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editorial

Ens trobem ja a les acaballes del 2009. Ha estat un any dif ícil per molts motius, 
però hi arribem al final amb la confiança que la situació es vagi recuperant en 
tots els sentits. Per contribuir a ajudar les famílies llavanerenques a superar les 
conseqüències d’aquesta crisi econòmica que travessem, el consistori hi ha destinat 
tots els recursos possibles a través d’un pla extraordinari d’ajuda que durant el 
2010 tindrà continuïtat. En la mateixa línia i a diferència d’altres administracions, 
hem decidit no apujar ni tan sols l’índex de preus al consum (IPC) les ordenances 
fiscals de l’any que ve i, a més, ens proposem de reduir la despesa municipal.

El nostre compromís amb els més necessitats també s’ha traduït en aquest final 
d’any en més col·laboració amb l’entitat local de Caritas de la parròquia de Sant 
Andreu, que sempre ha treballat desinteressadament a favor dels altres. La 
recaptació obtinguda en la degustació popular de l’11a Promoció dels productes 
típics s’ha adreçat a aquesta entitat, a la qual agraïm la dedicació i l’altruisme. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s’ha vist involucrat 
en una investigació de l’Audiència Nacional de Madrid que malauradament 
ha trasbalsat la vida municipal. Confio que la justícia actuï amb la màxima 
celeritat perquè ben aviat puguem passar pàgina a aquest desagradable episodi. 
Vull reiterar la màxima confiança envers el personal del consistori i el nostre 
màxim compromís per la transparència i la bona gestió dels recursos públics. 
Per continuar endavant, però, ens cal també el vostre suport. És per això que 
demano a la ciutadania un esforç per continuar confiant en la nostra institució 
i per ajudar-nos a mantenir el bon nom del nostre poble. Llavaneres sempre ha 
estat un lloc magnífic on viure i ho continuarà sent.

Bon Nadal i feliç any 2010 a tothom!

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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Els voluntaris de Caritas parroquial de Llavaneres, amb el rector i l’alcalde.
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Pessebre vivent a 
Llavaneres, any 1967.
Foto: Josep Mora i Bartrès. 
Arxiu parroquial
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festes
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Per a tots els gustos
Més comarcal que mai

Estrenes culturals

Tradicionals, com sempre

Esportistes per convicció

La Festa Major de Sant Andreu 2009 ha tornat a oferir propostes per a tothom

L’11a Promoció de productes típics va 
donar, com ja és tradició, el tret de sortida 
de la Festa Major de Sant Andreu el cap 
de setmana del 21 i del 22 de novembre. 
Aquest any la recaptació de la degustació 
popular, que va tornar a ser un dels moments 
més participatius, s’ha adreçat a Caritas de 
la parròquia de Sant Andreu. La novetat 
d’enguany ha estat que la fira d’alimentació, 
a més de promocionar els productes locals, 
com ara la coca de Llavaneres i el bolet, s’ha 
obert a altres productes típics maresmencs. 
També s’ha pogut visitar l’exposició de bolets 
i, del 20 al 30 de novembre, tastar els menús 
especials dels restaurants participants en 
la Mostra Gastronòmica, menús en què no faltaven la poma 
farcida, ni la coca de Llavaneres ni els bolets.

Molt esperades han estat dues de les 
estrenes reservades per a aquest Sant 
Andreu 2009: la teatral amb la Inestable 
d’El Casal i la del col·leccionable d’història 
local. Els hereus ha estat la proposta de 
la companyia local. Una comèdia cínica 
i divertida que, en el fons, és un sòrdid 
retrat familiar. La companyia Inestable d’El 
Casal de Llavaneres la va presentar el 21 de 
novembre, coincidint amb la Festa Major i 
en el marc de la 12a Mostra de Teatre Dani 
Tàpias. Els assistents a la mostra també 
han pogut gaudir de les representacions 
de Kasplas Teatre, El Cocou Teatre i Magatzem d’Ars, a més de la 
Nit de Poesia del 4 de desembre. A més, s’ha estrenat el primer 
volum de Mirar enrere, un projecte audiovisual de recuperació 
de la memòria oral (més informació a la pàgina 8). Tampoc no ha 
faltat la cita amb el Museu-Arxiu, que ens proposa per a aquestes 
festes de Nadal visitar les Figures de pessebre de diversos artesans 
catalans. A més, hi ha hagut balls i concerts de música en directe, 
entre d’altres els de la Nit Jove.

La cercavila dels gegants, el correguspira 
infantil i la felicitació als Andreus i les 
Andrees, que aquest any va comptar amb 
la presència del president del Parlament de 
Catalunya, Ernest Benach, són algunes de 
les cites més tradicionals de la Festa Major 
d’hivern que, és clar, tampoc no hi han faltat.

Les propostes esportives, que són també un 
clàssic, han tornat a mobilitzar moltes i moltes 
persones. Des de la marxa popular organitzada 
per El Casal de Llavaneres fins a la festa de l’skate, que complia 
la cinquena edició, passant per les 3 hores de resistència de 
ciclomotors i per les ràpides d’escacs i els campionats de caça 
i de golf. Com a novetat, enguany s’han repartit els Premis de 
l’Esport 2009 en el marc de la Festa Major (més informació a la 
pàgina 11).



Les obres de reforma de la cruïlla del 
monument al Cardenal Vives i Tutó 
ja s’han enllestit. S’hi ha construït 
una plataforma elevada com a solució 
per poder dotar de doble sentit de 
circulació el passeig de la Mare de Déu 
de Montserrat. Es tracta d’un punt 
força problemàtic de la xarxa viària ja 
que hi conflueix també l’avinguda de 
Sant Andreu. És, de fet, un dels punts 
principals d’entrada i sortida al municipi. 
Aquesta plataforma té com a funció 

obligar els vehicles que hi transiten a 
reduir la velocitat per evitar accidents 
i per garantir la seguretat dels vianants. 
En un primer moment es va valorar la 
possibilitat de construir una rotonda, 
però es va descartar per manca d’espai. 
Els vehicles que baixen pel passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat per 
enllaçar amb l’avinguda de Sant Andreu 
troben ara un senyal d’aturada, des d’on 
tenen  màxima visibilitat en els dos 
sentits de circulació. Aquesta actuació 

també permet que el trànsit viari deixi 
de concentrar-se davant d’El Casal de 
Llavaneres, ja que el passeig de la Mare 
de Déu de Montserrat recupera el doble 
sentit de circulació. Es tracta d’una 
millora que l’Ajuntament de Llavaneres 
havia demanat insistentment a la 
Diputació, titular de la via, per tractar 
d’aplicar el sentit comú a un dels punts 
viaris més problemàtics del municipi 
i que ha estat pagada íntegrament per 
l’entitat supramunicipal.

L’objectiu de Les 3 Viles és que el Pla Ter-
ritorial Metropolità de Barcelona, que 
s’ha aprovat inicialment i que està en fase 
d’exposició pública, contempli el trasllat 
i també el soterrament de la línia ferro-
viària al seu pas pels tres municipis, que 
actualment és una barrera que trinxa el 
front litoral de la comarca. Els alcaldes 
de Llavaneres, Bernat Graupera, de Sant 
Vicenç de Montalt, Miquel Àngel Martí-
nez, i de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó, 
i la regidora d’Urbanisme de Llavaneres, 
Sandra Carreras, es van entrevistar el 23 
d’octubre amb Oriol Nel·lo, secretari per 

a la Planificació Territorial del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Pú-
bliques de la Generalitat de Catalunya, i 
amb Josep Maria Carrera, director de Pla-
nejament i coordinador del Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona. Amb aquesta 
reunió es posa fil a l’agulla a les reivin-
dicacions que Llavaneres, Sant Vicenç i 
Caldes van fer públiques el passat 29 de 
juliol. Els responsables de Planificació de 
la Generalitat van instar els tres municipis 
a presentar una proposta tècnica alterna-
tiva perquè la via del tren no es mantingui 
a primera línia de mar.

El Ministeri d’Economia i Hisenda ha 
pagat 263.635,13 euros a l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres, en concepte 
dels diners corresponents a l’Impost de 
Béns Immobles (IBI) que l’administració 
local va deixar de cobrar, entre els anys 
2003 i 2006, per la bonificació fiscal del 
95% que l’Estat aplica a la concessionària 

de l’autopista C-32, Acesa. El pagament 
d’aquests diners es va fer efectiu arran 
d’una sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Madrid (TSJM) que conclou 
que l’Estat no pot utilitzar un tribut local 
per bonificar la companyia. El municipi 
continuarà reclamant l’IBI dels anys 
següents pel mateix concepte.

L’Ajuntament de Llavaneres s’ha ad-
herit a un conveni de col·laboració 
a través del qual Adigsa cedeix l’ús 
del Programa informàtic de registre 
de sol·licitants d’habitatges de pro-
tecció oficial. El nou sistema té com 
a objectiu proporcionar una infor-
mació detallada de les necessitats 
d’habitatge existents i afavorir la 
transparència, la concurrència pú-
blica i el control administratiu en 
l’adjudicació dels habitatges de pro-
tecció oficial a Catalunya. L’alcalde, 
Bernat Graupera, i el conseller de 
Medi Ambient i Habitatge, Francesc 
Baltasar, van signar l’acord el 26 
d’octubre. D’altra banda, l’Ajunta-
ment de Llavaneres anunciarà du-
rant el desembre com preveu desen-
callar en breu la construcció dels 36 
pisos socials pendents de construir 
a Can Rivière i al carrer de Sant 
Antoni, després que s’hagi declarat 
desert el procediment per licitar de 
manera conjunta aquestes promo-
cions, que el consistori va encarre-
gar a la Diputació de Barcelona.

La cruïlla del monument al cardenal Vives, després de les obres.

S’ha construït una plataforma elevada per 
pacificar el trànsit a la cruïlla del monument 
al Cardenal Vives i Tutó

urbanisme
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Es recupera el doble 
sentit de circulació 
a Mare de Déu de 
Montserrat

Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes 
presentaran un traçat alternatiu perquè 
la via ferroviària marxi del litoral 

Cobrats els diners de l’IBI de l’autopista

Registre de sol·licitants 
d’habitatges protegits



El Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sos-
tenibilitat 2010 representarà per a Sant 
Andreu de Llavaneres una inversió pú-
blica extraordinària d’1.082.047 euros. 
El 80% d’aquesta aportació, 865.204 eu-
ros, serà per a inversió i el 20% restant 
servirà per impulsar diferents projec-
tes d’àmbit municipal, tal com preveu 
aquest nou pla impulsat pel govern cen-
tral, que substitueix el FEIL (Fons Esta-
tal d’Inversió Local) 2009.
  
L’Ajuntament de Llavaneres aprofitarà 
aquests recursos per resoldre, principal-
ment, problemes d’accessibilitat actuals. 
La construcció d’un carril bici al passeig 
de la Riera serà una de les principals in-

versions; enllaçarà el parc de la font de 
la Llorita amb l’estació de tren i amb la 
platja. L’ampliació del nombre d’àrees 
de contenidors soterrats i la millora dels 
serveis actuals, serà una altra de les ac-
tuacions que es preveu portar a terme 
amb aquests recursos. La tercera acció 
tindrà per objecte la millora de l’espai 
públic del tram del passeig de la Mare de 
Déu de Montserrat, entre la glorieta i el 
CAP, per tal de donar més protagonisme 
als vianants i convertir-la en una zona 
de passeig i sense barreres.  La Regido-
ria d’Urbanisme informa que hi podria 
haver alguna modificació d’última hora 
en aquest llistat de peticions, en funció 
de les necessitats.

L’Ajuntament de Llavaneres, coincidint 
amb l’inici de les obres de construcció de 
les noves instal·lacions, ha reclamat in-
sistentment que la supressió de barreres 
per accedir a l’estació de tren sigui total, 
tant a dins del recinte com en l’accés des 
de l’exterior, i la reclamació està donant 
fruits. El consistori acaba d’obtenir el per-
mís del Ministeri de Foment per instal·lar 
un semàfor a l’N-II que permeti travessar 
la via per anar a l’estació, ja que ara l’úni-
ca opció és un pas subterrani amb esca-
les. A més del semàfor, la regidora d’Ur-
banisme, Sandra Carreras, destaca que 
l’Ajuntament podrà fer-hi actuacions per 
transformar aquest tram de l’N-II com a 
via urbana. Hi ha bones notícies per part 
d’Adif, que s’ha compromès a suprimir les 
escales des de sota de la via del tren fins 
al recinte de l’estació, amb la construcció 

d’una rampa. 
El projecte executiu de la nova estació 
ferroviària recull, a més, altres reclamaci-
ons presentades per l’Ajuntament, segons 
va informar Adif. Una de les millores té a 
veure amb el sistema de tancament, que 
s’integrarà millor paisatgísticament amb 
l’entorn. A més, Adif mantindrà l’accés 
obert a l’estació a través de les andanes 
del costat de mar; així els vianants que 
transitin pel passeig marítim podran con-
tinuar el seu camí en els casos en què un 
temporal s’hagi endut la sorra del passeig. 
Aquest és un dels problemes que actual-
ment té aquest passeig i pel qual l’Ajunta-
ment està demanant a Costes una solu-
ció. A mitjans de novembre, Carreras es 
va reunir amb representants de Costes de 
la Generalitat, que van prendre nota del 
mal estat del litoral.

Un tram del passeig de la Riera, on es projecta fer un carril bici.

Inversió estatal d’un 
milió d’euros 

urbanisme

L’Estat impulsa un pla d’ajudes per al 2010 que finançarà 
obres de millora de l’accessibilitat i de foment de la 
sostenibilitat i de les energies alternatives
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La reclamació municipal perquè s’eliminin 
les barreres per accedir al tren dóna fruits

Ca l’Alfaro es protegeix 
contra els coloms
Les obres de remodelació de Ca l’Alfaro 
han servit per protegir l’edifici contra 
els coloms. S’han tapat els forats de 
les golfes on criaven massivament 
aquestes aus i s’han posat barreres 
físiques als espais on s’aturaven (bigues 
de fusta, lleixes...) per tal d’evitar-ne la 
presència i la instal·lació de nius.  Ca 
l’Alfaro era, juntament amb l’església 
parroquial de Sant Andreu, un dels 
centres del nucli urbà de Llavaneres on 
més crien aquestes aus, els excrements 
de les quals són molt perjudicials per a 
la salut de les persones.

Colònia de gats de Can Pi
La Regidoria de Sanitat ha portat a 
terme una campanya per controlar la 
colònia de gats de l’entorn de l’àrea 
de contenidors de Can Pi. Els gats 
han estat traslladats al veterinari per 
comprovar que no patien malalties 
greus i per esterilitzar-los. A més de 
fer una neteja intensiva de la brutícia 
d’aquest espai, feina que ha coordinat 
l’àrea de Medi Ambient, s’ha col·locat 
un cartell informatiu en què es recorda 
que abandonar restes de menjar o 
altres escombraries a la via pública és 
una infracció greu que es pot sancionar 
amb multes de fins a 3.000 euros.

Curs de primers auxilis
La Regidoria de Sanitat organitza 
a primers de desembre un curs de 
Primers Auxilis adreçat a professionals 
que treballen amb infants als centres 
d’ensenyament de Llavaneres. El 
curs està impartit per Creu Roja i és 
subvencionat per la Diputació de 
Barcelona.

Educació en la salut
Aprendre a esmorzar bé, conèixer els 
aliments saludables, adquirir una dieta 
equilibrada... Aquest ha estat l’objectiu 
de la campanya d’educació en la salut 
que durant el mes de novembre ha 
promogut a les escoles Sant Andreu i 
Serena Vall la Regidoria de Sanitat, amb 
el suport de la Diputació. La campanya 
es va completar amb una xerrada 
sobre nutrició infantil a la Biblioteca 
Municipal.

sanitat



Altres acords (28/10/09)
Compte general del 2008
Aprovació del Compte General de 
l’Ajuntament de l’any 2008, amb els vots a 
favor de CiU, ERC, GLL, les abstencions 
del PSC i SOS i el vot contrari del PP.

Suport a les famílies monoparentals
Aprovació per consens d’una moció 
d’ERC per a l’aplicació dels avantatges, 
en l’àmbit municipal, a què dóna accés 
el nou títol de famílies monoparentals, 
com ara la rebaixa de l’IBI.

Subvencions a entitats
Aprovació d’una moció del PP per fer 
efectiu el pagament del complement de 
subvencions a entitats i pel compliment 
de les mocions aprovades pel ple. El 
regidor d’Hisenda, Josep Molina, va 
assegurar que els pagaments a les entitats 
ja s’estan fent efectius.

Medi Ambient
Consens a favor de l’adhesió al conveni 
de col·laboració signat entre l’Agència de 
Residus de Catalunya i ECOEMBES, per 
al període 2008-2013.

Reductors de velocitat
Aprovació per unanimitat d’una moció 
de SOS Llavaneres a favor de l’adaptació 
dels reductors de velocitat del municipi 
a les noves instruccions tècniques del 
Ministeri de Foment.

Altres acords (30/09/09)
Pla territorial
Ratificació de les al·legacions formulades 
al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques a l’aprovació inicial del 
projecte de Pla territorial metropolità de 
Barcelona, amb el vot contrari del PSC, 
perquè atengui la petició de traslladar i 
soterrar la via del tren.

Escola bressol
Adjudicació provisional a CLECE, SA 
del contracte per a la gestió indirecta de 
l’explotació del servei públic de l’escola 
bressol Sant Nicolau. Vots a favor de 
CiU, PP i PSC i abstencions de SOS, ERC 
i GLL.

Cotxes no contaminants
Aprovació per consens d’una moció de 
SOS Llavaneres per reduir la quota de 

l’impost sobre vehicles als que siguin 
elèctrics o no contaminants.

Menjador de la gent gran
Unanimitat en la moció de Gent de 
Llavaneres per a la recuperació del servei 
de menjador al Casal de la Gent Gran el 
mes d’agost.

Finançament local
Aprovació d’una moció del PSC en suport 
al nou finançament local i de felicitació 
al govern de la Generalitat, amb els vots 
a favor del PSC, PP i ERC, el vot contrari 
de CiU i les abstencions de GLL i SOS.

Dret a decidir
Rebuig d’una moció d’ERC per la 
promoció del dret a decidir.

Recuperació de l’IVA
Aprovació d’una moció de CiU i PP 
per reclamar que l’Estat retorni a les 
corporacions locals l’IVA generat en la 
contractació de les obres del FEIL 2009. 
A favor CiU, PP i ERC, abstenció de GLL 
i de SOS i vot en contra del PSC.

Es congelen les Ordenances Fiscals per a l’any 2010
plens
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L’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres s’ha personat com a acusació 
particular en la causa que està instruint 
el jutge Baltasar Garzón pel cas Pretòria, 
que afecta una operació urbanística del 
municipi de l’any 2005. La decisió, la va 
prendre el govern municipal després de 
conèixer la interlocutòria del jutge, de la 

qual es desprèn que el consistori podria 
haver tingut uns perjudicis econòmics 
de 17 milions d’euros, i va ser ratificada 
per tots els grups municipals en el ple 
del 2 de novembre. En aquell ple, ERC i 
SOS Llavaneres van entrar per urgència 
una moció a favor de la transparència 
urbanística a Llavaneres. De tots els punts 

de la moció, només es va aprovar personar-
se en la causa; es van rebutjar, en canvi, la 
substitució de l’equip redactor del POUM 
(Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) 
per “començar de zero” i la paralització 
de qualsevol negociació per a la firma de 
convenis urbanístics amb les empreses 
imputades per l’Audiència Nacional. 

El ple de l’Ajuntament del 28 d’octubre va aprovar per unanimitat 
les ordenances fiscals per al 2010, que no s’apugen. El regidor 
d’Hisenda, Josep Molina, va explicar que es tracta d’una mesura 
social, tenint en compte l’actual situació econòmica, i en va 
destacar algunes novetats. La introducció d’una bonificació del 
75% de l’impost de vehicles (IVTM) a favor dels motors amb 
menys impacte ambiental i les reduccions de la taxa d’ocupació 
de la via pública, en són dues. 

El ple també va donar llum verda –amb els vots favorables de 
CiU, PSC, SOS i ERC, i les abstencions del PP i de GLL- a una 
modificació de crèdit que permetrà tirar endavant el projecte 
d’impulsar a la població la xarxa wifi d’accés a internet i la 
col·locació de més marquesines a les parades de l’autobús urbà. 

Rebaixa del sou de l’alcalde
El ple va aprovar, amb els vots a favor del PP, ERC, PSC, GLL 
i SOS Llavaneres i el vot contrari de CiU, abaixar el sou de 
l’alcalde, amb dedicació exclusiva: de 4.150 euros bruts al mes a 
3.250 euros bruts per 14 pagues. Els grups de l’oposició ho van 
plantejar com una “reprovació per la seva feina com a alcalde” 

i com a una mesura d’estalvi. L’alcalde, però, va defensar que el 
govern actual ja estalvia en sous perquè no té directors d’àrea, 
ni gerents ni càrrecs de confiança. Es va desestimar, en canvi, 
la rebaixa del sou de la regidora d’Urbanisme. 

L’acord aprovat per unanimitat preveu no incrementar, ni tan sols l’IPC, els tributs locals de l’any que ve 

L’Ajuntament es persona com a acusació particular pel “cas Pretòria”



Un Llavaneres amb un model de 
creixement sostenible i planificat, on 
la creació de serveis bàsics es prioritzi 
davant de la construcció d’habitatges. 
Un municipi amb qualitat de vida, net, 
sense excés de sorolls, que mantingui 
la seva identitat com a poble, amb 
més i millors equipaments culturals, 
educatius, esportius i també amb una 
oferta comercial i de lleure més àmplia. 
Aquestes són les primeres pinzellades 
de com ha de ser el Llavaneres del futur, 
segons les conclusions del procés de 
participació Quin Llavaneres volem? Es 
completen amb altres recomanacions, 
com ara millorar els canals de comunicació 
amb la ciutadania per aconseguir que 
s’impliqui més en la vida social i cultural 
i per engrescar els joves a participar en 
les activitats que s’organitzen. També 
caldrà fer un esforç per informar els 
ciutadans dels grans projectes que hi ha 
en marxa a Llavaneres, entre els quals 

destaquen l’aprovació del nou POUM 
(Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) 
i la nova zona esportiva municipal.

Aquest és, a grans trets, el Llavaneres 
que la gent vol i, ara que s’han definit les 
prioritats per millorar la qualitat de vida 
a la població, la voluntat dels participants 
i de l’Ajuntament és que aquest procés 
tingui continuïtat. La proposta és crear 
una comissió de seguiment que es 
reuneixi una mitjana de tres vegades l’any 
i que s’encarregui d’avaluar l’execució 
d’aquestes recomanacions. El llistat 
inclou 180 accions i en tots els casos són 
propostes dels assistents a les taules de 
treball. Són recomanacions de tots els 
àmbits a executar en tres terminis, menys 
d’un any, entre 2 i 5 anys i més de cinc 
anys, segons la dificultat de la seva posada 
en marxa. En tot aquest procés hi ha 
hagut un total de 60 assistents residents 
en diferents barris del municipi. Les 

conclusions es van presentar dissabte 7 
de novembre en una sessió que va tenir 
lloc a la sala de plens.

L’objectiu d’aquestes reunions, que ha 
organitzat la Regidoria de Participació 
Ciutadana, ha estat definir d’una manera 
oberta i consensuada com ha de ser Sant 
Andreu de Llavaneres. El procés ha inclòs 
fins a 24 sessions de treball, que s’han 
programat tenint en compte criteris 
territorials i àrees de treball. S’han fet 
trobades a partir de la distribució del 
municipi en quatre barris: Llavaneres 
Mar, Llavaneres Centre, Llavaneres 
Llevant i Llavaneres Ponent. La recollida 
de propostes s’ha fet atenent tres àmbits 
temàtics: Promoció de la vila i de la 
Cultura i l’Esport, Territori i Mobilitat 
i Benestar Social, Joventut i Educació.  
Podeu consultar el document amb 
totes les conclusions, al web municipal 
santandreudellavaneres.cat.

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
ha estat registrat oficialment per la Comissió 
del Mercat de les Telecomunicacions 
com a operador de xarxes i serveis de 
comunicacions electròniques. Des de 
l’1 d’agost de 2009, disposa de llicència 
per a l’explotació d’una xarxa pública 
de comunicacions electròniques, cosa 
que li permet oferir accés a internet als 
ciutadans, amb el compromís de vetllar pels 
principis de neutralitat, transparència i no 
discriminació. Aquesta autorització ha fet 
possible que el consistori impulsi la creació 
d’una xarxa wifi, sense fils, d’accés a internet 
a l’entorn dels edificis municipals, que de 
moment està en fase de proves. A més, 

aquest servei permet interconnectar els 
diferents equipaments municipals (Brigada, 
Biblioteca i Policia Local) amb l’Ajuntament. 
Els ciutadans poden accedir a internet amb 
els seus ordinadors o dispositius portàtils si 
es troben a la zona de la plaça de la Vila o 
al passeig de la Mare de Déu de Montserrat. 
Disposen de mitja hora de connexió lliure; 
només hi ha algunes planes restringides per 
motius de seguretat. Els internautes tenen 
també la possibilitat d’accedir des de casa 
a aquesta xarxa wifi: només cal que s’hi 
registrin i que instal·lin una antena especial. 
Per a més informació, podeu consultar el 
portal www.guifi.net/llavaneres.

participació ciutadana

comunicació

El Llavaneres que la gent vol 

L’Ajuntament de Llavaneres impulsa 
una xarxa “wifi” d’accés a internet 

llavaneresinforma 7

Primera transmissió 
de TV Llavaneres per 
internet
TV Llavaneres va fer el passat 28 
d’octubre la primera prova d’emis-
sions per internet coincidint amb 
el ple municipal. La connexió es va 
fer a través de Maresme Digital Te-
levisió. A partir d’aquesta primera 
experiència, la voluntat és donar 
continuïtat a aquest projecte de 
televisió per internet i, a més del 
plens, poder fer difusió d’altres ac-
tivitats i esdeveniments d’especial 
rellevància en l’agenda de la vida 
municipal. Us anirem informant 
de totes les novetats. Podeu fer-
nos arribar els vostres comentaris 
i suggeriments apremsa.sall@san-
tandreudellavaneres.cat.

Assistents a la reunió de presentació de les conclusions del procés de participació ciutadana.

Una comissió avaluarà el compliment de les 180 actuacions que s’inclouen en el pla de 
treball fruit del procés de participació ciutadana “Quin Llavaneres volem?” 



Recuperar el passat de la vila a través del 
testimoni de la gent gran que encara hi viu. 
Generacions que han viscut èpoques dif ícils, 
plenes de canvis; testimonis d’excepció perquè 
les noves generacions coneguin els orígens del 
Llavaneres actual. Aquest ha estat el punt de 
partida de Mirar enrere, un interessant treball 
documental impulsat per la Regidoria de 
Cultura amb la col·laboració del Museu-Arxiu, 
que compta amb una subvenció de la Diputació 
de Barcelona. Coincidint amb la Festa Major, 
s’ha presentat el primer DVD de la col·lecció, 
que porta per títol Paisatges i records i que parla 
de l’evolució del poble. N’hi ha encara dos més: 
el segon volum se centrarà en les festes i en les 

tradicions i el tercer i últim DVD ens acostarà 
a la realitat de la Guerra Civil.

El treball s’ha confeccionat amb entrevistes a 
24 testimonis d’edats compreses entre els 76 i 
els 101 anys, que representen diversos àmbits 
de la vida local: pagesos, pescadors, jornalers, 
botiguers... La majoria són nascuts al poble, 
però també n’hi ha d’immigrants que van venir 
a treballar i algun representant de les famílies 
d’estiuejants. A través dels seus records, 
podrem contactar amb el Llavaneres d’abans. 
Aquests testimonis orals es completen amb 
documentació gràfica i audiovisual de l’època 
que ha anat recopilant el Museu-Arxiu. 

El Museu-Arxiu de Llavaneres continua el cicle d’exposicions 
amb tota mena de propostes artístiques. Darrerament hem tingut 
ocasió de conèixer la pintura i l’escultura de Ferran Selvaggio, 
marcadament moderna i transgressora, que tria tres colors ben 
singulars per expressar la seva força: el vermell, el negre i el 
blanc. També s’ha ofert l’exposició Som Aigua, de la Fundació 
Caixa Sabadell, per fer prendre consciència de la importància de 
l’aigua dins la vida diària i de les mesures per estalviar-ne i no 
contaminar-la. Coincidint amb el Nadal, fins el 17 de gener, Can 
Caralt ens ofereix la mostra Figures del pessebre. Podrem gaudir 
d’una selecció de figures de pessebre d’autors contemporanis, 
artesans d’arreu de Catalunya que encara es dediquen a aquest 
art tan popular del nostre país. Per obrir l’any, la proposta del 
Museu-Arxiu, arribarà de la mà d’uns diorames ben especials de 
Joan Condal. Es tracta de reproduccions de diferents moments 
de la vida d’una persona, que pretén fer-nos reflexionar. 

Les cantades de nadales de 
les escoles i els concerts de 
l’Escola de Música posaran 
ritme a la programació del 
Nadal 2009 a Llavaneres. 
L’Ajuntament oferirà activi-
tats tradicionals com el Parc 
de Nadal al pavelló munici-
pal, pensat perquè els més 
petits i també els adoles-
cents gaudeixen de les va-
cances. Enguany no hi haurà 
Fira de Nadal però, en canvi, 
s’organitzarà un Caga tió po-
pular els dies 19 i 20 de de-
sembre, en plena campanya 
comercial. Precisament, per 
fer costat al comerç local, 
la Regidoria de Promoció 
Econòmica distribuirà paper 
de regal i cinta amb la imat-
ge corporativa del comerç 
de Llavaneres, que s’acaba 
d’estrenar, i des de la Re-
gidoria de Medi Ambient 
s’han encarregat unes bos-
ses de roba que es podran 
aconseguir a través de la 
compra als comerços locals. 
No hi faltarà tampoc l’espe-
rada visita de Ses Majestats 
els Reis d’Orient i dels seus 
patges. La Comissió de la 
Cavalcada està treballant 
intensament per preparar-
ho tot. La tarda del 27 de de-
sembre, els nens i les nenes 
podran lliurar les cartes als 
patges reials i la nit del 5 de 
gener podran sortir a rebre 
els Reis Mags.

Recuperar la memòria històrica

Pintura transgressora, pessebres i reflexions

Les
propostes
del Nadal’09

cultura

És el repte del treball audiovisual “Mirar enrere” del Museu Arxiu de 
Llavaneres, que acaba de presentar el primer de tres volums
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Joan Torrents Vilà, pare d’un dels entrevistats, Carles Torrents, 
l’any 1960, aproximadament, feinejant amb la seva barca.

Escultures i pintures de Ferran Selvaggio.

Els DVD estan a la venda per 3 euros a l’Ajuntament, al Museu,a la Biblioteca i a Ca l’Alfaro.



El cicle de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) de “Les 3 viles”, amb Leopoldo Abadía com 
a principal atractiu, ha ofert bons consells a l’empresariat local

El curs d’anglès per a comerciants locals està tenint molt 
d’èxit. Les classes, que van començar el 8 d’octubre, 
s’allargaran fins el 17 de desembre i permetran als empresaris 
i als treballadors del sector comercial del municipi adquirir 
uns coneixements d’anglès que els ajudin a trencar barreres 
idiomàtiques. És una proposta de la Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, que va poder donar resposta 
a totes les demandes presentades. El curs compta amb 22 
alumnes i s’imparteix els dimarts i els dijous a la tarda a la 
Biblioteca. L’organitza el consistori, juntament amb el centre 
tecnològic Cetemmsa, i és totalment gratuït.

El Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i Maresme ha 
reconegut la iniciativa dels ajuntaments de Sant Andreu 
de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac 
de fomentar el turisme de manera mancomunada sota la 
marca de Les 3 viles. El guardó, que premia en especial 
la publicació de la guia turística de les tres poblacions, 
es va lliurar el 6 d’octubre en la Festa de l’Hostaleria i el 
Turisme del Maresme 2009.

Oferir a les empreses locals noves 
perspectives de dinamització, ara que 
hi ha crisi econòmica. Aquest ha estat 
el punt de partida del segon Cicle 
d’empresa i RSE organitzat per Sant 
Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç 
de Montalt i Caldes d’Estrac. La lliçó 
magistral d’aquest any va anar a càrrec 
de Leopoldo Abadía, que s’ha fet famós 
per parlar clar de la crisi econòmica. 
Abadía va assistir a l’acte central de les 
jornades, que es va fer als jardins de Can 
Caralt el 7 d’octubre i que va reunir unes 
70 persones. Entre altres consells, va 
recomanar  no parlar de la crisi -”només 
jo, que he de vendre el meu llibre”-, no 
distreure’s i ser prudents, i va assegurar 
als empresaris que només ells podran 
treure el país de la situació econòmica 
actual. Abadía es fixa en l’índex de l’atur 
per preveure què passarà i, com que no 
millora, augura que encara no hem tocat 
fons. Aclareix que no és economista 
-és doctor enginyer industrial i va ser 
professor de l’Institut d’Estudis Superiors 
de l’Empresa (IESE)- però ajuda les 
persones a entendre què està passant. 

Els assistents van poder escoltar altres 
bons consells durant tota la jornada: 

es van explicar casos pràctics molt 
interessants de com comerços i empreses 
de la demarcació han aplicat amb èxit als 
seus negocis criteris de responsabilitat 
social empresarial; es va parlar de 
com iniciar-se en l’RSE i obtenir dos 
avantatges, contribuir a la protecció 
del medi ambient i reduir la despesa 
corrent, i també es va aprofundir en 

els beneficis d’optar per un consum 
sostenible. El cicle es va completar amb 
quatre xerrades més, que es van oferir 
els dies 14, 21 i 28 d’octubre i el 4 de 
novembre, a la Biblioteca Municipal de 
Sant Andreu de Llavaneres. Per a ampliar 
la informació sobre el cicle i descarregar 
les ponències, podeu consultar el web 
santandreudellavaneres.cat. 

Les classes d’anglès per 
a comerciants, un èxit

Reconeixement a la 
guia de “Les 3 viles”
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Innovació i prudència per superar la crisi
promoció econòmica

Un moment de la ponència de Leopoldo Abadía.



Llavaneres ja aplica el Pla d’Absentisme Escolar, un protocol 
de treball d’àmbit maresmenc que fixa com cal actuar-hi
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La posada en marxa del Pla d’Absen-
tisme Escolar del Maresme permetrà 
quantificar, a partir d’ara, quin és l’índex 
d’alumnes dels centres d’ensenyament de 
Llavaneres que, sense motiu justificat, no 
assisteixen a classe. Es tracta de preven-
ció i de control. El ple de l’Ajuntament de 
Llavaneres va aprovar aquesta actuació el 
30 de setembre i ja s’ha començat a apli-
car. El pla ja s’ha convertit en un referent 
per a altres comarques catalanes. De fet, 

estava previst que, a finals de novembre, 
es presentés en el I Congrés Català d’Edu-
cació Social, a Vic. L’educadora social de 
Llavaneres, Esther Fernàndez, que ha 
format part de l’equip redactor del pla, 
explica que es tracta de “sistematitzar el 
procediment per tal de detectar els casos 
d’absentisme reincidents”. A més de la Re-
gidoria de Benestar Social, la Policia Lo-
cal hi té també un paper molt destacat. 

Llavaneres conta el càncer continua endavant amb el seu com-
promís amb els malalts. 125 persones van participar diumenge 
18 d’octubre en la marxa convocada per segon any per l’entitat 
local, que es va convertir en tota una descoberta de la ruta de 
les ermites. La caminada és una de les diverses activitats que 
organitza durant l’any l’entitat Llavaneres contra el càncer, en 
la seva tasca de recaptació solidària a favor de la investigació 

contra aquesta malaltia. Precisament a primers d’octubre, com 
és habitual, l’associació va donar els diners recaptats durant 
tot l’any. En aquest cas, s’ha triat la fundació sobre leucèmia de 
l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, que 
va recollir el xec de 16.500 euros al final d’una conferència a 
càrrec de quatre especialistes del departament d’Hematologia 
del centre.  

El Casal de la Gent Gran de Llavaneres 
va estrenar al mes d’octubre l’Escola de 
Puntaires. Les classes, que es fan el di-
vendres de 10 a 12 del matí, a càrrec d’una 
monitora especialitzada, estan obertes a 
tothom -siguin o no usuaris d’El Casal- i 
les inscripcions continuen obertes.

L’Ajuntament de Llavaneres va celebrar a 
finals de novembre la Set-
mana de la Igualtat 2009, 
amb teatre al carrer i a 
l’escola i amb una encesa 
d’espelmes a la plaça de la 
Vila. Tot plegat suposa una 
crida a favor del respecte i 
de la convivència. Aques-
tes jornades s’afegeixen a 
la commemoració del Dia 
Internacional de la No Vi-
olència envers les dones, el 
25 de novembre, i les organitza la Regido-
ria de Benestar Social.

Tots a classe

En marxa perquè la investigació del càncer avanci

El Casal de la Gent 
Gran estrena una 
Escola de Puntaires

A favor de la igualtat

benestar social

Com funciona?
El dispositiu es posa en marxa en cas que 
la Policia enxampi un alumne fora de 
classe en horari escolar. El primer pas és 
portar el menor al centre escolar i omplir 
una fitxa, amb l’hora, el lloc i les condicions 
en què s’ha trobat l’alumne. El segon pas 
és fer arribar una còpia d’aquesta fitxa a 
Serveis Socials i a les famílies. En realitat, 
però, l’expedient per absentisme es posa 
en marxa a partir de les 25 faltes, que es 
compten per hores d’absència a classe, i 
que equivalen a cinc dies sencers de no 
haver anat a l’escola sense justificació. 
És en aquests casos quan s’elaborarà un 
informe que es fa arribar tant a Benestar 

Social de l’Ajuntament com a Serveis 
Territorials del Departament d’Educació 
de la Generalitat.

A primers de novembre, a Llavaneres, 
la Policia Local ja havia omplert 8 fitxes 
d’absentisme. L’inspector Lluís Silva 
explica que, en la majoria de casos, es 
tracta de nois i de noies que surten a 
esmorzar fora del centre i opten per no 
tornar-hi després de l’hora del pati, o bé 
que al matí no entren a l’escola a l’hora 
que toca. Normalment ho fan en grup i es 
queden en algun parc o plaça propers al 
centre escolar.



esports

medi ambient educació 

El reconeixement per l’esforç de superació

Cloenda de la campanya 
“Separa bé la matèria 
orgànica!”

L’IES Llavaneres 
aprofundeix en la connexió 
catalana amb l’Alguer

Els Premis de l’Esport 2009 destaquen la tasca desenvolupada per 32 esportistes locals 
La comissió organitzadora, que in-
tegren l’Ajuntament i les entitats 
esportives locals, va lliurar dissabte 
28 de novembre els Premis de l’Es-
port 2009. L’acte ha canviat aquest 
any de format i s’ha integrat en el 
programa de la Festa Major de Sant 
Andreu. L’esperit, però, es manté: es 
tracta de donar a conèixer la trajec-
tòria d’esportistes locals i de desta-
car la feina de les joves promeses, 
amb l’objectiu de reconèixer les ga-
nes de superar-se dia rere dia. 

La Regidoria de Medi Ambient va celebrar 
dissabte 3 d’octubre, al parc de Ca l’Alfaro, 
la festa de cloenda de la campanya de 
conscienciació ciutadana adreçada a millorar 
la qualitat de la matèria orgànica que es 
recull. Els nens i les nenes, acompanyats dels 
pares i de les mares, van experimentar amb 
enginyosos jocs fets amb materials reutilitzats 
i van prendre part d’un espectacle de titelles 
molt didàctic.

L’IES Llavaneres va mostrar durant l’octubre 
una exposició a la sala de plens dedicada a 
l’Alguer. Un recull de fotos del viatge cultural 
que els alumnes de 2n de batxillerat del curs 
2008-2009 van fer a aquesta ciutat, amb la qual 
encara avui es mantenen tants lligams. En el 
viatge, els alumnes van mantenir contactes amb 
Òmnium Cultural i van visitar i fer activitats a 
l’escola la Costura, l’únic centre de l’illa on els 
nens i les nenes aprenen en alguerès.
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Regulació de la 
zona blava 
L’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres té en vigor 
una Ordenança Municipal 
per regular l’estacionament 
de vehicles a motor en zo-
nes determinades de la via 
pública, la coneguda zona 
blava. S’estableix que les zo-
nes de pagament amb control 
horari, durant tot l’any, són: 
passeig de la Mare de Déu de 
Montserrat, plaça de la Vila, 
carrer Clòsens, parc dels Ge-
gants, Cardenal Vives, carrer 
de Sant Joan, passeig de les 
Moreres –des d’avinguda de 
Catalunya fins el carrer de 
Sant Sebastià-, i estaciona-
ment públic de Renfe. Aques-
ta característica s’estén a al-
tres punts de la zona de platja 
durant la temporada d’estiu. 
L’ordenança estableix també 
els casos d’exempció de pa-
gaments per a veïns empa-
dronats i que paguin l’IVTM 
al municipi, tant en el nucli 
urbà com a les zones de plat-
ja i a l’aparcament de Renfe, 
els quals han de demanar 
el distintiu corresponent a 
l’Ajuntament.

Millors esportistes d’entitats
Enric Pérez Casas. Club Esportiu Llavaneres
Francesc Serra. Club Bàsquet Llavaneres
Josep Bertran i Abril. Adventures Llavaneres
Joan Bertran Garré. Club de Golf Llavaneras
Marcel Calderer. Club Esportiu Serena Mar
Roberto Moreno. Club Taekwondo Venzalà
Juan Santiago Moravich Casais. Club d’Escacs
Barbara Cornudella i Sara López . Club Nàutic el Balís
Luis Lucio. Centre Eqüestre Llavaneres
Premi promesa
Adrián Izquierdo Castillo. Futbol
Mireia Montasell. Taekwondo
Pep Angles Ros. Golf
Andreu Rocamora. Handbol i bàsquet
Ariadna Sanroque. Hípica
Ornel·la Llopart. Bàsquet
Ariadna Rodés i David Charles. Club Nàutic el Balís

ELS PREMIATS
Premi millor esportista de l’any
Carles Canals. Bàsquet UB Las Palmas
Mireia Bonjoch. Salt en perxa, Agrupació Atlètica 
Catalunya (ACC)
Guillem Creus Pascal. RCD Espanyol B
Alba Silva. Club d’Hípica Adaptada de Llavaneres
Carles Traviesa. Trial
Antonio Guasch. Club Nàutic el Balís
Mencions especials
Marta Trillo Galindo. Golf
Ricard Vallès Amillach. Homenatge pòstum. 
Entrenador del CE Llavaneres
Albert Artigas, Julita Dalmau, Judith Artigas, 
Lluís Ferrer i Lluís Hernàndez.  Trèking al Nepal
Nacho Torner. Club Nàutic el Balís

Foto de família dels esportistes guardonats.
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Ara més que 
mai, model de 
POBLE 

Un cop més el bon nom de Sant Andreu de Llava-
neres surt esquitxat per presumptes trames urba-
nístiques. Aquest mal desgraciadament ja està fet. 

Ara, més que mai, hem de tenir clar el model de 
poble amb qualitat de vida que sempre ha defensat 
CiU. Hem de conservar la identitat de poble net, 
tranquil i segur, amb un creixement molt mode-
rat i d’acord amb els serveis que presta als vilatans: 
equipaments esportius, centre de salut, escoles, 
llars d’infants, casal d’avis, cementiri...

Aquestes trames urbanístiques tenen un rerefons 
especulatiu, és a dir, pretenen construir més vi-
vendes i treure’n més rendiment econòmic. La 
urbanització del poble s’ha de fer necessàriament 
amb l’autorització de l’Ajuntament, de l’alcalde i 
del seu govern.

No pot ser que on anaven 12 cases s’hi construei-

xin 83 pisos. No pot ser que tinguem 50 anys de 
concessió de gestió privada de l’única zona espor-
tiva del poble. No pot ser que construïm 200 pi-
sos a l’antic camp de futbol i milers de pisos a Can 
Sanç i Sant Pere... I tot això amb un pla urbanístic 
(POUM) que preveia un creixement desmesurat 
de fins a 25.000 habitants.

Tots sabem qui són els responsables de tot això; 
tenen un model de poble diferent i equivocat al 
nostre entendre. Ara, possiblement, hauran de 
respondre’n davant de les autoritats judicials, 
però després ho hauran de fer davant del POBLE, 
aquest que han volgut desfer.

Mentrestant, us ho assegurem, el govern de CiU 
treballa per arreglar tot aquest embolic i recuperar 
el model de poble que vol Llavaneres.

Bon Nadal i bones festes a tothom.

Quan Esquerra va signar l’Acord de Govern amb 
Gent i CIU, va posar sobre la taula la necessitat 
de fer una Auditoria Urbanística. De fet, aquest 
era el punt número 1 de l’Acord de Govern signat 
entre totes tres formacions. Deia així: 
 
“La transparència urbanística com a l’eix fona-
mental. Les forces polítiques sotasignants expres-
sen la voluntat de portar a terme una auditoria 
urbanística que permeti plantejar la situació ini-
cial del nostre sistema urbanístic i alhora, aporti 
alternatives reals i viables per tal d’aconseguir 
endegar un POUM ambientalment més compro-
mès, territorialment més equilibrat i socialment 
més equitatiu. Una segona etapa de l’auditoria 
haurà d’incloure un estudi públic de resultats”.
 
Des del govern, Esquerra va treballar constant-
ment per tal que CIU fos conseqüent amb el 

Pacte. Però CIU, actuant amb irresponsabilitat, 
es va fer enrere i, quan va poder, va expulsar de 
forma barroera els socis que, com nosaltres, re-
cordaven que CIU incomplia el Pacte. Fa unes 
setmanes, CIU ha tornat a entrebancar-se amb 
la mateixa pedra; no ha tingut prou coratge per 
aprovar, en la sessió plenària municipal, la moció 
que Esquerra va presentar per tal de reiniciar els 
treballs del POUM.
 
Llavaneres hagués pogut ser un municipi model 
en la transparència urbanística si s’hagués atès 
els nostres posicionaments. En canvi, avui hem 
estat intervinguts per Madrid i formem part de la 
riota de tot el país pels presumptes delictes d’uns 
i la falta de coratge polític dels altres. 
 
Podeu consultar íntegrament el Pacte de Govern 
a www.esquerra.org/llavaneres.

Per què no 
es va fer 
l’Auditoria 
Urbanística?

Arran dels últims esdeveniments respecte a te-
mes urbanístics de Sant Andreu de Llavaneres 
publicats en diferents mitjans de comunicació, el 
Grup Municipal Popular vol deixar ben clar:

Primer: Que durant els 16 anys que, gràcies a la 
confiança de la població, hem tingut responsa-
bilitats de govern, la serietat ha estat una de les 
normes de conducta dels diferents Grups Muni-
cipals del Partit Popular.

Segon:  Tant des del govern d’aquests 16 anys 
com des dels 6 anys d’oposició, el rigor ha estat 
també norma de conducta dels nostres regidors.

Tercer: La nostra honestedat. Que quedi ben clar 
i que no hi hagi el més mínim dubte que la nostra 
actuació ha estat sempre transparent i ha vetllat 

pels interessos de tots els vilatans i de totes les 
vilatanes del nostre poble, Sant Andreu de Lla-
vaneres.

El grup Municipal Popular, que confia que tota la 
veritat surti a la llum, en aquests moments con-
sidera un acte de responsabilitat no fer cap mena 
de manifestació respecte dels esdeveniments suc-
ceïts. No com altres, que gaudeixen fent declara-
cions públiques tendencioses i, al mateix temps, 
en privat i per SMS, es dirigeixen a nosaltres ma-
nifestant que estan convençuts de la serietat, el 
rigor i l’honestedat de la nostra gestió.

Quan la veritat surti per fi a la llum, aleshores 
prendrem les mesures oportunes. Per acabar, 
volem agrair totes les mostres de suport rebudes 
per part de molts llavanerencs.

Serietat, 
rigor i 
honestedat

Bernat 
Graupera
CiU

Víctor
Ros
PP

Nani
Mora
ERC
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SOS Llavaneres, en tenir coneixement dels de-
talls d’alguns convenis urbanístics signats du-
rant la legislatura anterior per l’exalcalde del PP 
i l’exregidor d’Urbanisme del PSC, va presentar, 
l’any 2007, 4 denúncies a la fiscalia anticorrup-
ció. Els convenis sobre els quals es va aportar 
informació a la Fiscalia i les referències de les 
diligències d’investigació iniciades són: 

• Zona esportiva (Núm. 03/07)

• La Bodega (Núm. 04/07)

• Can Rivière (Núm. 05/07)

• Llar d’infants Sant Nicolau (Núm. 16/07)

Malauradament, durant aquest mes de novem-
bre Sant Andreu de Llavaneres ha estat d’actua-
litat a tots el mitjans de comunicació, tant escrits 

com audiovisuals, a causa de les investigacions 
sobre el conveni urbanístic de Can Rivière que 
ha donat a conèixer la publicació de l’auto del 
jutge Garzón en l’operació que s’ha denominat 
Niesma.

SOS Llavaneres s’ha personat com a acusació 
particular a les investigacions que portava a ter-
me la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya 03/07 
i 16/07, per les quals ja estaven imputats, des 
de maig de 2008, l’exalcalde del PP i l’exregidor 
d’Urbanisme del PSC.

Esperem que l’Ajuntament de Llavaneres es per-
soni també com a acusació particular en les in-
vestigacions del jutge Garzón i que totes les per-
sones interessades al respecte puguin accedir a 
la informació sobre el sumari per aclarir què és 
el que realment ha passat.

grups municipals

Contra la 
corrupció: 
unitat

No existeixen pobles corruptes; no existeixen 
Ajuntaments corruptes; no existeixen partits 
corruptes. Existeixen, lamentablement, perso-
nes corruptes.

I mentre la justícia fa la seva feina, tots aquells 
que dediquem una part del nostre temps a la po-
lítica (algú ho ha de fer), en lloc de fer judicis de 
valor que no ens correspon hauríem d’unir-nos 
en una sola veu més enllà de les diferències ide-
ològiques. Davant d’aquesta xacra de la societat 
actual que amenaça amb la generalització del 
descrèdit de la classe política, no hi ha lloc per 
a l’individualisme ni per al protagonisme perso-
nal. Només una veu per defensar allò que ha de 
ser un servei públic i no un mitjà personal.

Podríem caure en el lamentable i clàssic “difama 
que algo queda” a què són tan proclius els me-

diocres. Però nosaltres no ho farem.

En la corrupció, no hi ha d’haver diferències 
entre govern i oposició. Cal un poble unit; una 
imatge comuna. Deixem d’assenyalar i oblidem 
que ens assenyalen.

Les persones són vulnerables; els pobles, inac-
cessibles a la corrupció i sobirans en les seves 
decisions. Els pobles són tan intel·ligents que no 
els interessa conèixer els polítics com a tals; els 
interessa conèixer les persones, les seves formes, 
el seu tarannà i, especialment, els seus principis 
ètics.

Per una vegada, anem tots junts, que el poble ens 
vegi units. Govern, oposició i ciudatania contra 
la corrupció. I la justícia s’encarregarà de deter-
minar que “qui la fa, la paga”.

SOS 
Llavaneres, 
a tots els 
mitjans de 
comunicació

Tots lamentem el trist espectacle al voltant de 
les sospites de corrupció, dels projectes inaca-
bats, de les obres aturades, dels càrrecs públics 
sota sospita, de les declaracions interessades… 
Cal que Llavaneres recuperi la confiança i miri 
endavant sense perdre la referència d’on venim. 
No n’hi ha prou amb el “Ja us ho dèiem” o el “Jo 
ja ho sabia”; cal actuar ara. 
Des de Gent demanem:
a) Una actuació conjunta de tots els partits. Les 
actuacions per separat i les crítiques gratuïtes 
entre la classe política no fan més que empitjo-
rar l’ambient.
b) Ser exigents amb les responsabilitats d’aquells 
qui, en la legislatura passada, ocupaven càrrecs 
de govern. El Sr. Ros hauria de dimitir per cohe-
rència, per respecte al poble i a tot el consistori. 
No és un problema de partits; és una qüestió de 
responsabilitat política. 

c) Una declaració dels actuals responsables del 
PSC de Llavaneres tot desmarcant-se de l’estil de 
treball de l’anterior regidor d’Urbanisme, el Sr. 
Jiménez. La seva gestió ens ha deixat un poble 
ple de projectes inacabats i sota sospita.
d) L’aprovació del nou POUM. Aquest document 
ha de ser la referència per al control del creixe-
ment urbanístic. La gestió d’aquells projectes 
que l’anterior govern es van afanyar a aprovar, al 
marge de la planificació urbanística, són els que 
ara estan sota sospita.
d) La revisió a fons del concurs de la Zona es-
portiva. Proinosa és propietària dels terrenys 
del centre del poble i en canvi no és capaç de 
finançar les obres de les noves instal·lacions es-
portives. Cal trobar una sortida a curt termini 
favorable als interessos de Llavaneres. 

Cal fer net a Llavaneres; compteu amb Gent.

Fem net

Carme
Bastida
PSC

Joan
Rubal
GLL

Josep
Ruiz
SOS Llavaneres
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Ja està tot a punt per rebre els Reis d’Orient a 
Llavaneres?
(Marta) Tot està ja molt embastat i molt 
avançat. Falten alguns detalls d’última 
hora, l’impuls final.
(Sixte) Per més temps que tinguem és 
normal; cada any hem de córrer...

Tot l’any treballant per a una visita que dura 
només unes hores.
(Marta) Ens hi posem el 15 de gener però, 
és clar, d’entrada cal desmuntar, netejar, 
portar la roba a la bugaderia... És molta 
feina, d’aquella que no es veu. Per sort, 
però, hi ha molta gent que hi col·labora. 
Tot seguit comencem a parlar de què 
s’ha de canviar, de quin material s’ha de 
substituir, de què cal corregir. De fet, la 
primera reunió és per fer balanç i per 
començar a pensar com fer-ho millor 
l’any següent.
(Sixte) El que intentem és posar cada any 
el llistó més alt, sempre pensant que la 
cavalcada ha d’agradar als més petits.

Aquests darrers mesos la feina deu haver estat 
molta...
(Marta) A partir del mes de novembre les 
trobades són setmanals i fins i tot diàries. 
Tots tenim molta feina i la nostra funció 
és intentar organitzar bé els voluntaris 
perquè la tasca sigui efectiva. Un pot 
fallar però, si anem a l’una, tot surt bé.
(Sixte) La veritat és que aquesta recta 
final dóna molta vida. Ens animem els 
uns als altres.

Què és el més difícil de la vostra tasca?
(Marta i Sixte) Dif ícil no hi ha res, perquè 
ho fem de gust i perquè volem. Treballem 
amb llibertat i sense obligacions. El 
compromís, l’adquirim per a tot l’any 
però si un dia no s’hi pot anar no passa 
res. Potser el més complicat és mantenir 
l’ordre el dia de la cavalcada en el moment 

que els nens i les 
nenes pugen a les carrosses per saludar 
personalment els Reis. Volem aprofitar 
per fer un prec. Seria bo que els pares i 
les mares sempre fessin pujar els nens per 
una banda i, tot passant per darrere de la 
carrossa, els recollissin per l’altra. Si tots 
ho fem bé facilitem la feina dels voluntaris 
i agilitzem el procés, a més d’evitar perills. 
També agrairíem als pares que deixessin 
més distància respecte de les carrosses 
per una qüestió de prudència i que no es 
posessin en perill per recollir caramels. 
Hi ha persones que, realment, fan 
imprudències de manera absolutament 
innecessària. De caramels, n’hi ha per a 
tothom. Ja els triem tous perquè no facin 
mal en llençar-los. I cal dir que són aptes 
per a nens i per a nenes celíacs.

És cert que el fet que els Reis vagin saludant 
els nens i les nenes dalt de les carrosses al 
llarg de tota la cavalcada obliga a coordinar-se 
molt bé, però és realment molt especial...
(Marta i Sixte) Sí, n’estem molt satisfets 
i ens consta que ens fa ser diferents. És 
molt entranyable, molt proper.

Quina és la recompensa més important per a 
tants mesos de feina?
(Marta i Sixte) El somriure dels nens i de 
les nenes, la seva expressió, la il·lusió... 
I també veure la quantitat de gent que 
s’aplega cada any a Llavaneres per la 
Cavalcada.

Quanta gent hi ha darrere de l’organització? 
(Marta i Sixte) La comissió està formada 
per una vintena de persones a les quals 
s’ha d’afegir molta altra gent que hi 
col·labora la nit de la Cavalcada. Una de 
les aportacions més imprescindibles és 
la dels tractoristes, a qui volem donar 
les gràcies públicament pel seu suport 
incondicional any rere any. Sense ells no 

hi hauria Cavalcada. A més, hi ha a la 
vora d’un centenar de persones que fan 
de vigilants per vetllar per la seguretat 
de la cavalcada i a prop d’una trentena de 
nens i de nenes que van dins les carrosses. 
Cadascú hi posa el que pot perquè la 
cavalcada surti bé; cadascú dins de les 
seves possibilitats.
 
Quines novetats podeu avançar de la Cavalcada 
de 2010?
(Marta i Sixte) No en podem avançar cap 
perquè, en definitiva, són els patges reials 
els que ens donen la informació de com 
Ses Majestats volen la Cavalcada... El que 
sí podem confirmar és que aquests patges 
ens visitaran d’aquí a unes dies.
(Marta) I tant! Seran al parc de Ca l’Alfaro 
el 27 de desembre a la tarda. La seva visita 
per recollir les cartes dels nens i de les 
nenes és sempre molt especial. Es munta 
un campament àrab on es poden trobar 
tendes diferents: la pitonissa, l’escrivà... 
Ens acompanyen els malabars i, realment, 
és una vetllada molt especial i molt maca. 
Per a aquesta trobada, també comptem 
amb la col·laboració de moltes i moltes 
persones. Aquesta activitat té ja cinc anys 
i des del principi ha tingut molt bona 
acollida.

El canvi d’associació a Patronat municipal us 
facilita la feina?
(Marta) És massa recent per valorar-ho, 
però confiem que sí. Esperem que agilitzi 
la gestió i que elimini burocràcia. 
(Sixte) Necessitem estalviar el màxim de 
temps perquè tenim molta feina i, quan 
més ens ho facilitin, millor.

El vostre desig per al 2010 és...
(Marta i Sixte) Que els nens i nenes 
gaudeixin de la Cavalcada i que siguin 
molt feliços. Pau i felicitat, que la resta ja 
vindrà.

entrevista

“Un pot fallar, però si anem a l’una, tot surt bé”
Marta Monterde i Sixte Samper. Patronat de la Cavalcada de Reis
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Són els coordinadors d’un gran equip humà 
que treballa desinteressadament durant tot 
l’any per fer possible que la visita dels Reis 
d’Orient, la nit del 5 de gener, sigui cada 
any un èxit. “Entre tots ho fem tot” diuen, 
agraïts per tants i tants suports de gent del 
poble que hi col·labora amb un objectiu 
únic: veure brillar de felicitat els ulls dels 
nens i de les nenes de Llavaneres.



agenda

desembre 2009 / gener 2010
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a peu de carrer

Divendres, 4 de desembre
Nit poètica 
Sala polivalent d’El Casal de 
Llavaneres/ 22.00 h
Organitzat per Secció de Teatre d’El 
Casal 12a Mostra de Teatre Dani 
Tàpias
Dissabte, 5 de desembre 
Bicicletada a Horta de Sant Joan
El Casal de Llavaneres (sortida)
Inscripcions fins el 2 de desembre.
Organitzat per Secció Esportiva d’El 
Casal 
Dijous, 10 de desembre 
Conferència per a adults
Sala d’actes de la Biblioteca/ 19.00 h 
Com escoltar òperes, amb Eloi 
Garcia
Organitzat per Biblioteca 
Municipal 
Dissabte, 12 de desembre 
L’hora del conte
Sala infantil de la Biblioteca/
12.00 h 
Contes i taller de Nadal amb el grup 
l’Espina de la Sardina
Organitzat per Biblioteca 
Municipal
Diumenge, 13 de desembre 
Llavaneres amb la Marató de 
TV3
Pg Mare de Déu de Montserrat/ 
10.00 h
Activitats solidàries per recaptar 
fons durant tot el matí
Organitzat per Ajuntament i 
entitats
Dilluns, 14 de desembre
Menjar bé quan ets gran
Casal de la Gent Gran/17.00 h
Josep Salvans Codina, del Col·legi 
de Farmacèutics de Barcelona
Organitzat per Regidoria de Sanitat
Dimecres, 16 de desembre 
Concert de Nadal
Plaça de la Vila/ 11.00 h
A càrrec d’alumnes de les tres 
escoles
Organitzat per CEIP Serena 
Vall, CEIP Sant Andreu i CEIP 
Labandària
Dissabte, 19 de desembre 
Caga tió 

Al centre de la vila/ 11.00 h
Fins a les 13.00 h. També el dia 20
Organitzat per Regidoria de 
Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme
Diumenge, 20 de desembre 
Campanya de donació de sang 
CAP Sant Andreu de Llavaneres/ 
10.00 h
Fins a les 14.00 h
Organitzat per Regidoria de 
Sanitat i Banc de Sang
Dilluns, 21 de desembre 
Concert de Nadal 
Casal de la Gent Gran/ 18.00 h
A càrrec d’alumnes de l’Escola de 
Música
Organitzat per Escola Municipal 
de Música de Llavaneres
Dimarts, 22 de desembre 
Concert de Nadal 
Pavelló municipal/ 11.30 h
A càrrec de tots els alumnes del 
CEIP Sant Andreu
Audició d’alumnes 
Escola de Música. Can Caralt/ 
19.30 h
Organitzat per Escola Municipal 
de Música de Llavaneres
Dimecres, 23 de desembre  
Concert de Nadal 
Sala de plens de l’Ajuntament/ 
19.00 h
A càrrec d’alumnes de l’Escola de 
Música
Organitzat per Escola Municipal 
de Música de Llavaneres
Diumenge, 27 de desembre 
Parc de Nadal
Pavelló municipal/ 10.30 h
Adreçat als nens i nenes de 0 a 13 
anys. Tota mena d’activitats i jocs 
per gaudir de les vacances de Nadal
Horari: de 10.30 a 14.00 hores i de 
16.30 a 20.00 hores, excepte el 31 de 
desembre i el 5 de gener, que obrirà 
només al matí.
Entrada gratuïta per a menors de 3 
anys. Per a la resta, 2 € per mig dia i 
3,50 € per tot el dia. Abonaments a 
9 € per a 4 dies i a 15 € per a tots els 
dies del festival.
Durada: 27, 28, 29, 30, 31 de 

desembre de 2009 i 2, 3, 4, 5 de 
gener de 2010
Organitzat per Regidoria de 
Joventut
Arribada dels Patges Reials
Parc de Ca l’Alfaro/ 18.00 h
Organitzat per Comissió 
Cavalcada de Reis
Dimarts, 5 de gener 
Cavalcada de Ses Majestats 
d’Orient 
Pels carrers i plaça de la Vila/ 
19.00 h
Organitzat per Comissió 
Cavalcada de Reis
Dimarts, 19 de gener 
Convocatòria per a joves 
Sala polivalent de Ca l’Alfaro/ 
19.30 h
Per formar el Consell de Joves 
Municipal
Organitzat per Regidoria de 
Joventut i Participació Ciutadana
Divendres, 22 de gener 
Exposició: Un pas per la vida
Museu-Arxiu. Can Caralt
Diorames de Joan Condal
Fins el 21 de febrer
Organitzat per Museu-Arxiu de 
Llavaneres
Dissabte, 23 de gener 
L’hora del conte 
Sala infantil de la Biblioteca/ 
12.00 h
Contes infantils amb Noemí 
Caballer
Organitzat per Biblioteca 
Municipal
Dimecres, 27 de gener 
Audició d’alumnes
Escola de Música. Can Caralt/ 
19.15 h
Organitzat per Escola Municipal 
de Música de Llavaneres
Dijous, 28 de gener 
Sortida al teatre
Hoy no me puedo levantar, al Teatre 
Tívoli de Barcelona
Compra d’entrades a Ca l’Alfaro, 
fins el 7 de gener. Preu: 55 €
Plaça de la Vila/19.00 h
Organitzat per Regidoria de 
Cultura

Carta a l’alcalde
Felicitats al departament d’Infor-
màtica i a l’Ajuntament de Llavane-
res. Estic connectat per wifi des del 
passeig Jaume Brutau 38, al bar Ca 
l’Arturo. Funciona perfectament. 
Només falta tenir una mica més de 
temps per poder navegar per inter-
net. Felicitats per aquest servei.  

Carles Minuesa
Carta oberta
L’any 2003 a Llavaneres ja hi havia 
1.600 persones del col·lectiu de gent 
gran i cada vegada en som més. Crec 

que amb el casal actual es va hipote-
car tota aquesta gent gran i els que 
vénen al darrere. M’agrada que es 
vulguin fer coses per unir Sant An-
dreu amb Sant Pere, sense desestabi-
litzar el poble. M’agrada que es facin 
coses per a la gent gran de Sant Pere, 
sempre que sigui per unir-nos i no 
per separar-nos. Per què no pregun-
teu a la gent gran si volen que es faci 
un centre de dia en comptes de resi-
dències? Això sí, amb parades de bus 
al davant i amb viatges gratuïts. Cal-
dria que féssiu reunions i enquestes 

entre la gen gran i no tan gran per 
saber què opinen; així no hi haurà 
equivocacions ni decepcions. Salut.

Manolo Ortiz de Lazcano

Convocatòria oberta 
per formar el Consell 
de Joves

Les regidories de Joventut i de 
Participació Ciutadana convo-
quen una reunió el 19 de gener, 
a les 19.30 hores, a Ca l’Alfaro, 
adreçada a joves del municipi 
d’entre 16 i 30 anys, per crear 
el Consell Municipal de Joven-
tut. Es tracta d’un compromís 
que l’Ajuntament va prendre 
amb l’Ajuntament Jove 2008. 
El consistori convocarà perso-
nalment els joves que formen 
part d’entitats locals i partits 
polítics i els integrants de 
l’Ajuntament Jove.

Suport als malalts de 
fibromiàlgia o fatiga 
crònica

La secció local de l’Associa-
ció Catalana d’Afectats per la 
Síndrome de Fatiga Crònica 
o Encefalomielitis miàlgica 
(ACSFCEM) organitza troba-
des setmanals per a persones 
afectades de fatiga crònica o 
de fibromiàlgia. Els dimarts a 
la tarda s’ofereix un grup de 
fisioteràpia i els dijous a la 
tarda un d’ajuda mútua: fins 
el 17 de desembre, al Casal de 
la Gent Gran. Per a més infor-
mació, podeu escriure a acsf-
cem@acsfcem.org o trucar al 
659 475 173.

Àmplia oferta de cursos
a La Dona per la Dona

La Dona per la Dona té en mar-
xa una àmplia programació de 
cursos i tallers: Pintura, La-
bors, Català, Castellà, Anglès, 
Informàtica, Multimèdia, etc. 
Tots tenen diferents nivells i 
horaris, i es fan de dilluns a 
dijous. Des del desembre, hi 
ha dues novetats: un taller 
de costura i patronatge, i un 
de repàs de deures i d’anglès, 
adreçat a nens i a nenes. Per a 
més informació, cal adreçar-se 
a Can Caralt, trucar al 937 926 
819 o escriure a:
donaxdona@telefonica.net.

Escriu-nos a: 
premsa.sall@

santandreudellavaneres.cat
(Les cartes hauran d’anar signades i 

l’extensió màxima són 10 línies)

Gràcies per la 
vostra col·laboració.
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