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El líder d’U2 Bono i l’alcalde Bernat Graupera, amb una coca de Llavaneres.

Aquesta fotografia s’ha publicat en molts mitjans de comunicació: molts ja
l’haureu vist. Com ja hem explicat, va ser un secret molt ben guardat que ja
podem compartir amb tots els llavanerencs. Bono, el líder d’U2, va allotjar-se
durant quinze dies en una finca de Llavaneres durant la seva estada a Barcelona,
on va oferir els dos primers concerts de la gira que aquest estiu el grup farà per
tot el món. Vam comprometre’ns a mantenir silenci perquè pogués gaudir de la
tranquil·litat i la confidencialitat per la qual va triar el nostre poble per fer-hi una
estada de més de quinze dies, i en aquesta tasca ha estat crucial la col·laboració de
la Policia Local.
Durant aquells dies vam sol·licitar fer una visita al cantant per presentar-nos i
posar-nos a la seva disposició. Va ser una trobada encantadora. En Bono ens va
rebre fent gala d’una gran senzillesa i naturalitat. Es va interessar pel nostre poble
i va dir que la finca on s’estava allotjat li recordava molt casa seva, que està situada
a prop del mar, envoltada d’arbres, i també a prop de la ciutat, en aquest cas
Dublín, a una distància semblant a com ho està Llavaneres de Barcelona.
“M’agrada perquè se senten els ocells, per la pau que s’hi respira, pel clima”, va
comentar. Ens va preguntar on era l’església, on es podia anar a menjar bé...
Preocupat com està sempre per les causes humanitàries, també es va interessar
per la situació de crisi econòmica al nostre país. Com a agraïment, li vam regalar
una coca de Llavaneres i li vam explicar que és un dolç típic del nostre poble. Era
un moment únic per promocionar aquest producte!
És evident que ha estat un orgull que una persona d’aquesta categoria personal i
professional, amb milions de fans arreu del món, tan abocat a les causes humanitàries, hagi estat durant uns dies veí del nostre poble. I ho és perquè el fet que hagi
triat Llavaneres diu molt de la qualitat de vida que s’hi respira i que
volem continuar mantenint: un poble net, tranquil i segur... on es puguin
continuar sentint el cant dels ocells.
Us desitjo a tots un bon estiu i us convido a gaudir del nostre poble!
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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festes

No és estiu sense la Minerva

Llavaneres s’aboca de ple a la festa major d’estiu, que ha proposat una cinquantena d’actes
culturals, esportius, infantils i de lleure per a tots els públics
La Minerva 2009 convidava a barrejar-se amb la festa i així ha
estat. La participació ha estat la nota dominant d’una festa major que a Llavaneres suposa l’esclat de l’estiu. El concert amb
Camerart al temple parroquial, l’estrena teatral de la companyia Inestable i la trobada de puntaires van obrir la celebració
el segon cap de setmana de juliol. Els dies centrals de la festa

es van viure del 17 al 20, en què no hi van faltar els clàssics de
la festa: espectacles infantils, correfoc i castell pirotècnic a la
platja, rues, balls de festa major, nit de gresca per als joves,
castellers, gegants... En definitiva, tots els ingredients d’una
bona festa major d’estiu. Us oferim un tastet de la festa amb
aquestes imatges.
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urbanisme

Nous jocs infantils a
Sant Pere
El parc de Sant Pere llueix nous jocs
infantils. La Regidoria d’Urbanisme els ha fet instal·lar per millorar
l’oferta de lleure d’aquest important
espai de trobada del barri de mar.
També s’han col·locat nous gronxadors al parc de l’escola Serena Vall
i s’han reparat els del parc de Can
Matas, que estaven malmesos.

El parc de la Llorita,
exclusiu per a vianants
El parc de la Font de la Mare de Déu
de la Llorita es tancarà properament al trànsit de vehicles. La Regidoria d’Urbanisme ha col·locat una
tanca a l’accés inferior i una altra
a l’accés superior del parc. Després
de les obres de millora que s’hi van
fer l’hivern passat, ara l’objectiu és
que el parc sigui d’ús exclusiu per a
vianants. L’actuació es completarà
amb unes altres obres de millora: es
delimitarà el marge de la Riera amb
terres i vegetació i s’hi aixecaran
petits ponts per creuar-la. També es
col·locarà nou mobiliari de lleure.

Ajudant a trobar feina
129 assistents han participat durant
els mesos d’abril a juny en dues
propostes enfocades a millorar la
recerca de feina. Es tracta del curs
d’Alfabetització digital i del projecte
Connecta’t. Les classes, a càrrec de
l’empresa Insercoop, van acabar a
finals de juny i la valoració és molt
positiva. El curs d’Alfabetització digital va comptar amb 51 assistents.
L’objectiu del curs era donar eines
per a la recerca de feina per Internet. El programa Connecta’t va tenir
78 assistents, en accions setmanals
emmarcades en les sessions del
Club de la feina. Aquestes accions
han estat subvencionades a través
dels Pactes Territorials 2008.

El nou passeig marítim

Les obres de repavimentació s’han executat a través del fons
estatal i han canviat la imatge de la via, que estava molt deteriorada
El passeig marítim, que connecta l’estació
de tren amb el restaurant Pins Mar, ofereix
ara un aspecte molt més agradable que
convida a gaudir d’una caminada a la vora
del mar. Les obres han inclòs la pavimentació del camí amb formigó i s’hi ha instal·
lat enllumenat públic nou i mobiliari urbà,
com bancs i papereres. A més, s’hi ha col·
locat una pilona per afavorir el passeig dels
vianants. Hi tenen accés, però, els vehicles
de serveis i els veïns de la zona que no tinguin cap altra entrada a casa seva. Només
en queden pendents alguns serrells que
s’enllestiran després de l’estiu.
L’obra s’ha finançat amb l’aportació estatal del FEIL 2009.

S’està treballant també en l’obra dels accessos al passeig marítim i al setembre, per no
ocupar l’N-II durant l’època d’estiu, començarà l’actuació d’urbanització de la rotonda
i del camí del Pla de la Torreta. Pel que fa a
Ca l’Alfaro, les obres de reparació de la coberta estan força avançades i a continuació
se’n rehabilitarà la façana. També hi ha en
marxa l’actuació de rehabilitació de l’antic
escorxador. Durant l’estiu es faran les reformes al CEIP Labandària i al pavelló, i al
setembre és previst que comenci l’obra de
repavimentació de la plaça de la Vila.

Altres obres
Continuen endavant la resta d’obres que l’Ajuntament
de Llavaneres pagarà amb
el fons estatal. Entre les més
destacades, hi ha el parc de
Can Rivière, on ja s’han fet els
moviments de terres i s’han
començat a delimitar els diferents espais que tindrà la zona. El passeig marítim s’ha repavimentat i llueix nou enllumenat.

Les dues promocions de pisos
socials es licitaran conjuntament
L’Ajuntament de Llavaneres ha optat per
tirar endavant de manera conjunta la licitació de les obres de les dues promocions
d’habitatges socials pendents a Llavaneres. La decisió es va prendre arran de la
renúncia que va presentar l’empresa que
havia de tirar endavant la promoció dels
pisos de Can Rivière. El ple municipal va
aprovar, per unanimitat el 26 de maig, el
quadre de característiques conjunt per a
la promoció d’11 habitatges a Can Rivière
i de 25 al carrer de Sant Antoni. L’Ajuntament de Llavaneres ha confiat el procés
de licitació del contracte a la Diputació

de Barcelona. La regidora d’Urbanisme,
Sandra Carreras, confia que, en presentar conjuntament totes dues promocions, hi hagi un major ventall d’empreses
interessades a fer les obres. El contracte
consisteix en l’alienació del solar i l’empresa que en resulti adjudicatària assumirà la construcció dels pisos i la gestió
de la promoció. Aquesta licitació conjunta no es va poder fer en un primer moment perquè la finca del carrer de Sant
Antoni no era municipal i es preferia no
endarrerir la contractació de la promoció
de Can Rivière.

L’Estat farà una nova estació de Renfe
El Ministeri de Foment té en procés de
licitació les obres de remodelació de l’estació de Renfe a Llavaneres. El pressupost
és de 2.907.196,94 € i el termini d’execució
previst és d’un any. L’obra inclourà la construcció d’una nova estació de passatgers,
de 380 m2, i de noves marquesines per
millorar l’estada dels usuaris. En destaca
també la supressió de barreres arquitectòniques dins de l’estació, amb escales i
ascensors. L’Ajuntament agraeix la inversió però demana que s’eliminin les barre-

res arquitectòniques entre el nucli urbà i
l’estació, i també de la platja. La regidora
d’Urbanisme, Sandra Carreras, ha reclamat, tant a Adif com a Costes de la Generalitat, al Ministeri de Medi Am-bient i a
Carreteres i Costes de l’Estat, que s’aprofiti
aquesta actuació per millorar l’accessibilitat dels vianants entre el nucli urbà, l’estació i la platja. Carreras sol·licita també una
major sensibilitat paisatgística en la implantació de murs i tanques de gran alçada
davant del mar.
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medi ambient

Creus que això és orgànic?

En marxa una campanya per demanar que els veïns
s’impliquin més en la recollida de la matèria orgànica
L’objectiu principal de la campanya és
conscienciar la població de per què s’ha de
separar bé la matèria orgànica. Els motius
més importants són tres:
· Legal: és obligatori per llei.
· Ètic i ecològic: és un hàbit més sostenible perquè representa la reducció dràstica de les escombraries que fins fa poc
es portaven a incinerar i, per tant, es
redueix el nombre d’emissions contaminants a l’atmosfera.

tornarà a explicar què és i què no és matèria orgànica. Per fer-ho, s’editarà tot un
seguit de material informatiu i s’organitzaran punts informatius al carrer, durant
el mes de setembre, tant al centre com al
barri marítim. Com a cloenda, dissabte 3
d’octubre al matí, es farà una festa popular
al parc de Ca l’Alfaro.

· Econòmic: no separar bé la matèria orgànica té una penalització que es
tradueix en la reducció dels ajuts econòmics que reben les administracions
municipals.
La recollida selectiva a Llavaneres està
funcionant bé, però cal parar més atenció en el que es diposita en el contenidor
de les restes de menjar, perquè l’Ajuntament hi ha arribat a trobar materials
molt allunyats d’aquesta fracció d’escombraries, com una planxa, un ós de
peluix o una bombeta. El missatge que
es vol fer arribar és que separar bé els
residus orgànics és important perquè el
compost que se’n fa retorna a la terra.
Per tal de millorar el funcionament
d’aquest servei, l’Ajuntament demana la col·laboració dels veïns. A través
d’aquesta campanya informativa, es

Tractament ecològic
contra el pugó i altres
insectes
La brigada municipal, sota l’assessorament de la Regidoria de
Medi Ambient, va portar a terme
al mes de juny una actuació per
combatre el pugó i altres insectes de l’arbrat de la Riera –que
són principalment acàcies- i dels
baladres de l’entorn de l’església
de Sant Pere. Tot seguint les directrius de la distinció de qualitat EMAS, es va triar un producte
ecològic, sabó de potassa, per
evitar cap perjudici en la salut de
les persones. El compost utilitzat és potser menys efectiu que
altres insecticides, però també
menys agressiu i no és perjudicial per a les persones ni per a la
resta de fauna útil. La disminució
de la toxicitat dels productes fitosanitaris emprats és una de les
recomanacions del pla de qualitat que aplica el servei de jardineria municipal.

Tractament
fitosanitari als
plàtans urbans
Cartell de la campanya per millorar la
qualitat de la matèria orgànica.

Retirada l’estructura metàl·lica de
la platja de Llavaneres

Un tram de la platja de Llavaneres es va de Pesca i Acció Marítima de la Generahaver de tancar al bany el 19 de juny per litat i al cap del districte marítim d’Arenys
la presència d’una estructura metàl·lica de de Mar, durant els següents dies, la Policia
grans dimensions, que era perillosa per als Local es va encarregar de contactar amb
banyistes i que es va poder retirar el 2 de el propietari d’aquesta estructura metàl·
juliol. Era una estructura d’una piscifac- lica, que es va fer càrrec de retirar-la. Per
toria que el corrent marítim va arrossegar treure-la del mar, van caldre prop de tres
fins a la costa. Tan bon punt es va donar hores de treballs i l’ajut d’una grua.
l’alerta, gràcies a l’avís d’un
banyista que va veure com
sobresortien de l’aigua uns
ferros, Etramar, una empresa
local especialitzada en treballs
marítims, i la Policia Local,
amb la col·laboració del tècnic
municipal de Sanitat, es van
encarregar d’aïllar i senyalitzar
la zona de la platja on estaven
sedimentats els ferros per evitar accidents. A més d’informar-ne a la Direcció General Extracció de l’estructura metàl·lica de la platja.

La Regidoria de Medi Ambient va
portar a terme a mitjans juny i a
primers de juliol un tractament
fitosanitari als plàtans de l’arbrat
viari de Llavaneres –passeig de
la Riera, Mare de Déu de Montserrat, Mare de Déu de Lurdes,
plaça de la Vila, Clòsens i plaça
de l’Església, principalment-. Les
feines, que es van encarregar a
l’empresa Fitonatur, es van fer de
nit per evitar molèsties als veïns.
La finalitat de l’actuació ha estat prevenir possibles malalties
d’aquests exemplars i evitar que
els puguin afectar fongs o insectes. Aquestes plagues, a banda de
debilitar l’exemplar, provoquen la
caiguda prematura de les fulles
dels arbres. Per fer aquest tractament, es van escollir uns productes el màxim de respectuosos
amb el medi ambient i, per tant,
amb la salut de les persones.
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Consells per
sortir de la crisi
La sessió informativa
sobre Refinançament en
temps de crisi va aconseguir captar l’interès
de prop d’una trentena
de comerços i empreses
de serveis de Les 3 viles. La xerrada, que va
organitzar el 17 de juny
la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, amb la col·
laboració de la Cambra
de Comerç de Barcelona,
va oferir als assistents
estratègies per tractar
de superar la crisi econòmica actual. Arran de
la bona rebuda d’aquesta iniciativa, els ajuntaments de Llavaneres,
Sant Vicenç i Caldes d’Estrac ja es plantegen organitzar altres activitats
que ofereix la Cambra de
Comerç de Barcelona per
fer costat als empresaris
locals, previstes per al
mes d’octubre.

promoció econòmica

Descobrir “Les 3 viles”

Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes fan un pas més per donar a conèixer
els seus atractius i consolidar-se com a destinació turística de qualitat
Els ajuntaments de Sant Andreu de Llavaneres,
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac, han
editat una guia turística, seguint l’aposta per
promocionar-se, sota la marca de Les 3 viles. La
guia, que es va presentar el 10 de juliol a l’hotel
rural Can Mora de Dalt de Sant Vicenç, explica
els principals atractius de les tres poblacions a
través de fotografies i textos. Es fa especial èmfasi en la bellesa del paisatge, enclavat entre el mar
i la muntanya, en la variada oferta d’activitats
culturals i esportives i en la riquesa de la gastronomia local.

hi va assistir el regidor de Promoció Econòmica, Josep Molina.

De la guia, que compta amb el patrocini d’Acesa
i la col·laboració de la Diputació de Barcelona,
se n’han editat 15.000 exemplars –en català,
castellà, anglès i francès-, que es distribuiran
per establiments turístics de la comarca. En la
presentació, hi van participar els alcaldes de
Les 3 viles: Bernat Graupera, de Llavaneres, Miquel Àngel Martínez, de Sant Vicenç, i Joaquim
Arnó, de Caldes. Per part de Llavaneres, també

Un dels objectius de la guia turística és donar a
conèixer la variada oferta de lleure dels tres municipis que, en total, disposen de tres camps de
golf, un port esportiu i una hípica; sales d’exposicions i museus de prestigi; un centre de termalisme i de talassoteràpia, més de 50 restaurants i
jornades i fires gastronòmiques amb productes
amb marca de garantia de qualitat, com els pèsols i la coca de Llavaneres.

Tots tres municipis, fa temps, van decidir unir
esforços per tal de promocionar-se turísticament
i econòmicament. El primer pas es va fer l’any
2007 amb la presentació de la marca de Les 3 viles, una marca que, sota un mateix logotip, aplega des d’aleshores el comerç, el turisme i altres
serveis mancomunats de les poblacions de Sant
Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i
Caldes d’Estrac.

Fes més
competitiu el
teu negoci
La Regidoria de Promoció Econòmica convida
els empresaris i comerciants de Llavaneres a
participar en una proposta de formació que
organitzen la Diputació
de Barcelona i la Cambra
de Comerç. Es tracta d’un
taller de 4 hores de durada, que s’impartirà en
dos migdies, i que pretén
ajudar-los a cercar eines
per fer més competitiu
el seu negoci. El nom del
taller és Què em passa?
Per organitzar aquest taller a Llavaneres, cal que
s’hi inscriguin un mínim
de deu persones. El curset és gratuït i es farà el
16 i 22 de setembre. Per
a més informació, cal
adreçar-se a Ca l’Alfaro o
trucar al 937 023 644.

Els altres alcaldes i el públic assistent a la presentació de la guia.

L’educació en el lleure, un sector a l’alça

Satisfacció en la cloenda del segon curs de mo- laboral a activitats com ara casals d’estiu, colònitors d’activitats de lleure infantil i juvenil, nies, campaments, ludoteques, etc, i ja pensa a
que es va celebrar dissabte 27 de juny. Aquest organitzar un curs de directors/es d’activitats
ha estat el segon curs que les regidories de de lleure, però caldrà un mínim d’inscripcions.
Promoció Econòmica, Ensenyament i Joven- Les persones interessades s’han d’adreçar a Ca
tut han organitzat durant el curs 2008-2009 i l’Alfaro o trucar al 937 023 644.
l’acollida ha estat excel·lent. Les
classes es van fer al CEIP Labandària i ara els vint alumnes que
hi han participat faran 150 hores de pràctiques supervisades i
n’hauran d’elaborar una memòria, pas previ a l’obtenció del títol de monitors que expedeix la
Generalitat de Catalunya. Després d’aquestes dues propostes
lectives, l’Ajuntament de Llavaneres ha constatat l’interès elevat
de la població davant un sector
que obre les portes a la inserció Foto de família en la cloenda del curs de monitors de lleure.
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participació ciutadana

Llavaneres decideix què
vol ser de gran

En marxa un procés de participació ciutadana per saber què
preocupa els veïns i per planificar el futur del municipi
L’Ajuntament de Llavaneres demana la
complicitat dels veïns per planificar plegats el futur de la població, a dotze anys
vista, fins el 2020. El consistori vol saber
els temes que preocupen la ciutadania i
conèixer el model de municipi que desit-

Taules temàtiques:
Ensenyament
Sanitat
Benestar Social i Joventut
Promoció Econòmica
Cultura i Esports
Urbanisme
Habitatge
Medi Ambient i Mobilitat

gen els habitants. Amb aquesta informació, que s’obtindrà amb l’organització de
24 taules de treball programades per al
mes de setembre, en diferents punts del
municipi, es plantejaran actuacions a un
termini curt, mig i llarg.

Àrees geogràfiques:
Llavaneres Centre
Llavaneres Llevant
Llavaneres Ponent
Llavaneres Mar

Dates:
1a fase
Del 14 de setembre
a l’1 d’octubre
2a fase
Del 19 al 22 d’octubre
Conclusions
Del 28 al 31 d’octubre

Consulta ciutadana sobre equipaments
L’Ajuntament de Llavaneres posarà en
marxa al setembre un procés de consulta
ciutadana sobre equipaments del poble
perquè els veïns decideixin quina proposta donen suport. La voluntat és generar
un debat sobre aquests espais públics i

implicar el major nombre de veïns possible en la decisió final. Per això, el canal de
participació que s’utilitzarà serà la votació
en paper i en un sector en concret de la
població es farà una prova pilot a través
del vot electrònic.

L’Ajuntament Jove, a Londres
L’Ajuntament de Llavaneres va exposar,
dilluns 29 de juny, en el marc d’un congrés internacional celebrat a Londres, el
projecte de l’Ajuntament Jove Electrònic
2009. La iniciativa local va tenir molt bona
acollida entre els assistents a aquesta 9a
Conferència europea sobre e-govern, 9th
European Conference on e-Government.

net, i en el procés de votacions electròniques, inclòs en un projecte pioner i avalat
per experts de la Generalitat de Catalunya.
Durant l’Ajuntament Jove, 625 nois i noies
de 14 a 18 anys van estar cridats a les urnes
per, electrònicament o pel sistema tradicional, triar un consistori que durant 12 dies
va governar el municipi. Les 21 propostes
aprovades pel ple de l’Ajuntament Jove van
ser recollides pel plenari municipal per tal
de ser portades a terme.

Al congrés, també hi van assistir la tècnica de Participació Ciutadana de Llavaneres, Gemma Gibert, i el
regidor Nani Mora, que
va ser el responsable de
l’Ajuntament Jove. En
la presentació d’aquest
projecte, es va destacar
el paper de les noves
tecnologies durant tot
el procés de consulta,
sobretot en el decurs de
la campanya electoral, a La tècnica de Participació Ciutadana de Llavaneres,
través de blocs a inter- a Londres, durant la presentació.

Els primers tràmits en
línia amb l’Ajuntament
El web municipal santandreudellavaneres.cat permet fer, des del 22
de juny, els primers tràmits on-line.
La sol·licitud telemàtica d’aquestes
primeres gestions s’està fent a través
de l’e-tram, l’administració digital,
que roman activa les 24 hores del
dia i els 365 dies de l’any. De moment es poden presentar instàncies
genèriques, queixes i suggeriments,
així com sol·licitar una cita amb un
càrrec electe. El nombre de tràmits
s’anirà ampliant. Per fer algunes de
les gestions en línia a través de l’etram, cal que disposeu d’un certificat
digital que acrediti que sou vosaltres
qui presenteu la instància. Són vàlids
els certificats digitals classificats per
CATCert: DNI electrònic, Camerfirma,
FNMT, Firma Professional, els propis
de CATCert, etc. En aquests moments,
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està en tràmits per poder expedir oficialment el certificat digital.
Mentrestant, podeu adreçar-vos al
Consell Comarcal del Maresme, on us
l’expediran.

El portal de les entitats
del poble
El portal a internet de les entitats
del poble www.entitatsllavaneres.
cat ja és actiu. Impulsat per la Regidoria de Participació Ciutadana,
el nou web permet conèixer la realitat i l’actualitat associativa de la
vila. L’Ajuntament de Llavaneres ha
portat a terme un curs de formació
entre les entitats locals per ensenyar-los a crear i a actualitzar el seu
propi web. De moment hi ha vuit associacions, però el portal està obert
a totes aquelles que ho vulguin i
que estiguin registrades al municipi. L’objectiu del nou portal és dinamitzar les entitats locals, tot respectant-ne la identitat i l’autonomia.

Tot avançant en la
recepció de la TDT
Continuen les gestions per part del
consistori per tal de millorar la recepció de la Televisió Digital Terrestre (TDT), que en alguns punts del
municipi encara és deficient tot i que
ja s’ha complert la data de l’apagada
analògica anunciada, el passat 30 de
juny. L’Ajuntament té obert a través
del web municipal un formulari de
queixes sobre la recepció de la TDT.
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65.000 euros
pel pla d’ajut a
les famílies
El ple municipal del 22 de
juny va aprovar per unanimitat una modificació
de crèdit que, entre altres
partides, inclou 65.000 euros per fer front als ajuts
extraordinaris de suport a
les famílies. La proposta es
va consensuar per part de
tots els grups municipals,
després que en els darrers
dos mesos hagués quedat
sobre la taula per falta de
consens. En el moment de
la votació, però, i a petició
de l’oposició, es va retirar
una partida d’11.000 euros, que hagués servit per
finançar una part de la
comissaria mòbil de la Policia Local que el govern
proposava instal·lar al
barri de mar. L’oposició va
argumentar que la proposta s’enfrontava a informes
desfavorables de secretaria i d’intervenció per
no haver suficient dotació
pressupostària i per defectes en el procediment de
contractació, per tractar-se
d’una qüestió d’urgència,
motiu pel qual es va afegir
aquesta quantitat a la modificació de crèdit.

S’aprova una
ordenança
per regular les
zones blaves
El ple municipal del 22 de
juny va aprovar per unanimitat una nova ordenança
municipal que, un cop entri
en vigor, regularà les condicions de les zones blaves
d’estacionament limitat en
diversos punts de la vila.
El govern va destacar que
la moció era fruit del consens polític i va remarcar el
treball tècnic. Els grups de
l’oposició van agrair l’actitud de col·laboració del regidor de Governació, Juan
Manuel García. Només SOS
va defensar la creació d’una
zona d’estacionament limitat sense pagament.

plens

El ple tomba la proposta de crear
microespecialitats a la Policia Local

L’oposició defensa que l’aplicació de la norma de qualitat ISO ha de
millorar l’eficiència sense augmentar el cost en personal
El ple municipal va rebutjar, el 26 de maig, la proposta de crear microespecialitats en el cos de la
Policia Local. Només hi va votar a favor CiU, al
govern. La resta de forces polítiques, a l’oposició,
PP, ERC, PSC, GLL i SOS, van votar en contra tot
argumentant que l’aprovació d’un complement
econòmic per als agents suposaria un greuge
comparatiu respecte de la resta de funcionaris
municipals. També van defensar que, davant la
crisi econòmica actual, no es pot assumir un augment de la despesa del personal. El regidor d’Hisenda, Josep Molina, però, va rebatre que aquests
diners estaven inclosos en el pressupost municipal aprovat el desembre de 2008. El projecte de
les microespecialitats es va dissenyar arran de
l’obtenció del distintiu de qualitat ISO 9001 per
part de la Policia Local. L’objectiu era garantir,
demostrar i ampliar aquest compromís de qualitat amb el ciutadà, que ja s’havia adquirit amb la
certificació ISO. Amb aquest complement, s’as-

segurava fins a 6 hores extres de treball per agent
i per mes, fora de la jornada laboral.
D’altra banda, els grups de l’oposició van demanar al govern una política global de recursos
humans. En aquest sentit, l’Ajuntament està treballant amb la Diputació de Barcelona per tirar
endavant el comitè de seguiment de valoració de
llocs de treball, aprovada el 2007. Aquest comitè,
que estarà integrat pels representants sindicals
del personal laboral i funcionari, estudiarà cas
per cas cada lloc de treball.
Per reiterar la seva queixa davant aquesta situació, en el ple següent, el 22 de juny, els grups
municipals de PP, ERC, PSC, GLL i SOS Llavaneres van aprovar, amb el vot contrari de CiU,
una moció de reprovació a l’alcalde com a màxim
responsable de la Policia Local per la manera que
s’ha gestionat el conflicte.

Altres acords
Ajuts per fills celíacs. Aprovació d’un ajut social de 100 euros
mensuals al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament per
fill celíac. La proposta es va aprovar el 26 de maig amb els vots
a favor de CiU, PP i el PSC, i amb les abstencions d’ERC, SOS i
GLL, que van advertir que es tracta d’un antecedent que obre la
porta a sol·licituds de tota mena.
De l’escola al treball. Adhesió per unanimitat a un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal per a l’establiment de la
Xarxa Transició de l’Escola al Treball del Maresme.
Panells solars. Aprovació per unanimitat, a proposta de SOS,
d’una moció per reduir la burocràcia per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics en habitatges familiars.
PUOSC 2009. Unanimitat per sol·licitar el canvi de destí de la
subvenció de 150.000 euros del PUOSC 2009 de l’obra d’urbanització de la rotonda de l’N-II i condicionament de l’entorn, a
l’obra de rehabilitació de la masia de Can Rivière per a casal de
joventut.
Sant Nicolau. Consens en l’aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, del servei públic de l’Escola
Bressol Sant Nicolau i atenció a la infància, i convocatòria de la
licitació. El termini de presentació de propostes finalitzava el 27
de juliol.
Finances municipals. Aprovació d’una moció de SOS per a
la formulació d’un pla de sanejament financer, amb els vots de
SOS, GLL i ERC i l’abstenció de CiU, PP i PSC. El regidor d’Hisenda ja va comunicar que el pla de sanejament està en marxa
des de finals de 2008 i que un cop es tanqui l’exercici es reprendrà el procés.
Carretera de Mata. Aprovació per unanimitat d’una moció
d’ERC per a la millora de la carretera BV-5031.

Escola bressol a
Sant Pere
El govern municipal va portar a aprovació, en el ple
de juny, el projecte d’obres
ordinàries de construcció
d’una llar d’infants a la
parcel·la d’equipaments del
barri de Sant Pere. L’objectiu del govern és evitar perdre la subvenció de 540.000
euros que el consistori va
aconseguir per tirar endavant el projecte. L’alcalde,
Bernat Graupera, va explicar que l’escenari ha canviat perquè posteriorment es
va adquirir l’escola bressol
de Sant Nicolau. CiU i el PP
van defensar que cal una
altra escola bressol a Can
Sanç, però no en l’àmbit
del parc. Per la seva banda,
ERC i Gent de Llavaneres
van demanar que l’escola
es construís al parc de Sant
Pere i van dir que s’aconseguiria un equipament de la
qualitat de l’escola Minerva. El PSC va assegurar que
no deixaran perdre ni un
euro i SOS va advertir que
adequar Sant Nicolau costarà molts diners.
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cultura

Redescobrint
Comabella
El Museu homenatja també l’artista maresmenc Manuel Cusachs
Llavaneres s’ha volgut reconciliar aquest estiu
amb el record d’Eduard Comabella (1951-1988).
La mort tràgica de l’artista, l’any 1988, va obrir
una ferida que vint anys després s’ha pogut
tancar per tornar a situar l’obra d’aquest pintor
llavanerenc en el lloc que li correspon. Així ho
va destacar en la presentació de l’exposició, que
durant tot el mes de juliol s’ha pogut visitar al
Museu-Arxiu de Llavaneres, a Can Caralt, el crític d’art i amic de Comabella, Pere Pascual. I això
és el que ha volgut fer Llavaneres: obrir les portes al gran públic perquè descobreixi o es retrobi
amb l’obra de Comabella.
En la presentació, el crític d’art Pere Pascual va
destacar la rapidesa amb què Comabella va evolucionar artísticament. Eduard Comabella, que
va viure bona part de la seva vida a la masia de
Can Tries de Llavaneres, va esgotar totes les etapes com a pintor en només 15 anys de trajectòria
professional. Els primers quadres reprodueixen
paisatges i bodegons a tot color, però de seguida
es comença a perfilar un estil propi, molt marcat, i el pintor s’endinsa en l’abstracció. Pascual
també va assenyalar l’ús dels colors aconseguit
per Comabella, fins al punt que es parlava del
blau i del groc Comabella.
Cada cop més intimista, però, va anar enfos-

quint els seus quadres fins que va adoptar el negre. Desbocat, va acabar cremant les teles a la
recerca del negre més pur. El 1988 moria Eduard
Comabella, un gentleman, tal com el va definir
l’artista Yago Vilamanyà quan tot just feia pocs
dies que havia inaugurat una exposició a la galeria Minerva de Mataró.
Homenatge a Cusachs
Un altre nom propi que aquest estiu Llavaneres ha volgut reconèixer és l’artista maresmenc
Manuel Cusachs. El Museu-Arxiu va exposar
durant tot el mes de juny una retrospectiva amb
escultures i dibuixos fets entre 1980 i 2005. Una
exposició magnífica, per recrear-se visitant-la,
rica en matisos. Un fantàstic bust dedicat a Josep Pla, en què sembla que l’escriptor de Llofriu
sigui viu, és una de les escultures que es van
poder veure a Can Caralt. Escultures plenes de
vida, fidels a la realitat.
L’obra de Manuel Cusachs transmet la forta
personalitat de l’autor, la seva manera de veure
i viure la vida i, com va destacar Lluís Josep Comeron, director de cinema i escriptor de Mataró
que va ser l’encarregat de glossar la figura de Cusachs, això és possible gràcies al gran domini de
l’ofici de l’escultura que, al llarg de tota una vida,
ha demostrat aquest artista nascut a Mataró.

Nit de Poesia, la
nit de la Diada
La Cava del Casal de
Llavaneres serà escenari, la nit de l’Onze de
Setembre, d’una vetllada poètica i musical
molt especial. Es tracta
de la Nit de Poesia, que
vol fer néixer la passió
per la poesia entre el
gran públic, ampliar
i enriquir l’oferta cultural de Llavaneres.
Aquesta frase, que podrem llegir en el fullet
de la presentació de la
vetllada que organitza
Joan Calsapeu, amb el
suport de la Regidoria
de Cultura i d’El Casal, ho deixa ben clar:
“Deixeu-nos-ho dir llis
i ras i d’una tacada:
hom pot passar perfectament sense poesia, però amb la poesia
es viu més i millor.” La
trobada començarà a
les 21 hores i la poesia s’anirà intercalant
amb la música. De la
primera part, se’n faran càrrec els poetes
Jordi Llavina i Laia Noguera, que recitaran
els seus propis versos,
la majoria dels quals
són inèdits. La música, la posarà el grup
Song Book, integrat
pel llavanerenc Pep
Rius (contrabaix), Piero Cozzi (saxo) i Kike
Angulo (guitarra).

Lluís Albertí, director del Museu, amb el crític d’art Pere Pascual en la presentació de l’exposició dedicada a Comabella. A la dreta, Cusachs en la inauguració de la retrospectiva dedicada a la seva obra.

“Mirar enrere”, una col·lecció per recuperar la nostra història
Amb l’objectiu de recuperar la història
local, el Museu-Arxiu i la Regidoria de
Cultura estan tirant endavant el projecte
Mirar enrere. Es tracta d’un treball de recerca que, a través de tres volums audiovisuals, explicarà diverses etapes del passat del municipi. Els títols, que s’editaran
per aquest ordre, són els següents: Evolució social i urbanística; Festes i tradicions, i La Guerra Civil. Fa mesos que s’hi

treballa i es compta amb una subvenció
de la Diputació de Barcelona.
A més de la recopilació de material de
l’Arxiu municipal, la font d’informació
principal és un conjunt d’entrevistes a 22
veïns del poble, tots majors de 70 anys.
Entre les més interessants, en destaca la
d’un ancià de 101 anys, que és el testimoni més antic de l’evolució de Llavaneres

des de l’inici del segle XX. Va ser membre del comitè revolucionari, durant la
Guerra Civil, i es va exiliar a l’Argentina,
on viu actualment. També s’han aconseguit imatges de la Filmoteca de Catalunya i de particulars, que s’aniran intercalant. De la tria dels entrevistats, se n’ha
fet càrrec una comissió, tal com explica
el director del Museu-Arxiu de Llavaneres, Lluís Albertí.
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Nou tendal al pati de la
llar d’infants Minerva
L’Ajuntament de Llavaneres va fer
instal·lar, al juny, un tendal al pati de
l’Escola Bressol Municipal Minerva
per tal de fer més agradable i segura
l’estada dels nens i de les nenes del
centre en aquest espai exterior. La
radiació solar en aquesta època de
l’any és prou elevada com per prendre mesures de protecció en benefici
del benestar i de la salut dels infants
i també del personal del centre.

Les pistes de l’IES
s’obren al públic
L’Ajuntament de Llavaneres obre,
des del mes de juny, l’accés a les pistes esportives de l’IES, els caps de
setmana i els dies festius, de 10 del
matí a 9 del vespre, perquè els veïns
en puguin fer ús tot respectant-ne les
instal·lacions. L’objectiu és oferir un
espai perquè els veïns, joves o grans,
puguin practicar-hi esport. El consistori hi ha instal·lat uns cartells amb
els horaris d’obertura i amb unes
normes d’ús que cal complir. Està
prohibit accedir-hi amb motos, passejar-s’hi amb gossos, entrar menjar
o beguda i també pintar grafits.

educació

Emotiu homenatge a Mercè Colomer,
per 40 anys educant joves de la vila
L’homenatge a la professora de l’institut
de Llavaneres Mercè Colomer, que es jubila després de 40 anys de trajectòria professional al nostre municipi, va omplir a
vessar el passat 1 de juliol la sala de plens
de l’Ajuntament. Per les classes de Colomer hi han passat dues generacions de
llavanerencs. Ha estat professora de llengua i literatura castellana i també directora i cap d’estudis del centre que, quan
ella va arribar a Llavaneres, estava situat
als baixos de l’ajuntament. Colomer no va
passar per alt aquesta coincidència: ella
va començar a treballar a Llavaneres en el
mateix espai on quaranta anys després el
municipi li ha volgut retre homenatge.
“La teva vida ha estat la docència”, va dir-li
l’alcalde Bernat Graupera i va agrair-li la
dedicació en cos i ànima a l’educació dels
joves del poble, entre els quals es va incloure. De virtuts, durant l’acte, se’n van
destacar moltes, però tothom coincidia

a agrair-li el fet de saber escoltar; la memòria i la senzillesa; com n’és d’observadora, com s’ha sabut adaptar sempre als
nous temps, com ha tractat de motivar els
joves, com ha fet costat als alumnes que
més ho necessitaven...
L’acte va congregar la corporació municipal, familiars de Colomer i companys i
excompanys de la professora. No hi van
faltar tampoc unes paraules de reconeixement del director de l’IES Eduard Castaño, que també va destacar les virtuts
de Colomer: exigent com a professional i
molt propera i abocada a ajudar els nois
i les noies en la vessant personal. Com a
agraïment, l’alcalde li va fer lliurament
d’un ram de flors i d’una placa commemorativa. Colomer va agrair el suport i
les mostres d’agraïment rebuts. Mare de
quatre fills i veïna de Mataró, Colomer és
actualment presidenta d’Òmnium Cultural de la capital del Maresme.

Aprendre teatre amb
l’actor Xavier Noms
L’actor Xavier Noms, a qui recentment podíem veure al programa de
TV3 Polònia, impartirà un taller de
teatre per a nens i nenes de 6 a 12
anys. Tres hores setmanals, al Casal
de Llavaneres, del 21 de setembre al
17 de juny. Les inscripcions es faran
de l’1 al 18 de setembre a la secretaria d’El Casal (de dilluns a divendres, de 17.30 a 20.30 h). Per a més
informació, podeu trucar al telèfon
937 928 810.

Taller de pintura amb
Carme de la Rosa
L’Escola de Pintura de Llavaneres,
que dirigeix la professora Carme
de la Rosa, ja té oberta la matrícula
per participar en el Curs de dibuix
i aquarel·la 2009-2010, adreçat a
nois i noies de 6 a 12 anys. Les classes es fan de dilluns a dijous de 17 a
19 hores, a l’avinguda de Catalunya
número 38, baix a. Per a més informació, cal trucar als telèfons 937
927 641 o al 661 072 232.

La professora Mercè Colomer s’adreça als assistents a l’acte d’homenatge.

benestar social

Aliments per a famílies amb
dificultats econòmiques
L’Ajuntament de Llavaneres ha renovat el conveni
amb Creu Roja, per valor de 2.750 euros, que ha
permès aquest estiu fer arribar mitja tona d’aliments a una cinquantena de veïns del poble amb
dificultats econòmiques. Es tracta d’un acord anual,
que normalment es distribueix en dos lliuraments
per exercici i que en aquesta ocasió s’amplia per
fer front a la crisi actual. Entre els aliments bàsics
que s’han distribuït, en destaquen sobretot els següents: llet, pasta, arròs, farina, formatges, cereals,
galetes, sucre, batuts, làctics i també, adreçades a
infants, llet de continuació i farinetes. La valoració
dels beneficiaris dels ajuts es porta a terme per part
de l’equip tècnic de la Regidoria de Benestar Social.
L’enviament anterior es va fer per Nadal del 2008 i
el següent es portarà a terme properament. Creu
Roja coordina la campanya que es fa possible, però,
gràcies a les aportacions econòmiques dels ajuntaments que hi participen.

Obert el període
per sol·licitar
beques per als
llibres de text
L’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres té
obert el termini per rebre
sol·licituds per a les beques dels llibres de text
per al proper curs escolar 2009-2010. Cal que les
persones que hi estiguin
interessades s’adrecin a
Ca l’Alfaro abans del 14
d’agost per demanar cita
amb els Serveis Socials
municipals. Les beques
s’adrecen a nens i a nenes
de 3 a 16 anys, que cursin
des de P3 fins a 4t d’ESO.
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Els veterans del CE Llavaneres
celebren 25 anys tot guanyant la lliga

Uns 75 jugadors de tots els temps van participar en la festa
de commemoració del primer quart de segle de l’equip
Els veterans del CE Llavaneres van celebrar el primer quart de segle de l’equip, el
passat 28 de juny, amb una trobada de germanor al Camp Municipal d’Esports, que
va reunir fins a 75 jugadors d’etapes diferents. La celebració ha estat encara més
reeixida perquè l’equip és el campió de la
primera divisió de la lliga de l’Associació
de Clubs de Veterans Vallès-Maresme.
Se’n va proclamar diumenge 31 de maig,
a casa, amb un 5 a 0 davant del 5è classificat, el Sant Antoni de Vilamajor. Feia nou
anys que no guanyaven la lliga i finalment

ho han aconseguit. La festa de celebració
va començar al camp, després de l’acte
de cloenda de la temporada dels equips
de futbol base i del CE Llavaneres. Els
jugadors van desfilar amb una samarreta
commemorativa i es van fer una fotografia
de família. A continuació van disputar un
partit contra el RCD Espanyol. També es
va poder visitar una exposició commemorativa amb 400 imatges d’aquests 25 anys.
Al migdia, 130 persones van assistir a un
dinar de gala, en el decurs del qual es van
donar premis a persones destacades.

Foto de família amb jugadors de tots els temps de l’equip de veterans.

Llavaneres amb la
doma adaptada

El basquet
llavanerenc, a França

El Club d’Hípica Adaptada de Llavaneres
va participar en un curs de formació de
tècnics i d’esportistes paraeqüestres. Es va
fer del 14 al 17 de maig a Madrid i hi va
prendre part l’amazona llavanerenca Alba
Silva i Picart. Tant ella com els altres deu
genets participants van demostrar el seu
gran esforç i les seves ganes de millorar
perquè la Real Federación de Hípica Española (RFHE) els consideri representants
de l’equip paraeqüestre espanyol en competicions internacionals properes.

El Club Bàsquet (CB) Llavaneres, el cap de
setmana del 6 i 7 de juny, va defensar amb
un molt bon paper, els colors de l’equip,
del poble i de Les 3 viles, en el torneig internacional organitzat pel CB Dombes, un
club de Saint Andre de Corcy, a prop de
Lió (França), en què van participar equips
de diferents categories, tant masculines
com femenines. Els llavanerencs van ser els
únics representants de Catalunya i de tot
l’Estat Espanyol i es van enfrontar a equips
de França, Hongria, Txèquia i Polònia. La
junta directiva del CB Llavaneres agraeix
la participació dels 50 jugadors i jugadores
del club que van viatjar fins a França per
disputar el torneig. Més enllà dels resultats
esportius, destaquen el mèrit i l’esforç de
tots aquests nens i nenes.

L’objectiu d’aquest programa era donar
resposta a la important demanda de formació i de tecnificació de professionals
per al desenvolupament de la disciplina
paraeqüestre a Espanya.

La Nit de l’Esport 2009, el 19 de setembre
El 19 de setembre és la data escollida
per a la celebració de la Nit de l’Esport
2009. Com ja és tradicional, se celebrarà
un sopar de germanor i, en el decurs de
la vetllada, es donarà reconeixement

als esportistes més importants de l’any.
L’esdeveniment és organitzat cada any
per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament, amb la col·laboració de totes les
entitats esportives del municipi.

Càmeres per controlar
el trànsit als accessos
del poble
L’Ajuntament està estudiant
instal·lar càmeres de videovigilància en els principals accessos
al municipi: avinguda de Sant
Andreu, a l’alçada de l’autopista
C-32, i carretera de Sant Vicenç.
Entre altres innovacions tecnològiques, relacionades amb el control del trànsit, aquest projecte
permetria poder instal·lar uns
dispositius que mesuressin els
índexs de contaminació atmosfèrica i acústica.

Balanç satisfactori
de la campanya de
control de ciclomotors
La Policia Local de Llavaneres
va participar en la campanya de
control de motocicletes i d’ús del
casc que es va fer a proposta del
Servei Català de Trànsit, i els resultats van ser molt satisfactoris.
La campanya, a Llavaneres, es va
fer els dies 11, 12, 13, 15, 16, 17 i 18
de juny, entre les 18 i les 21 h, i hi
va haver un total de 88 ciclomotors controlats. La valoració que
se’n fa és molt positiva, ja que la
gran majoria de conductors complien les normes d’ús del casc i
de manteniment dels seus ciclomotors.

La Policia Local
deté un jove per
doble robatori amb
violència
La Policia Local de Llavaneres
va detenir dilluns 29 de juny un
jove de 19 anys com a presumpte
autor de dos robatoris amb violència. La detenció es va produir
després d’una persecució, minuts
després que el jove estirés la
bossa a una senyora i la fes caure
a terra. Diumenge havia comès el
mateix delicte amb una altra veïna, també d’edat avançada, a qui
va prendre el moneder.
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Balanç de
dos anys de
mandat

“Volem un model de poble net, segur i tranquil”.
Aquesta frase resumeix el desig de CiU, guanyadora de les passades eleccions. Ara, dos anys després,
arribem a l’equador d’aquest període i és moment
de fer balanç:

Bernat
Graupera
CiU

Urbanisme: Revisió del POUM per tal de retallar el
creixement urbanístic. Elaboració d’una auditoria.
Atenció a la gent gran: Els jubilats ja no paguen per
utilitzar el bus ni tampoc la taxa d’escombraries, en
cas que visquin sols. Zona platja i Renfe: Millora
dels accessos, de la zona d’aparcament i de l’edifici
de Renfe. Ja tenim passeig marítim! Equipaments
municipals: Planificació d’un auditori municipal,
ampliació del CAP i negociacions per construir un
nou CAP a Sant Pere. Atenció a les persones: Preparació de la figura del defensor del ciutadà. Millora
del mercat municipal. Preparació de l’ordenança de
civisme. Jocs infantils nous a Sant Pere. Pla d’ajuts
a les famílies. Patrimoni artístic i mediambiental:

Un govern
sense el
suport del
poble

Víctor
Ros
PP

Carta de
l’Alcalde:
Prou
mentides!

Fa uns mesos el govern va passar de 7 a 5
regidors, és a dir, l’actual govern municipal
de CiU ja no representa la majoria del poble.
Tot i això continuen fallant en les formes i
també en el fons.
Actualment la norma de conducta de l’actual govern és la improvisació, la manca de
diàleg, aprovar actuacions a corre-cuita en
junta de govern (sense coneixement previ de
la resta de regidors de la corporació, que és
majoria).
Ens referim a l’aprovació en la junta de govern de tot un seguit d’actuacions amb informes negatius de secretaria i o d’intervenció, cosa que en el nostre poble mai no havia
succeït. La darrera és l’acord de la junta de

Sorpresa i estupefacció és el que ens ha causat la carta
que l’Alcalde, Bernat Graupera, ha enviat a tots els
ciutadans de Llavaneres per fer balanç de l’equador
del mandat.
La carta remarca, entre d’altres coses, l’elevat índex
d’obra pública, l’alt nivell de consens entre els grups
municipals, la transparència i, també, el pla d’ajudes
extraordinari a les famílies. Aquests elements tenen
el seu punt de veracitat, però cap d’ells ha estat fruit
del treball d’un govern que es caracteritza més per la
política de fotografia i d’aparador que no pas pel rigor
i per l’eficiència.
Anem a pams:

Nani
Mora
ERC

Si hi ha més obra pública a Llavaneres és gràcies al pla
d’estímul econòmic del govern Zapatero (1.700.000
euros), però sobretot gràcies a les subvencions que en
Nani Mora va aconseguir del departament de Governació i Administracions Públiques (1.200.000 euros).

Millora del parc de la Llorita i dels Rocs de Sant
Magí. Ja tenim una guia turística de Les 3 viles. Ensenyament: Projecte d’un nou CEIP a Sant Pere.
Millores a les tres escoles de primària. Adquisició
de l’Escola Bressol Sant Nicolau i regularització de
la gestió. Habitatge: Es desencalla la construcció
dels pisos de protecció oficial a Sant Antoni i a Can
Rivière. Mobilitat: Negociació del doble sentit de
Mare Déu de Montserrat i dels accessos a Girona
per la C-32. Esports: S’està resolent la gestió privada per 50 anys de la nova zona esportiva.
I seguirem treballant en aquesta línia, en podeu estar ben segurs. Tot i que alguns volen confondre els
ciutadans, el govern està treballant i ho demostra
amb fets. Esperem comptar amb el suport de tots.
El poble s’ho mereix i ens ho demana. Per qüestions
d’espai, no podem citar totes les actuacions que estem portant a terme: això és només un resum. Seguirem treballant...

govern d’adquirir unes càmeres de vigilància de trànsit per un import de 43.378 € sense tenir-ne els diners, o sigui sense partida
pressupostària.
Ens preguntem: En la situació actual, és necessària aquesta despesa?
El nostre grup considera, tal i com va defensar en el passat plenari, que hi ha altres
prioritats, com la necessitat d’adquirir una
unitat policial mòbil que s’ubiqui al barri de
Can Sans, tal i com ens vam comprometre
en el nostre programa electoral. Entenem
que aquests diners serien invertits millor i
amb més efectivitat, que no pas en càmeres.
Governar és marcar prioritats!!

El nivell de diàleg i consens ha augmentat, però ho
ha fet degut a l’esforç que fan tots i cada un dels
grups de l’oposició per tirar endavant el poble. Ens
trobem davant d’un govern ineficient, matusser i
mancat d’empenta.
En aquesta situació, els partits de l’oposició hem hagut d’optar per actuar, per posar-nos d’acord i per
obligar el govern a emprendre polítiques per millorar el benestar dels llavanerencs. El Pla d’ajudes a
les famílies (promocionat des de l’oposició) n’és un
clar exemple.
Consideració a banda ens mereix l’apartat que fa
referència a la remodelació del cartipàs municipal.
L’expulsió d’ERC i la conseqüent sortida de GLL no
ha contribuït a millorar la relació entre els grups
sinó que, arran d’aquests fets, l’oposició s’ha vist
obligada a arremangar-se i a treballar per tal que, en
aquests 4 anys, Llavaneres no s’estanqui. Més treball
i menys mitges veritats.
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Desgovern

No governa el govern, per incapacitat negociadora i per debilitat aritmètica, i no governa
l’oposició, majoritària, perquè legalment no li
correspon. Total, l’Ajuntament de Llavaneres
és un desgovern que ens porta a una paràlisi
preocupant.
La manca de capacitat negociadora i de convicció de l’actual govern minoritari de CiU,
està portant la gestió municipal a un estat
d’inacció que impossibilita l’avanç en la gestió
municipal necessària.

Carme
Bastida
PSC

El govern
i la seva
realitat

Joan
Rubal
GLL

Necessitem un Pla
d’Actuació
Municipal
(PAM)

Als plens, s’observa amb inquietud la soledat
de la supèrbia. Els antics socis s’han convertit
en els majors crítics a l’acció del govern, cosa
que ens fa pensar en la incapacitat de pactar
d’aquest equip.

Fa poc que tots hem rebut una carta de l’alcalde
dirigida als ciutadans de Llavaneres, en la qual es
pretén fer balanç de la meitat del mandat.
La carta fa referència als canvis en el govern i es
justifiquen al·legant discrepàncies respecte del
model de poble que defensem les diferents forces
polítiques. Però la realitat, ben coneguda, és que
han estat l’afany de protagonisme i la incapacitat
per treballar en equip del grup de CiU allò que ha
motivat l’expulsió injustificada del govern d’ERC
i la sortida voluntària de Gent de Llavaneres.
L’alcalde afegeix que això ha contribuït a millorar la relació entre els grups. Res més lluny de
la realitat: el govern continua aprovant propostes contra tots i contra tot allò que pot; contra el
parer de l’oposició i, el que és més greu, contra
opinions tècniques ben fonamentades. Els darrers plens han demostrat que el govern està més

Tenint en compte la nova realitat política, amb
un govern en minoria, i el context socioeconòmic de crisi general que porta associada la
davallada dels ingressos de l’Ajuntament, de
l’ocupació i de l’activitat econòmica i, per tant,
un deteriorament de l’economia dels llavanerencs, és necessari, ara més que mai, definir
les accions (PAM) que es duran a terme en el
segon període del mandat 2009-2011. Aquest
PAM 2009-2011 s’hauria d’articular segons tres
grans eixos estratègics:
· Un poble amb qualitat de vida, pensat per a
les persones.

Josep
Ruiz
SOS Llavaneres

· La finalització del POUM (amb la inclusió d’un
Pla d’Equipaments), que defineixi el model urbanístic i el desenvolupament econòmic.
· L’Ajuntament al servei de les persones.

La no emissió dels Plens per TV Llavaneres ens
està evitant la vergonya que els conciutadans
observin la naturalesa d’un despropòsit que
ens ha portat al desgovern. Les mocions que
s’aproven des de l’oposició majoritària tampoc
es porten a terme, principalment, per manca
de voluntat política del grup a qui correspon
executar-les, és a dir, del govern municipal.
Si els conciutadans de Llavaneres acudissin als
plens, podrien observar en primera persona
les “veritats” d’uns i d’altres i les formes, que
són aquelles de les quals es presumeix i no es
demostren.
En política es parla molt; el poble, molt poc.
Però aquest sempre tindrà el privilegi de l’última paraula.

sol que mai i que, un cop rere l’altre, incompleix
compromisos, fins els que havia votat a favor.
En aquest entorn, parlar de consens i de diàleg
sembla una burla al ciutadà. I encara ho és més
quan es diu que les persones són la prioritat. En
moments com aquest no es pot plantejar, com
ha fet el govern, l’augment de sous que va aturar
l’oposició; ni tampoc sembla raonable fer una important inversió en càmeres de control de trànsit
que no en resolen els problemes.
Amb tot, si mirem enrere, veiem el mateix discurs sobre seguretat ciutadana i qualitat de vida.
I, per mesurar la qualitat de vida, s’utilitza el fet
que un cantant famós ha triat una finca de Llavaneres per passar-hi uns dies en l’anonimat. Qualitat de vida és un servei d’autobús a Sant Pere
i al Balís o un camí més segur per anar a peu a
l’escola Serena Vall, per exemple.

I hauria d’estar d’acord amb la nova conjuntura
socioeconòmica i condicionat pel pressupost,
necessàriament auster però que aposti per les
inversions que tots creguem més necessàries, i
per la contenció de la despesa.
Per tant, caldria consensuar un PAM entre tots
els partits polítics i comptant també amb la
participació ciutadana en els processos de presa de decisions. Aquest PAM hauria de partir
d’una reflexió sobre la situació actual de Sant
Andreu de Llavaneres per, després, poder:
· Definir prioritats per als anys 2009-2011 i futures inversions consensuades i planificades.
· Detallar les accions que es preveuen dur a
terme durant els anys 2009-2011, en el marc
dels eixos estratègics consensuats entre tots els
grups.
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entrevista
Salvi Cabot, Jutge de pau

“Sóc un home tranquil i m’agrada
posar pau entre les persones”
Va néixer el 16 de juny de 1940
a Llavaneres; està casat, té tres
filles i cinc néts. De jove, recorda
amb especial emoció els quinze
anys com a jugador de futbol. Més
tard, durant 12 anys, va dirigir una
fàbrica tèxtil, situada al carrer del
Doctor, especialitzada en mitjons
de tennis. La va haver de tancar per
la crisi del sector i, juntament amb
la seva esposa, va obrir i regentar
dues botigues de roba de bany
i complements, l’una a Mataró i
l’altra al carrer de Munt de Llavaneres, L’estel. Jubilat des dels 65 anys,
va ser jutge de pau suplent durant
12 anys i n’és el titular des de 2006.
L’agost de 2010 hi ha eleccions i li
agradaria revalidar el càrrec per
quatre anys més, tot i que sembla
que el dotze és el seu número...
Posar pau, fer d’intermediari... què representa, en ple segle XXI, ser jutge de pau?
Els temps han canviat molt. Hi ha molts
conflictes entre veïns. Personalment, però,
abans d’anar a judici, procuro posar-hi pau.
M’agrada poder mediar i tractar d’arreglar
els assumptes. En els dos darrers judicis ho
he pogut fer i és molt gratificant.
El requereixen més ara que anys enrere?
Cada vegada hi ha més feina perquè hi ha
més habitants i perquè abans, de judicis de
faltes, no se’n feien i ara en tenim força,
sobretot per amenaces i insults, per casos
de gent que deu diners a un altre... Si hi ha
agressions, se’n fa càrrec directament el
jutjat de Mataró.
Quin balanç fa d’aquests anys de jutge de pau
a Llavaneres?
Molt positiu. És una feina que m’agrada
molt. Sóc un home molt tranquil i va amb
el meu caràcter tractar de posar pau entre
les persones.
Ha anat canviant molt el seu paper?
Ha canviat completament. La feina dels
jutges de pau, arreu de Catalunya, està
cada cop més professionalitzada. Dos cops
l’any seguim uns cursos que organitza la
Generalitat, a càrrec de jutges en actiu, i

aprenem molt de com comportar-nos en
un judici i de la manera com hem d’afrontar la nostra tasca. Els judicis de faltes cada
vegada són més professionals; els veïns vénen amb els seus propis advocats...
Què és el que l’ocupa més temps?
Els judicis, perquè m’agrada estudiar amb
molta atenció els casos. De casaments també en fem força, sobretot del mes d’abril
fins al setembre. Gairebé els mateixos que
l’església...
S’ha trobat en situacions desagradables?
Fa un any i mig, en un judici de faltes, el
demandant em va advertir que ni parlarne d’arribar a un acord i, realment, no vaig
poder fer-hi res. Va ser un judici dur. Sent
substitut, fa uns quants anys, vaig haver
d’anar a atendre el cas del suïcidi d’una persona que coneixia. En aquestes ocasions,
per sort, actua el jutjat de Mataró, però
aquell dia ens van demanar la col·laboració
i va ser força desagradable.
Quines característiques ha de tenir un bon jutge de pau?
Ha de saber escoltar, donar confiança a les
persones, ser tranquil... No pot tenir antecedents penals i s’ha d’escollir per consens
de tot el ple municipal.

I la relació amb el consistori i amb els polítics,
com ha de ser?
Ho tinc ben clar: Sigui del partit que sigui,
les portes obertes i total independència,
això sobretot. La veritat és que sempre he
tingut una relació molt bona amb tothom.
No se’n pot anar del poble si la jutge suplent
no el pot substituir?
Sí, si he de fer qualsevol sortida, m’he d’assegurar que la jutge de pau suplent, Beni
Dosrius, se’n pot fer càrrec. Si no, no me’n
puc anar. Estic localitzable tot el dia, sempre al servei del jutjat de pau.
Recentment han canviat les instal·lacions del
jutjat de pau a Ca l’Alfaro...
El canvi ha estat com de la nit al dia. Estàvem en un espai molt reduït i finalment
ha estat possible el trasllat. N’estem molt
agraïts perquè és un espai a peu pla, cèntric, que garanteix la intimitat i la confidencialitat als usuaris. A més, compto amb un
equip excel·lent, format per una secretària
judicial i una auxiliar judicial. Elles són les
que porten la paperassa i el dia a dia del
jutjat. Hi ha molt bon ambient.
Com veu avui Sant Andreu de Llavaneres?
Ha canviat completament, ha millorat
molt. La veritat és que quan fem trobades
de jutges de pau, com recentment a Argentona, constato que Llavaneres té molt de
prestigi entre els pobles veïns. Hem guanyat en parcs públics, en comunicacions...
Recordi una situació simpàtica que hagi viscut
com a jutge de pau.
A principi de ser jutge de pau, en un casament, la parella es va oblidar els anells. Per
sort, eren al cotxe. Els assistents s’ho van
prendre de broma i, res, la cerimònia només es va haver de suspendre uns minuts.
A quan es remunta al poble la figura del jutge
de pau?
Des que tinc ús de raó sempre n’hi ha hagut. Personalment guardo un magnífic
record d’un senyor que ho va ser fa molts
anys, abans que l’Antoni Borràs, en Josep
Passi. Era una persona excel·lent i va ser
qui em va influir per ser jutge de pau. Ell
ho va ser durant 25 anys i per a mi ha estat
un referent.
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agenda

agost / setembre 2009

Divendres 7 d’agost
Sardanes
Plaça de la Vila/ 22.00 h
Amb la Cobla Premià
Organitzat per Regidoria de Cultura i Festes
Dissabte 8 d’agost
Marxa Nocturna al Corredor
Pati del Casal de Llavaneres
(sortida) / 18.30 h
Caminada fins al Corredor
Informació (93 792 88 10 de 17.30
a 20.30 h o 677 875 508)
Organitzat per Secció esportiva
Diumenge 9 d’agost
Espectacle infantil
Parc de Ca l’Alfaro/ 19.00 h
Amb la companyia Plou i fa sol
Organitzat per Regidoria de Cultura i Festes
Divendres 14 d’agost
Sardanes
Plaça de la Vila/ 22.00 h
Amb la Cobla Ciutat de Terrassa
Organitzat per Regidoria de Cultura i Festes
Diumenge 16 d’agost
Espectacle infantil
Parc de Ca l’Alfaro/ 19.00 h

Amb la companyia Sapastre
Organitzat per Regidoria de Cultura i Festes
Divendres 21 d’agost
Sardanes
Plaça de la Vila/ 22.00 h
Amb la Cobla Ciutat de Cornellà
Organitzat per Regidoria de Cultura i Festes
Diumenge 23 d’agost
Espectacle infantil
Parc de Ca l’Alfaro/ 19.00 h
Amb la Xaranga del Circ
Organitzat per Regidoria de Cultura i Festes
Divendres 28 d’agost
Sardanes
Plaça de la Vila/ 22.00 h
Amb la Cobla Iluro
Organitzat per Regidoria de Cultura i Festes
Diumenge 30 d’agost
Espectacle infantil
Parc de Ca l’Alfaro/ 19.00 h
Amb la cia. “Dandy Clowns”
Organitzat per Regidoria de Cultura i Festes
Divendres 4 de setembre

XXXVII Jornades
Internacionals Folklòriques de
Catalunya (Adifolk)
Parc de Ca l’Alfaro/ 19.00 h
Organitzat per Adifolk i Regidoria
de Cultura i Festes
Exposició d’aquarel·les
de Daniel Bas
Can Caralt / 20.00 h
Fins el 27 de setembre
Organitzat per Museu-Arxiu de
Llavaneres

amb el grup Song Book.
Dimarts 15 de setembre
Inscripcions per als tallers del
nou curs 2009/2010
Can Caralt. Seu de la Dona per la
Dona
Organitzat per Associació La Dona
per la Dona
Dissabte 19 de setembre
Nit de l’Esport
Pavelló municipal / 21.00 h
Reconeixement als esportistes locals més destacats de l’any 2009.
Organitzat per Regidoria d’Esports
i entitats esportives de la vila

Divendres 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
Passeig de la Mare de Déu de
Montserrat
11.45 h Audició de sardanes amb
la Cobla Cadaquès.
12.30 h Ofrena floral al monument
dedicat a Rafael de Casanova, a
càrrec de les entitats de la vila i de
la corporació municipal.
13.00 h Ballada de sardanes
Organitzat per Regidoria de Cultura i Festes

Diumenge 20 de setembre
53è Homenatge a la Vellesa
11.30h / Església Parroquial
Missa Solemne. Tot seguit. Espectacle musical, dinar de germanor i
ball al pavelló poliesportiu
Organitzat per Patronat Local de
la Vellesa

Nit de Poesia
Cava del Casal de
Llavaneres/ 21.00 h
Vetllada poètica i musical. Recital
de poesia a càrrec dels poetes Jordi
Llavina i Laia Noguera, i música

Dimecres 30 de setembre
Jornades de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) (2n cicle)
Can Caralt/ Tot el matí
Organitzat per Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

En record de Ricard Vallès

vol deixar constància de l’afecte
i del reconeixement de la tasca
que va portar a terme en Ricard
al llarg dels set anys que va col·
laborar amb nosaltres. Aquesta
tasca, com molt bé va dir el senyor alcalde, Bernat
Graupera,
no tan sols
es va limitar
a la vessant
esportiva en
relació amb
nens i grans,
sinó que es
va estendre
a la motivació de la
companyonia, la disciplina, el bon
c o mp o r t a ment, el sacrifici, la no violència, etc. Tot això explica perquè en Ricard és considerat un
exemple per a tots nosaltres.

a peu de carrer
Increment fiscal
He llegit a la revista del mes de
juny que hi ha hagut una rebaixa
de 18 impostos municipals. Veritablement, quan ho llegeixes,
penses que és una manera d’ajudar els vilatans que es troben en
dificultats a causa de la crisi galopant en què estem immersos.
Però dóna la casualitat que durant el mes de juny s’han cobrat,
suposo que entre d’altres, quatre
dels impostos que pràcticament
paga tothom: IBI, escombraries,
clavegueram i guals.
Quina sorpresa! Resulta que tres
d’aquests impostos s’han apujat
un 5% i el clavegueram un 10%,
que, si no vaig errat, és l’increment màxim que es pot aplicar
segons la llei. Per què es parla
dels 18 impostos que es rebaixen, que sols deuen pagar uns
quants, i no es parla dels que
s’apugen i que paga tothom?
Quants aturats i pensionistes
tenim a la vila? Els primers les
passaran magres per no estar
en actiu i no poder treballar o
haver d’escurçar els ingressos.
Però, als jubilats, sols els apuja-

ran la pensió un 2,47%, segons
l’IPC del novembre passat.
No em sembla bé que es faci publicitat amb “engany encobert”.
D’aquesta manera motivem que
la ciutadania se senti desafecta.
Jordi Godàs
Pedalada popular
L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Serralada de Montalt
dóna les gràcies a tots els participants en la 1a Pedalada popular
de Les 3 Viles pel seu comportament de respecte amb la natura.
Els participants van gaudir d’un
dia de sol i d’una ruta pels paratges increïbles de les nostres
muntanyes. L’ADF agraeix al
nostre corredor de BTT Albert
Salvà Bertran la confecció del
traçat de la pedalada. Molts dels
equips participants el van felicitar per la bellesa dels corriols
i les vistes fantàstiques i alguns
el van trobar bastant dur i molt
tècnic. Volem agrair també el
suport rebut de la Policia Local.
Andreu Ventura Devesa

El passat dia 7 de juny es va
col·locar, a l’entrada de l’estadi
municipal de futbol, una placa en record a Ricard Vallès.
Va ser un
acte senzill
i molt emotiu amb el
qual la gent
del futbol
de Llavaneres va voler
rendir un
homenatge pòstum
a un company molt
estimat per
tots. Amb
la presència
de la seva
família, del Sr. Alcalde, del regidor d’Esports i amb el suport
de tots els seus companys de
junta, entrenadors, amics i deixebles, la seva senyora i els seus
fills van descobrir la placa que

Tino Martínez

Escriu-nos a: premsa.sall@santandreudellavaneres.cat
(Les cartes hauran d’anar signades i l’extensió màxima són 10 línies)
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àlbum de fotos

Presentació de la
Mostra Gastronòmica
del Tomàquet,
16 de juliol

33è Aplec de
la sardana,
nit del 4 de juliol

Encesa de la flama del
Canigó, nit del 23 de
juny, revetlla de
Sant Joan

Guanyadors del
Musicart 2009,
grup Panoràmica,
25 de maig

Viatge de fi de curs
de 2n de batxillerat
de l’IES Llavaneres a
l’Alguer

