

Total               3.514
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cultura

El Museu-Arxiu de Llavaneres ha home-
natjat, durant el mes de març, la figura i 
obra de Rafael Estrany (Mataró 1884-Bar-
celona 1958). Ha estat una ocasió única 
per veure les aquarel·les, dibuixos i gra-
vats de l’artista mataroní, ja que aques-
tes obres d’art són propietat de la família 
i, per tant, no han estat exposades mai 
al públic. Les obres, inèdites, són d’una 
gran bellesa i d’una acurada tècnica. 

L’exposició es va inaugurar el 6 de març, 
i va comptar amb la participació del fill 
de l’artista, Santi Estrany -que també ha 
exposat a Can Caralt-, dels alcaldes de 
Mataró i Llavaneres, Joan Antoni Baron 

i Bernat Graupera, i del regidor de Cul-
tura Josep Molins. En l’acte, Estrany va 
demostrar una gran admiració i respecte 
pel seu pare, un pintor polifacètic, amb 
una obra molt vasta, que va emprar tèc-
niques diverses. En especial, va destacar 
la ingent tasca que Rafel Estrany -jun-
tament amb Francesc Bas i Fèlix Cla-
riana- va fer durant la Guerra Civil per 
salvar el patrimoni artístic de Mataró i 
d’altres catorze viles del Maresme, entre 
elles Llavaneres. Rafael Estrany va ser 
un artista reconegut; la seva obra s’ha 
passejat per tot el món i ha estat guardo-
nat tant a dins com a fora de Catalunya 
i d’Espanya. 

Rafael Estrany “in memoriam”

solidaritat i cooperació

Can Caralt ha acollit durant el març una exposició del Museu 
de Llavaneres amb obres inèdites de l’artista mataroní

Llavaneres coopera amb el Txad 
L’associació Misión y desarrollo para 
Goundi va explicar, el 6 de març, a la sala 
de plens de l’Ajuntament de Llavaneres, 
el seu projecte solidari amb l’Hospital de 
Goundi, al Txad. El país està immers en 
conflictes bèl·lics des de fa 40 anys, la po-
bresa és total i hi ha un 50% de mortali-
tat infantil. A l’acte, hi van assistir Mario 
Ubach, president de l’en-
titat, i Isabel Rodríguez, 
vicepresidenta. Ubach és 
metge i Rodríguez és infer-
mera i des de fa més de vint 
anys cooperen per millorar 
la situació del pavelló de 
maternitat de l’Hospital de 
Goundi. També hi van par-
ticipar els llavanerencs Jor-
di Fornés i Carme Albors. 
Fornés també és metge i 

cooperant de l’entitat i Albors –que es de-
dica a la música professionalment- és l’en-
carregada d’organitzar, des de fa sis anys, 
un festival musical en benefici d’aquest 
projecte, que enguany es va fer el 22 de 
març a l’Auditori de Barcelona. L’entitat 
compta amb el suport de l’Ajuntament de 
Llavaneres. 

Sant Jordi’09

Conta contes a les escoles bressol
Les dues escoles bressol municipals, Mi-
nerva i Sant Nicolau, conviden les famílies 
a les llars d’infants perquè hi vagin a ex-
plicar un conte. L’activitat es farà a l’abril, 
durant dues o tres setmanes. L’objectiu 
és apropar els infants al món dels contes 
aprofitant la festivitat de la rosa i el llibre.
 
Titelles i poesia al Labandària
El CEIP Labandària guarnirà el pati amb 
roses vermelles fetes pels infants, durant 
el matí, es representarà la llegenda de Sant 
Jordi amb titelles i es podrà participar en 
un taller perquè tothom pugui fer la seva 
pròpia titella. A la tarda, organitzarà els 
Jocs Florals 2009, que inclourà un petit 
recital de poesia i altres sorpreses a càrrec 
dels alumnes. El premi a la participació, 
com cada any, serà el llibre i la rosa.
 
Setmana cultural al Serena Vall
El CEIP Serena Vall celebrarà la setmana 
cultural del 20 al 24 d’abril, amb tot un 
d’activitats relacionades amb Sant Jordi. 
Els alumnes de cicle superior represen-
taran la llegenda de Sant Jordi per als 
alumnes més petits. L’escola muntarà una 
paradeta de llibres i els alumnes podran 
triar-ne els títols que més els agradin per 
a la seva biblioteca d’aula. Hi haurà també 
sessions de contes, tallers de roses, punts 
de llibres, dracs i cavalls, titelles... A més, 
el dia de Sant Jordi, els alumnes de primà-
ria rebran la visita de l’autor del llibre de 
lectura que hagin escollit.
 
Jocs Florals i Setmana Cultural 
al Sant Andreu
El CEIP Sant Andreu estrena nous Jocs 
Florals: els alumnes participaran en un 
concurs de cartells. També hi haurà una 
parada d’intercanvi de llibres. L’escola 
també prepara les Jornades Culturals, que 
tindran lloc el 29 i 30 d’abril i tindran com 
a tema central el món de l’espectacle. Hi 
haurà tot tipus d’activitats i, com a cloen-
da, el centre oferirà portes obertes adreça-
des als pares i familiars.

Per celebrar la 
diada de Sant 
Jordi, la Regidoria 
de Cultura lliurarà 
els premis de la 
Mostra Literària 
de Llavaneres el 23 
d’abril a la tarda i, 
tot seguit, oferirà una 
ballada de sardanes. 
Les escoles també se 
sumaran a la festa.

Autoretrat de Rafael Estrany. A la dreta, el director del Museu, Lluís Albertí, l’alcalde de 
Mataró, Joan Antoni Baron, i Santi Estrany, fill de l’artista, en la inauguració de la mostra.
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Quin balanç en fa com a director de l’Escola 
Bressol Municipal Sant Nicolau?
Han estat 7 o 8 mesos molt positius. Tinc 
molt clar que és un procés lent, que està 
començant. Estem immersos en un pro-
cés de naixement, de formació d’identitat 
de l’escola, que necessita temps.

Respecte de l’anterior etapa a la Minerva, què 
és el que més li ha costat?
Van ser cinc o sis anys de crear un projecte 
nou, en comú, a partir de les idees de tot 
l’equip i vam tenir la sort de cohesionar 
molt el grup. Això facilitava força la feina. 
El procés de Sant Nicolau tot just comença. 
Aquí, la nostra voluntat ha estat integrar-
nos i apostar per la cohesió entre tots els 
membres de la comunitat educativa, fo-
namentalment amb les mestres que ja hi 
treballaven i les educadores que s’hi ha in-
corporat de nou. 

Quines han estat les prioritats?
Quan a la nostra empresa, Gestió de 
l’Educació Serena Vall, se’ns va presen-
tar l’oportunitat d’assumir la direcció de 
l’escola, sabíem que seria un repte. La gran 
sort és que en aquest camí m’ha acompan-
yat Gemma Jarque, que assumeix les tas-
ques de coordinació del centre. Ens hem 
fet costat i tenim molta il·lusió i moltes 
ganes. No es tractava de crear una escola 
nova, sinó que ja hi havia una història i 
una realitat: edifici, famílies, educadores, 
infants... que s’havia d’aprofitar per crear 
els fonaments sòlids d’un nou projecte. 

Els canvis, en general, espanten perquè 
generen inseguretat, tant per a qui hi 
era com per a qui venia de nou. La prio-
ritat era i és connectar infants, famílies 
i educadores; sempre amb la finalitat 
d’ajudar plegats l’infant en el seu desen-
volupament personal. Una de les eines 
per aconseguir-ho és la comunicació amb 
les famílies. Durant tots aquests mesos, 
hi hem parlat molt. Ens agrada explicar 
perquè fem les coses.

Com és la nova escola bressol Sant Nicolau?
Crec que és una bona escola, amb futur. 
Estem en un procés inicial de creixement. 
Nosaltres també estem creixent en tot 
aquest projecte; estem evolucionant. És 
cert que hi ha hagut força canvis, sempre 
enfocats des del punt de vista de poten-
ciar el desenvolupament, l’autonomia i el 
creixement dels infants. El punt de partida 
ha estat un profund procés de reflexió, par-
tint d’una confrontació d’idees, per arribar 
a un consens. Creiem que el desenvolupa-
ment harmònic i integral dels infants es fa 
a través del reconeixement i la creació de 

la pròpia identitat, de l’exploració que fan 
del món que els envolta a través del joc, on 
els sentits i les emocions tenen un paper 
fonamental. El paper de l’adult consisteix 
a crear els espais i ambients adequats per 
tal que els infants explorin el món que els 
envolta. Volem que es facin autònoms i se-
gurs de si mateixos. Observem i analitzem 
les necessitats dels infants de cada grup 
per oferir els espais i els materials que en 
donin resposta. Ens interessa el procés de 
cada infant en la seva descoberta.

Es parla de canviar el nom, com a mostra 
d’aquesta nova etapa. Pot avançar alguna pro-
posta?
En l’últim consell de participació de l’escola 
es va proposar de canviar-lo. La idea és 
seguir un procés obert i participatiu. No-
saltres no donarem cap proposta de nom, 
volem que surti de la gent del poble.

Durant aquest any sortirà a concurs la gestió 
del centre. 
Nosaltres ens hi presentarem i tenim 
moltes ganes de continuar. De moment, 
el nostre compromís és mantenir-nos 
aquí fins al juliol i ho farem amb molta 
il·lusió i responsabilitat.

Quina és la seva filosofia de treball?
Tot gira al voltant de l’infant. Això implica 
tenir una actitud de respecte cap a ell. La 
nostra tasca és fruit d’un procés continu 
de reflexió, on es van revisant totes les ru-
tines, els espais, els materials que posem 
al seu abast... Hem d’escoltar els infants, 
ser absolutament receptius amb el que fan 
i amb el que diuen. Quan els dónes lliber-
tat i els deixes fer es mostren tal com són. 
Creiem fermament que els infants tenen 
capacitats il·limitades i això fa que cada 
dia, quan els observem en el seu joc, apre-
nem coses noves d’ells. Donem molt de va-
lor al joc perquè és el camí que els infants 
escullen per descobrir el món i relacionar-
se amb els altres. Ara bé, en cap moment 
confonem llibertat amb llibertinatge: els 
donem afectivitat i confiança perquè se 
sentin capaços, però també els marquem 
uns límits.

Es diu que els nens són cada cop més ingover-
nables. Hi està d’acord?
No sé si realment són tan diferents. Potser 
s’ha passat d’una disciplina molt dura a 
una excessiva permissivitat i cal trobar el 
terme mig. Els límits són bàsics, tot i que 
això no implica ser massa autoritari. És 
fonamental establir les bases de l’educació 
des de petits. Crec en una educació on esti-
mar i posar límits puguin anar de la mà. 

entrevista

“Cada dia aprenem coses dels nens”
David Castillo, director de l’Escola Bressol Municipal Sant Nicolau 

Té 36 anys, viu a Mataró i és 
pare de dues nenes de 6 i 3 
anys. Mestre especialista en 
Educació Infantil, és també 
formador de mestres d’aquesta 
etapa. La seva trajectòria 
professional va començar al 
segon cicle d’Educació Infantil 
en una escola de Premià de Mar. 
El 2002 va arribar a Llavaneres 
per afegir-se al projecte de la 
posada en marxa l’Escola Bres-
sol Municipal Minerva i, fins el 
curs passat, va compartir-ne la 
direcció. Des de l’agost de 2008, 
és el nou director de l’Escola 
Bressol Municipal Sant Nicolau. 
Treballa en un món associat 
tradicionalment a la dona i 
assegura que se sent molt ben 
tractat. El seu temps lliure, el 
dedica a la feina i a la família. 
“Tinc la sort de treballar en el 
que m’agrada”, diu.
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És un departament transversal que treballa col-
ze a colze amb Serveis Municipals, Governació, 
Serveis Tècnics Municipals i Medi Ambient i 
que també dóna suport a altres àrees munici-
pals. El regidor responsable de Via Pública és 
Juan Manuel García i l’inspector és Jaume Ra-
ventós. Aquest últim és la persona encarregada 
de fer el seguiment -a peu de carrer- de l’estat 
de la via pública en general i del mobiliari urbà, 
i també d’estudiar possibles queixes ciutadanes 
relatives a aquesta matèria. Està molt en con-
tacte amb la Regidoria de Serveis Municipals, 
que és qui executa algunes d’aquestes feines 
a través de la Brigada Municipal, i també amb 
Governació pel que fa a temes de Mobilitat i 
Transport i per fer complir la normativa. 

Una altra de les àrees amb què la 
Regidoria de Via Pública té més 
relació és Urbanisme i Obra Pú-
blica. Dóna suport a l’arquitecte, 
l’aparellador i l’enginyer munici-
pals, ja sigui en controls, visites o 
seguiment d’obres, i també con-
trola el compliment de possibles 
aturades d’obres il·legals. 

Una altra de les tasques del dia a 
dia de l’inspector de Via Pública és 
la de controlar la recollida de les 
escombraries, l’estat de les àrees 
de recollida i, en cas d’anomalies, 
fer l’informe corresponent. En re-

lació amb Medi Ambient, també fa controls i 
informes en cas de parcel·les i zones verdes en 
mal estat o per altres assumptes, com ara permi-
sos de crema o compliment del compromís de 
compostatge casolà. D’altra banda, dóna suport 
tècnic i administratiu a l’Agrupació de Defensa 
Forestal, tant pel que fa a tasques de comptabi-
litat com a sol·licitud de subvencions.

A més, Via Pública està en contacte amb Se-
cretaria, a qui facilita dades per al seguiment 
i l’execució d’expedients, i amb Benestar Soci-
al. En aquest últim cas, s’encarrega de les ins-
peccions als habitatges de ciutadans que han 
sol·licitat un reagrupament familiar, per tal de 
resoldre si la llar compleix els requisits per a 
atendre més persones. 

serveis municipals

Trepitjant el carrer
La Regidoria de Via Pública és una àrea transversal que vetlla pel 
bon estat dels carrers i de la neteja viària

llavaneresinforma

L’inspector Jaume Raventós i el regidor Juan Manuel García.

La fitxa
Adreça:
Ajuntament
Plaça de la Vila, 1

Telèfon:
937 023 600

Fax:
937 952 640

Correu electrònic:
ajuntament@
llavaneres.es 

Inspector de 
Via Pública:
Jaume Raventós

Regidor:
Juan Manuel García 

Horari de visites:
Dilluns a divendres, 
de 9.00 a 14.00 h

La ruta del sol

Un dia que em trobava al Ca-
sal d’Avis, algú va tenir dubtes 
seriosos que jo pogués ser fe-
liç sobre una cadira de rodes. 

Quan em llevo al matí, el 
primer que faig és sortir a la 
terrassa i mirar la sortida del 
sol, d’aquest sol que apareix 
per l’orient embolicat de ve-
gades en núvols rosats, que va 
esborrant a poc a poc l’ombra 
dels meus dubtes i il·lumina 
les meves esperances així com 
els somriures de tots els nens 
de la Terra.

Tanco els ulls i segueixo amb 
la imaginació el curs de tot 
un dia d’aquest sol a través 
del seu viatge pel cel, des 
que apareix il·luminant totes 
les cases del meu poble i les 

muntanyes meravelloses que 
l’envolten, fins que s’oculta 
per l’occident.

La màxima de la meva vida 
està explicada en aquest fet, 
que de tan quotidià arribem 
a ignorar; suposa el néixer i 
créixer de totes les meves es-
perances i de tots els meus 
somnis i l’enfosquiment in-
evitable de les meves alegries.

La meva vida consisteix a no 
oblidar mai que sempre hi ha 
una aurora plena de promeses 
més enllà de la nit, a no obli-
dar totes les possibilitats que 
un nou dia ens ofereix per llui-
tar per la felicitat.

Francesc Gutiérrez

L’infractor ha guanyat
Serveixin aquestes ratlles per 

felicitar a la policia i a la Re-
gidoria de Mobilitat (si és que 
existeix). Després de gairebé 
dos anys sense voler controlar 
els infractors que circulaven 
en contra direcció pel primer 
tram del carrer Minerva, al-
gun eixelebrat ha trobat la bri-
llant idea de tornar a canviar 
el sentit a aquest carrer. Els 
infractors han guanyat i els 
veïns, hem perdut. Els cotxes 
que circulaven pel carrer Mas 
de Xaxàs, tenien la possibili-
tat d’anar a donar la volta o bé 
pel carrer Fornaca o bé anar a 
buscar l’anomenada Carretera 
de Mata. I els veïns? On hem 
d’anar a fer la volta per trobar 
un lloc per aparcar? Per entrar 
al nostre pàrquing? Després 
d’haver fet moltes queixes a 
la policia, i aquesta, creuar-
se de braços dient que ja no 
sabia que fer, en lloc de po-

sar les pertinents multes que 
d’alguna cosa haguessin servit, 
han buscat la decisió salomò-
nica més fàcil. L’alcalde, cada 
dia que passa, em decep més 
i més. Felicitats als infractors, 
us heu sortit amb la vostra..

Jordi Gil

a peu de carrer

Escriu-nos a:
premsa.sall@santandreu-
dellavaneres.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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Fidels al 
model de 
poble net, 
tranquil i 
segur. 
Garantia 
de govern

El programa electoral de CiU feia referència a 
un poble de qualitat. Tenim molt clar que Sant 
Andreu de Llavaneres ha de ser un model de 
referència, singular i caracteritzat per ser segur, 
net i tranquil. Un poble que gaudeixi de qualitat 
de vida. CiU ha de governar per a tot Llavaneres 
amb polítiques pensades per a  tothom i no so-
lament per a minories o per a petits col·lectius. 
Aquest és el nostre objectiu com a govern i com 
a partit polític, fita que mantindrem malgrat els 
darrers esdeveniments. Com tots sabeu, CiU va 
decidir fer fora del govern municipal el regidor 
Nani Mora (ERC) i ara comencem una altra etapa 
que confiem que serà positiva per a tots plegats.
 
A CiU, estem oberts a tothom qui vulgui treba-
llar pel nostre poble amb fidelitat al nostre mo-
del de vila i a la nostra manera d’entendre Sant 
Andreu de Llavaneres. Volem deixar enrere ran-

cúnies i experiències negatives del passat. Hem 
de passar plana pel bé dels nostres convilatans.
 
Hi ha molta feina a fer i som garantia que la 
portarem a terme. Seguirem endavant. Tenim 
en marxa la construcció d’obres públiques im-
portants com els pisos de protecció oficial, el 
casal de joves, la deixalleria municipal o el pas-
seig marítim, i reformes en equipaments muni-
cipals –com ara el pavelló esportiu, Ca l’Alfaro i 
l’escorxador-. Ens trobem en l’equador del man-
dat i això vol dir que ara es començarà a veure 
la feina que hem estat engegant durant els da-
rrers dos anys. Confiem en què tots els grups 
municipals actuïn en benefici de Llavaneres i 
pensant en Llavaneres. No tenim cap dubte que 
així serà.
 
 Gràcies a tothom.

El Sr. Bernat Graupera, alcalde de Llavane-
res, ha decidit  excloure del govern municipal 
Nani Mora, regidor d’Esquerra i responsable 
d’alguns dels projectes amb major pes social 
d’aquest mandat. La decisió, arbitrària i des-
encertada, no ha comptat amb el vistiplau de 
l’altre soci de govern, Gent de Llavaneres. El 
Sr. Joan Rubal, trobant igualment poc encer-
tada aquesta decisió, també ha acabat deixant 
el govern. Aquesta situació -provocada des del 
primer moment per l’alcalde- ha conduït el 
govern a quedar-se en minoria, amb només 
cinc representants, davant dels vuit que té ara 
l’oposició. 

La responsabilitat i la implicació personal del 
nostre regidor, Nani Mora, han permès comp-
tar amb nombroses iniciatives en bé dels ciu-
tadans de Llavaneres, com ara el futur Casal de 

Joves, el projecte del futur Centre de Dia o el 
també projecte d’Alberg Juvenil. Però la dedi-
cació de Nani Mora, també s’ha deixat notar en 
l’atenció rigorosa i personal a les famílies amb 
problemes i a la gent gran, i en l’aposta  per un 
jovent participatiu, implicat en la problemàtica 
del poble i capaç de comprometre’s, com ha 
quedat demostrat en l’Ajuntament Jove, inicia-
tiva liderada, entre d’altres, per les regidories 
que portava Esquerra.

Avui, la responsabilitat política d’Esquerra és 
diferent. Ja no estem al govern, però seguim 
comptant amb la força que ens dóna ser la 
tercera opció política més votada i farem valer 
aquesta força des de la responsabilitat i l’ànim 
constructiu. Llavaneres continuarà funcionant 
i nosaltres hi col·laborarem, fiscalitzant el go-
vern i també aportant iniciatives noves.

Esquerra 
fora del 
Govern 
Municipal

En el número de març de 2009 de la revista Llava-
neres Informa, el nostre article acabava dient: “Els 
llavanerencs i les llavanerenques poden estar segurs 
que el Grup Municipal del Partit Popular continuarà 
treballant en benefici del poble de Llavaneres”.

Només han passat uns dies des de la publicació de 
la revista perquè tot Llavaneres hagi pogut compro-
var la realitat del que dèiem. Efectivament, tenim la 
gran satisfacció de poder comunicar a tots/es els/les 
llavanerencs/ques que, en el Ple Municipal celebrat 
el dia 4 de març de 2009, va ser aprovada per una-
nimitat -cosa que agraïm a la resta de grups- una 
moció pensada, redactada, presentada i defensada 
pel Grup Municipal del Partit Popular, en la qual 
demanàvem -perquè creiem que és allò més just-, 
una disminució de l’espectacular pujada d’impostos 
que el Govern Municipal ens obligava a assumir en-
guany. Gràcies a la moció del nostre partit,  totes 
les taxes de l’any 2009 -entre les quals podem citar 

aigua, clavegueram, brosses, residus comercials, 
transport públic, etc.- veuran disminuït el seu aug-
ment a l’IPC real del 2008, que va ser de l’1,5%, en 
comptes de patir increments del 5% al 20% (com 
és el cas del aigua). Aquesta mesura, la veníem 
sol·licitant des que es van aprovar, el desembre de 
2008, els pressupostos de l’any 2009 amb el vot en 
contra del Partit Popular. A més, i també gràcies a la 
nostra gestió, s’ha aconseguit que tots els impostos 
que pagarem l’any 2010 tinguin una actualització 
“sensiblement inferior a l’IPC del 2009”.

Els darrers dies s’ha produït un fet cabdal per a la 
nostra població. Degut a una decisió de l’alcalde, 
el govern ha quedat en minoria. Volem deixar ben 
clar que el PP de Llavaneres, com sempre, no entra 
en les decisions internes d’altres partits polítics. La 
nostra actuació serà la de sempre: Fiscalitzar i im-
pulsar l’acció del govern. Tot el que beneficiï Llava-
neres tindrà el nostre suport.

Baixada 
d’impostos
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És lamentable que un poble hagi de veure com 
els seus partits polítics es van traient els draps 
bruts l’un a l’altre, cosa que està succeint actual-
ment a Llavaneres. El nostre alcalde ha impo-
sat l’exclusió del govern municipal del seu soci 
d’ERC i, automàticament, l’altre soci polític -Gent 
de Llavaneres- ha decidit abandonar el pacte de 
govern perquè no està d’acord amb aquesta de-
cisió (no hi volem aprofundir més; que cadascú 
tregui les seves pròpies conclusions sobre quins 
han estat els motius veritables).

Amb tot aquest panorama, i quan encara falta la 
meitat del mandat, ens trobem amb un escenari 
totalment complex i diferent, del qual creiem que 
el poble, a partir d’ara, podrà treure’n benefici.

És per això que ens atrevim a comprometre’ns 
que, des de SOS LLAVANERES, treballarem con-
juntament amb la resta de partits per tal de cercar 
i aconseguir fites importants per als ciutadans. 

N’és un exemple l’aprovació, durant l’últim ple 
municipal i amb el vot a favor de tots els grups, 
de la baixada de taxes, que van passar de tenir un 
increment del 5% a tenir-ne un de l’1,5%, xifra 
més acord a I’IPC. La nostra formació política ja 
va defensar enèrgicament aquesta mesura quan 
es van aprovar els pressupostos per a l’any 2009, 
tal com vam informar en la revista número 14 del 
mes de gener.

Aquesta situació ha estat el primer exemple d’allò 
que pensem que anirà succeint a partir d’ara: hi 
haurà moltes propostes des de l’oposició i el go-
vern de CIU les haurà d’acceptar, però el poble 
se’n beneficiarà.

Ara, més que mai, cal escoltar els ciutadans de 
Llavaneres perquè tinguin veu al nostre Ajunta-
ment i per poder sortir, entre tots, d’aquesta crisi 
que ens afecta tant a nivell econòmic com insti-
tucional.

L’aritmètica 
de les 
formes

Sant Andreu de Llavaneres observa amb estu-
por com, durant els pròxims dos anys, el govern 
municipal dependrà totalment del grau de res-
ponsabilitat dels representants polítics a l’oposi-
ció. La irresponsabilitat d’uns -incapaços ni tan 
sols de formar govern estable- fa que l’acció de 
governar depengui totalment del compromís de 
compliment del deure de l’oposició. La soledat 
és el resultat de la sobergueria, la prepotència i 
les queixes sistemàtiques que sorgeixen quan 
es deriven les responsabilitats cap al passat.

La culpa d’aquesta greu crisi consistorial és to-
talment del “govern nou” i no es pot responsa-
bilitzar a governs anteriors. Però, pot ser que 
guanyem alguna cosa: la freda aritmètica pot 
moure a alguns a canviar les seves formes, i 
això pot suavitzar l’acció política tot i que no 
pugui amagar la realitat de cadascú. El govern 

municipal depèn de l’oposició, novament inau-
dit. La necessitat de diàleg i el debat volunta-
ri es convertiran en quelcom necessari ja que 
els números hi obliguen. Alguna cosa haurem 
guanyat.

Res canvia al PSC de Llavaneres; seguirem com 
fins ara, fent una oposició constructiva i seri-
osa, presentarem mocions i accions de govern 
i propiciarem el debat amb tothom. A tots els 
grups polítics, se’ls omple la boca dient que el 
primer és el poble i que hem de ser responsa-
bles perquè el poble s’ho mereix. Però no estem 
tan segurs que el poble es mereixi espectacles 
com els que estem veient actualment; represen-
tacions que no diuen res a favor de la respon-
sabilitat política de qui les provoca. El poble sí 
serà responsable quan li correspongui emetre 
el seu judici.

La crisi 
s’instal·la 
al govern

L’alcalde, Bernat Graupera (CiU), ha trencat el pac-
te de govern signat per les tres formacions que fins 
ara formaven el govern municipal, en destituir, de 
manera injustificada, el regidor Nani Mora (ERC). 
Aquesta arbitrarietat i manca de criteri de l’alcalde 
posen en evidència la falta de confiança amb les al-
tres formacions del pacte. Davant d’això, el regidor 
de Gent de Llavaneres, Joan Rubal, ha decidit aban-
donar el govern.

A l’alcalde, li ha mancat diàleg i capacitat de liderat-
ge. CiU no ha sabut entendre la diversitat i el pacte 
com una oportunitat. A tots dos, alcalde i partit, els 
ha mancat valor per afrontar el mandat de govern i 
han demostrat la seva incapacitat per a treballar en 
equip. No podem compartir taula amb aquells que 
es conformen a no fer res per no molestar a ningú; 
amb qui només governa pensant en les eleccions 
pròximes. Cal ser valents i defensar un model de 
poble viu, que es mogui i miri endavant, no pas un 

model de poble ranci, buit i esporuguit davant dels 
nous reptes.

A Gent no ens agraden els governs d’un sol color ni 
tampoc els pactes contra natura; per això seguirem 
treballant -ara des de la oposició- amb el mateix guió 
de sempre: el nostre programa electoral i el model de 
poble just i sostenible que volem per a Llavaneres.

Creiem també que aquesta situació pot generar un 
tarannà diferent a l’Ajuntament. Hi ha una dinàmica 
nova i un nou equilibri de forces. El nou govern en 
minoria haurà de rumiar molt i bé cadascuna de les 
seves passes i els partits a l’oposició haurem de de-
fensar propostes realistes de gestió. Caldrà avançar 
en el diàleg i en l’acord.

A Gent de Llavaneres ens trobareu treballant, com 
sempre, a favor del poble i en la denúncia d’aquells 
que vulguin aprofitar-se’n.

El tarannà 
de Bernat 
Graupera 
deixa el 
govern en 
minoria



Divendres 3
Exposició La maternitat d’Elna, 
bressol de l’exili (1939-1944)
Museu-Arxiu Can Caralt / 
Fins el 3 de maig
De dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h, els dissabtes 
d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h i els diumenges i 
festius d’11.00 a 14.00 h

Organitza: Museu-Arxiu de Llavaneres 

Dissabte 4 
L’hora del conte
Sala infantil Biblioteca Mpal. / 12.00 h
Els contes de la Yia Xin, 
amb la rondallaire Janet Recasens
Organitza: Biblioteca Municipal i 
Regidoria de Cultura

Dimarts 7 
Campionat d’Espanya classe  420
Club Nàutic El Balís / 12.00 h
Més de 100 embarcacions dobles es reuniran 
a Llavaneres per competir pel títol de Campió 
d’Espanya de la classe internacional 420. Els pri-
mers classificats representaran a l’Estat Espan-
yol en els campionats del Món i d’Europa que se 
celebraran a l’estiu. El dia 11 tindrà lloc el mateix 
campionat però per equips. Les comunitats au-
tònomes disputaran una competició excitant en 
què només un participant podrà assolir aquest 
títol tan preuat. Fins a l’11 d’abril
Preu: Gratuït
Organitza: Reial Federació Espanyola de Vela i 
Club Nàutic el Balís

Dijous 16  
Conferència per a adults
Sala d’actes Biblioteca Mpal. / 19.00 h
Mites i errors de l’alimentació, 
amb la nutricionista Griselda Marfà
Organitza: Biblioteca Municipal i 
Regidoria de Cultura

Dissabte 18 
L’hora del conte
Sala infantil Biblioteca Mpal. / 12.00 h
El per què de les coses,
amb el grup Engruna Teatre
Organitza: Biblioteca Municipal i 
Regidoria de Cultura

Dijous 23 
Diada de Sant Jordi
Sala de plens de l’Ajuntament i 
Plaça de la Vila / 19.00 h 
Lliurament dels premis de la Mostra Literària de Sant An-
dreu de Llavaneres i ballada de sardanes amb la Cobla Iluro

Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 24
Sortida al teatre Poliorama
Plaça de la Vila / 20.00 h (sortida)
Garrick, de Tricicle. 
Preu del bus i el teatre: 45€. Compra d’entrades: fins el 7 
d’abril a Ca l’Alfaro. 100 úniques localitats

Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 25 
Concert de Primavera
Jardins de Can Caralt / 12.00 h
Organitza: Escola Municipal de Música

Dilluns 27
Exposició Sense Fum
Als CEIP Sant Andreu i Serena Vall
CEIP Sant Andreu: del 27 d’abril al 4 de maig de 2009
CEIP Serena Vall: del 4 al 15 de maig de 2009
Promou bons hàbits entre els més petits, centrats en els 
beneficis de no fumar.

Mostra de pans
C/ de Munt (davant botiga Salomé) / 17:30 h
Celebració de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat. 
Finalitzada la degustació, es farà una ofrena floral a la Mare 
de Déu a l’església parroquial

Organitza: Associació La Dona per la Dona
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agenda Setmana Santa’09

abril 2009

Portes obertes i 
preinscripcions escolars
La Regidoria d’Ensenyament informa de les 
dates de preinscripció dels centres escolars:
• Segon cicle d’educació infantil, primària i 
secundària: entre el 23 de març i el 3 d’abril, 
ambdós inclosos.
• Primer cicle d’educació infantil (llars 
d’infants municipals): entre el 4 de maig i el 
15 de maig, ambdós inclosos.

Dates de portes obertes de les escoles 
bressol (els CEIP i l’IES ja les han fet durant 
el mes de març):

Escola Bressol 
Municipal Minerva

Directora: Olga Rovira
Avinguda Ca n’Amat, 52 
Telèfon: 937 926 561
Dimecres 15 d’abril 
A partir de les 18.30 h 

Escola Bressol 
Municipal Sant Nicolau

Director: David Castillo
Camí de la Masia, 6-8
Telèfon: 937 930 212
Dijous 16 d’abril
A partir de les 18.30 h

Diumenge 5 
Santa Missa
Església parroquial / 9.00 h / 
20.00 h (en castellà)

Benedicció de palmes i rams i Santa 
Missa
Escales de l’església parroquial / 11.00 h
Església de Sant Pere / 13.00 h

Dilluns 6, dimarts 7 i dimecres 8
Santa Missa
Església parroquial / 20.00 h

Dijous 9 
Confessions
Església parroquial / 17.00 h

Santa Missa (en castellà)
Església de Sant Pere / 20.00 h

Missa del Sopar del Senyor
Església parroquial / 20.00 h
Vetlla de pregària comunitària / 23.00 h

Divendres 10
Viacrucis
Església parroquial fins 
a Sant Pere / 8.00 h

Litúrgia de la passió i mort de Jesús
Església parroquial / 17.00 h

Processó
Pels carrers del poble / 20.30 h

Dissabte 11
Meditació
Església parroquial / 10.00 h

Solemne vetlla Pasqual
Església parroquial / 22.00 h

Diumenge 12 
Santa Missa
Església parroquial / 11.30 h 
i 20.00 h (en castellà)
Església de Sant Pere / 13.00 h

Dilluns 13 
Santa Missa
Església parroquial / 10.00 h

Amor en temps 
de guerra
El Museu-Arxiu de Llava-
neres acull, del 3 d’abril al 
3 de maig, l’exposició La 
maternitat d’Elna, bressol 
de l’exili (1939-1944). La 
mostra presenta la història 
d’Elisabeth Eidenbenz, una 
jove mestra suïssa que va 
atendre els infants refu-
giats del bàndol republicà 
durant la Guerra Civil i que 
va habilitar una residència 
campestre abandonada de 
la vila rossellonesa d’El-
na per poder atendre les 
parteres procedents dels 
camps de concentració i 
els seus fills. Una autèntica 
història d’amor en temps 
de guerra.
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“L’udol”, d’Edurne Vega, guanya el 1r 
Concurs de Curtmetratges de Llavaneres

En defensa de les dones, 
des de fa quinze anys

Carnaval 
participatiu

joventut

cultura

La 5a Nit de Por de Llavaneres va tornar a ser 
un èxit. Cridant de por pel mig del bosc, 180 
persones van recórrer el passatge del terror a les 
fosques el passat dissabte 28 de febrer. La qua-
litat dels muntatges i l’efecte sorpresa van ser la 
clau de la vetllada. A més de par-
ticipar en el passatge, que aquest 
any estava dedicat a l’Edat Mitjana, 
els assistents a la festa van poder 
veure les propostes presentades en 
el 1r Concurs de Curtmetratges, en 
què es va premiar la feina feta per 
Edurne Vega Camps a L’udol. El 
premi estava dotat amb una càme-
ra de vídeo digital. El curtmetratge 
guanyador, a més, serà l’anunci de 
la propera nit de por.

L’organització de la 5a Nit de Por ha 
estat possible gràcies a la participa-

ció de més de 80 persones, sumant-hi membres 
d’Acció Juvenil, de l’ADF Serralada de Montalt, 
d’Adventures Llavaneres, d’Els Banyuts de Lla-
vaneres i voluntaris de l’IES Llavaneres, amb el 
suport de la Regidoria de Joventut. 

L’associació La Dona per la Dona de Llavaneres va tornar a fer de 
la celebració del Dia Internacional de la Dona, que es comme-
mora el 8 de març, una festa en què homes i dones van defen-
sar la igualtat de gènere. El dia 8 van repartir un total de 1.000 
bolígrafs entre les dones que passejaven pel centre del poble. La 
festa grossa va arribar l’endemà, dilluns 9 de març, amb un so-
par que va reunir 70 persones al restaurant La Panificadora de 
Llavaneres. Durant el sopar, La Dona per la Dona va recordar els 
fets del 1911 quan 142 obreres d’una empresa tèxtil de Nova York 
van morir cremades dins la fàbrica, mentre reclamaven els seus 
drets laborals. D’altra banda, es van avançar les noves activitats 
de l’entitat, que ja ha complert 15 anys, i es van lliurar unes co-
pes a les sòcies amb deu anys d’antiguitat, en agraïment al seu 
suport i a la seva col·laboració –a la fotografia -.  

L’origen del 8 de març com a Dia Internacional de la Dona es 
troba en la reivindicació de millores en les condicions de treball i 
de vida, així com dels drets polítics, i en manifestacions en favor 
de la pau. En els anys seixanta i setanta va tornar a implantar-se 
la celebració d’aquesta data, fet que l’Organització de les Nacions 
Unides va acabar de corroborar el 1977, amb la declaració del 8 
de març com a Dia Internacional de la Dona.

Una rua infantil i un ball de 
disfresses amb molta partici-
pació van servir per festejar  el 
Carnestoltes a Llavaneres, el 22 
de febrer. La festa va començar 
amb una rua pels carrers del 
centre i es va completar amb 
un espectacle a El Casal. A 
més, les tres escoles del poble, 
Sant Andreu, Serena Vall i La-
bandària, van dur a terme un 
munt d’activitats durant tota la 
setmana, des del Dijous Gras 
fins al Dimecres de Cendra.

La nit de por va oferir un terrorífic passeig pel bosc.

Jornades 
d’orientació 
acadèmica i 
professional
Del 15 d’abril al 6 de 
maig, les Regidories de 
Joventut i Ensenyament 
portaran a terme unes 
jornades per assessorar 
els estudiants d’ESO i 
Batxillerat de les possi-
bles sortides acadèmi-
ques i laborals. Els dies 
15 i 22 d’abril, es faran 
sessions personalitzades 
d’assessorament al PIJ de 
la Biblioteca –cal dema-
nar cita prèvia trucant a 
Ca l’Alfaro o enviant un 
correu a joventut@lla-
vaneres.es-. També està 
prevista, pel 28 d’abril, 
una xerrada amb famí-
lies i joves. A més, a l’IES 
Llavaneres es podrà veu-
re l’exposició Després de 
l’ESO, què?, del 29 d’abril 
al 6 de maig.

Es tanquen els 
bucs d’assaig 
musical 
L’Ajuntament de Llavane-
res ha decidit tancar els 
bucs d’assaig musical de 
l’edifici de les Monges. Els 
motius són el deteriora-
ment de l’espai destinat a 
l’assaig de grups de músi-
ca del municipi i el poc ús 
que se’n feia darrerament, 
tenint en compte que ens 
trobem en període es-
colar. La previsió és que 
el servei es pugui tornar 
a reprendre en el futur 
Casal de Joves, que s’ha 
d’habilitar a la masia de 
Can Rivière i que es pre-
veu inaugurar a mitjans 
del 2010. Abans de reobrir 
els bucs d’assaig, caldrà 
adequar oportunament 
l’espai i també establir un 
reglament de bon ús que 
garanteixi el bon man-
teniment de les instal-
lacions.

El premi es va lliurar en el decurs de la 5a Nit de Por, que va reunir 
unes 180 persones en un magnífic recorregut de terror pel bosc



Dijous 16 
2n Sopar del pèsol 
Restaurant Vil·la Minerva / 21.00 h
Lliurament de la 3a distinció Pèsol d’Or 
Cal inscripció i pagament previ
Més informació: Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme

Divendres 17 
Intercanvi escola i municipi 
Plaça de la Vila / 10.00 h
Lliurament de les figures gegants del pèsol 
elaborades pels alumnes de P4.
Amb la col·laboració del CEIP Sant Andreu, 
CEIP Serena Vall i CEIP Labandària

Taller de cuina del pèsol 
Pg. Mare de Déu de Montserrat / 11.00 h
A càrrec de l’Àvia Remei

Dissabte 18 
Exposició i venda de pèsols per part de 
productors i comerciants
Parc de Ca l’Alfaro / De 10.00 a 14.00 h i 
de 17.00 a 19.30 h 
Expositor convidat: guisante de lágrima de 
Tudela de Navarra

2n Musicart
Parc de Ca l’Alfaro / De 10.00 a 14.00 h i 
de 18.00 a 24.00 h
Trobada i concurs de música i 
art al carrer
Amb la col·laboració del Col·lectiu de 
Músics del Maresme, l’Escola de Música de 
Sant Andreu de Llavaneres i les Regidories 
de Cultura i Festes i Joventut

Concurs Cuinem pèsols al carrer 
Carrer de Munt / D’11.00 a 13.00 h

Taller infantil Sensacions
Parc de Ca l’Alfaro / D’11.00  a 14.00 h

Anem a jugar!
Parc de Ca l’Alfaro / 17.00 h
Activitat infantil amb recuperació dels 
jocs tradicionals de cucanya
 
Presentació del conte del pèsol de 
Llavaneres
Sala polivalent de Ca l’Alfaro / 18.30 h

1r Sopar popular del pèsol garrofal
Parc de Ca l’Alfaro / 20.30 h
Amb la participació dels restauradors i 
comerciants locals

Diumenge 19 
Exposició i venda de pèsols per part de 
productors i comerciants
Parc de Ca l’Alfaro/ De 10.00 a 15.00 h

2n Musicart 
Trobada i concurs de música i 
art al carrer
Parc de Ca l’Alfaro/ De 10.00 a 15.00 h

Taller infantil 
Parc de Ca l’Alfaro / De 10.30 a 14.00 h
Pintar terrines, plantar pèsols, el joc del 
pèsol, etc.
 
Passejada oficial de la Festa del pèsol
Parc de Ca l’Alfaro / 11.30 h 

Degustació dels pèsols ofegats de 
Llavaneres 
Parc de Ca l’Alfaro / 12.00 h


