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editorial

Any d’inversions tot i la crisi
L’Ajuntament de
Llavaneres condemna
el darrer atemptat de la
banda terrorista ETA i
mostra la solidaritat amb
la família de la víctima,
Ignacio Uria Mendizabal.

L’alcalde amb les jugadores del CB Llavaneres i membres del CB Llavaneres, celebrant
l’ascens a primera divisió.
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El pressupost municipal per al 2009 s’ha elaborat tenint en compte el context
generalitzat de crisi econòmica municipal. El govern del municipi ha apostat per
la prudència. Malgrat això, el 2009 serà un any d’inversions. La nostra voluntat és que els ciutadans no paguin els plats trencats d’aquesta crisi i, per això,
volem tirar endavant les obres que teníem previstes al principi del mandat i no
rebaixar la qualitat dels serveis que oferim als nostres veïns i veïnes. Aquest és
el nostre compromís i per complir-lo hem optat, entre altres mesures, per congelar els sous dels càrrecs electes; rebaixar en un 25% les aportacions als grups
municipals; estalviar en despesa pública i reduir les aportacions a la majoria de
les entitats. Com a exemple, durant aquest passat Nadal, vaig decidir eliminar el
sopar i el regal nadalencs per als càrrecs electes i els lots per als treballadors. Un
gest davant de la crisi que confio que el personal municipal hagi sabut entendre.
Serà un any complicat. Ho sentim a dir cada dia als mitjans de comunicació;
n’estem conscienciats. Però no per això hem de defallir. Vull compartir amb tots
vosaltres la il·lusió d’aquest govern per tirar endavant inversions importants per
al nostre poble. Per destacar-ne algunes, citaria el casal de joves i el parc de can
Rivière, la prefectura de la Policia Local al barri de mar, la deixalleria municipal,
el centre logístic de la brigada o el passeig marítim. És inexplicable que un poble
com el nostre, que viu de cara al mar, no tingui un front litoral en condicions
on poder passejar. Algunes d’aquestes inversions, les tirarem endavant amb els
ajuts que el govern central repartirà entre els municipis de tot l’Estat. Per beneficiar-nos d’aquests ajuts excepcionals -anunciats amb molt poc marge de temps-,
els serveis tècnics municipals han hagut de preparar els projectes de les obres
seleccionades a contra rellotge i cal agrair-los l’esforç.
També em fa una il·lusió molt especial el projecte per a recuperar Ràdio Llavaneres. Hi ha una trentena de llavanerencs disposats a col·laborar-hi i aquesta serà
la nostra força per tornar a posar en marxa l’emissora municipal que, segons el
meu parer, no s’hauria d’haver tancat mai. Apostem per la llibertat d’expressió
perquè és un dels drets bàsics que la societat ha d’exercir per no quedar aniquilada. D’aquesta manera, tornarem a donar veu a Llavaneres.
També em fa especial il·lusió compartir amb tots vosaltres l’ascens a primera
divisió de l’equip pre-infantil femení del CB Llavaneres. És la primera vegada
que un equip de promoció del club està jugant a aquest nivell i no cal dir que per
a mi, com a alcalde, és un motiu d’orgull i una mostra de la bona feina que està
desenvolupant l’entitat i el seu cos directiu i tècnic.
Per un bon any 2009.
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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El Casal de Joves i el centre
logístic per a la brigada,
principals inversions del 2009
El ple aprova els comptes municipals d’enguany, que pugen a 14,4
milions d’euros i reflecteixen la voluntat de reduir la despesa
El Casal de Joves a Can Rivière, amb 664.168,93
euros, i el centre logístic per a la brigada, amb
521.624,12 euros, són les dues inversions més
importants per al 2009. Aquestes dues obres
s’inclouen en el pla d’inversions de Llavaneres, que puja a 2.782.547,15 euros i que també
destina, entre d’altres, 145.000 euros per a la
construcció de la nova deixalleria municipal
i 100.000 euros per a l’obertura d’una prefectura de la Policia Local al barri marítim. A
més, es reserven diners per a la urbanització
de carrers del terme urbà i per a la reforma de
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
El ple de l’Ajuntament va aprovar, el 29 de
desembre, el pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2009 per un total de
14.466.836,73 €, que comprèn el pressupost
de l’entitat i el dels organismes autònoms
municipals, el Museu-Arxiu, Ràdio i Televisió
de Llavaneres (RTVLL), la Cavalcada de Reis i
Llavaneres Societat Municipal SL. Els comptes van rebre els vots afirmatius de CiU, ERC
i Gent de Llavaneres, al govern, i de SOS Llavaneres, a l’oposició. El PSC se’n va abstenir
i el PP va votar-hi en contra.
El regidor d’Hisenda, Josep Molina, va destacar que el pressupost s’ha elaborat amb “criteris de prudència, tenint en compte el context

de crisi generalitzada”. Molina també va assenyalar que el govern municipal ha apostat
per mantenir els serveis i les activitats fomentades per l’Ajuntament, sense carregar el
sobrecost en els ciutadans. Igualment, va dir
que el pressupost és equivalent, tot descomptant l’import de les quotes urbanístiques, al
de 2008.
Pel que fa al personal, el titular d’Hisenda va
defensar que la despesa s’incrementa segons
el que disposa el Pressupost General de l’Estat. La plantilla, que també es va aprovar el
29 de desembre, inclou set noves contractacions, dues de les quals seran de mitja jornada,
amb un total de 112 treballadors.
Quant a les despeses, s’han prioritzat les àrees de Seguretat, Serveis Socials i Educació,
d’acord amb els criteris del govern municipal,
per tal de fer front a la crisi econòmica que es
preveu per a aquest 2009. D’altra banda, el
ple va aprovar reduir un 25% les assignacions
als Grups Municipals i un 20% a bona part
de les entitats locals. La reducció de la despesa també es veurà reflectida en les partides de
publicitat, enllumenat públic i neteja, i amb
la congelació salarial dels càrrecs electes. Finalment, el ple també va ratificar els comptes
generals del Consistori de l’any 2007.

D’esquerra a dreta, Molina, Graupera, Mora i Rubal, en el ple de pressupostos del 29 de desembre.

El govern
“posa ordre”
a les finances
municipals
L’Ajuntament va aprovar per
unanimitat, en el ple municipal del 10 de desembre,
una modificació de crèdit
per valor d’1,8 milions d’euros. El regidor d’Hisenda,
Josep Molina, va dir que el
govern s’ha vist obligat a
assumir aquest “forat” de
factures i de despeses dels
anys 2005, 2006 i 2007, les
quals no estaven pressupostades, i va lamentar que,
per culpa d’aquest deute, es
perdrà capacitat inversora
durant els propers anys.

Aprovat el projecte
de construcció
dels habitatges
de Sant Antoni
El ple també va aprovar la
modificació del projecte de
construcció dels habitatges
de protecció oficial del carrer de Sant Antoni, números 2, 4 i 6. Segons l’alcalde,
Bernat Graupera, el projecte
d’obres nou s’ajusta a les
condicions del codi tècnic
d’edificació. El pressupost
executiu és de 2,6 milions
d’euros. Amb aquesta acció,
es desencalla finalment la
promoció d’habitatges.

Sanció a Fomento
D’altra banda, el ple també
va ratificar la sanció que
l’Ajuntament va imposar a
Fomento de Construcciones
y Contratas, l’empresa adjudicatària del servei de recollida d’escombraries, per
haver vessat un líquid negre
molt pudent a la via pública.
L’alcalde va argumentar que
es va obrir un expedient
sancionador perquè no era
la primera vegada que això
succeïa i va dir que l’Ajuntament confia que no torni
a passar. El regidor de Medi
Ambient, Joan Rubal, va
explicar que l’empresa ha
acceptat la sanció de 5.000
euros i que, de fet, l’ha abonada, com a reconeixement
de la falta. També va afegir
que, malgrat aquest episodi,
el Consistori està satisfet del
servei de recollida.
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La injecció estatal d’1,7 milions d’euros
s’invertirà en nou obres pendents
L’adequació i els accessos al passeig marítim, la rehabilitació de Ca l’Alfaro i el parc de Can
Rivière, els projectes més destacats
Llavaneres rebrà durant el 2009 una inversió extraordinària
d’1,7 milions d’euros provinent de l’Estat. El municipi aprofitarà aquesta injecció econòmica per a desencallar nou projectes
pendents. La tria s’ha fet tenint en compte les necessitats dels
llavanerencs, tal com explica la regidora d’Urbanisme, Sandra
Carreras. La preparació de l’expedient de sol·licitud d’aquests

1

Parc de Can Rivière / Import: 621.865 €

Creació d’un parc amb espais de zona verda, de descans i també de lleure.
El primer pas serà el moviment de terres i la distribució dels espais, que
quedaran connectats entre si amb camins per a afavorir el passeig dels vianants. L’enjardinament serà un dels punts forts de l’actuació i començarà
amb la retirada dels arbres morts que hi ha actualment a la finca. Per la seva
ubicació, aquest parc nou donarà servei al futur Casal de Joves i també al casal de la Gent Gran. A més, disposarà d’una zona de jocs infantils i aparells
de gimnàstica per a gent gran.

3/4

ajuts ha estat una tasca molt laboriosa que el departament de
Serveis Tècnics Municipals ha hagut de fer a contra rellotge, ja
que per aconseguir la inversió calia presentar actuacions que es
poguessin posar en marxa de seguida i, per tant, que disposessin
de projecte executiu. La tria, que s’ha consensuat entre tots els
grups municipals, inclou els projectes següents:

2

Accessos al passeig marítim / Import: 413.905 €

Construcció dels accessos al passeig marítim des de la rotonda de l’N-II, a
l’altura del Pla de la Torreta. El pas -que es va preveure en la construcció del
giratori- serà per a vianants i garantirà l’accessibilitat de les persones amb
mobilitat reduïda, ja que a més d’escales s’hi habilitaran rampes. Actualment només hi ha un pas per a vehicles. L’actuació inclou també l’enllumenat i l’arbrat del camí del Pla de la Torreta i l’arranjament de la rotonda
i de l’entorn.
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Coberta i façana de Ca l’Alfaro / Import: 288.698 €

Repavimentació del passeig marítim / Import: 108.914 €

El gruix de la inversió, 226.722 euros, es destinarà a reconstruir la coberta
de l’edifici. Cal fer una rehabilitació integral del sostre i de la teulada. La
coberta nova inclourà aïllant tèrmic per a evitar tant l’excés de calor a l’estiu
com el fred a l’època d’hivern. Els 61.976,02 euros restants es destinaran
a la rehabilitació de la façana, que consistirà en la reparació de les esquerdes existents i en la pintura. En tots dos casos, la reforma es farà tenint en
compte els criteris arquitectònics de Ca l’Alfaro, ja que es tracta d’un bé
patrimonial catalogat.

El passeig actual de formigó presenta un estat força malmès. El tram afectat
va des del restaurant Pins Mar fins a l’estació de tren. Ara l’objectiu és tornar
a pavimentar el camí amb formigó, dotar-lo d’enllumenat públic i col·locarhi mobiliari urbà, com bancs i papereres. A més, s’instal·larà una pilona
per a afavorir el passeig dels vianants. Hi tindran accés, però, els vehicles
de serveis i els veïns de la zona que no tinguin cap altra entrada a casa seva.
Paral·lelament, l’Ajuntament traurà a concurs la redacció de l’avantprojecte
de tot el passeig marítim de Llavaneres, des del Port Balís fins al límit amb
Mataró. L’actuació es completarà -a través d’inversió municipal- amb unes
obres per a donar continuïtat al passeig marítim al seu pas per l’estació de
tren, ja que ara queda tallat.

Reforma del CEIP Labandària / Import: 66.062 €

6
8

S’arreglarà el mòdul més antic de l’escola, que actualment no es fa servir
però que, tenint en compte el ritme de creixement del centre, cal condicionar per a un futur. Les feines inclouen fusteria, pintura, canvi del quadre
elèctric i la instal·lació de la calefacció.

7

Reforma del poliesportiu municipal / Import: 113.199 €

Es tracta d’una actuació d’urgència per a condicionar les instal·lacions del
pavelló municipal degut al retard que pateix el complex esportiu nou. L’obra
consisteix a reparar i ampliar la superfície del paviment de la pista poliesportiva; en el canvi de sanitaris i de dutxes dels vestidors; la substitució
de les portes i finestres malmeses, la pintura i la millora d’alguns espais
interiors.

9

Canvi de paviment de la Plaça de la Vila / Import: 77.751 €

Condicionament de l’antic escorxador / Import: 34.355 €

L’actuació té com a objectiu canviar el paviment de la plaça de la Vila, ja que
l’actual està foradat i en molt mal estat. S’hi col·locarà una pedra grisa similar a l’actual però menys porosa, per tal d’evitar que es malmeti tant.

Condicionar l’antic escorxador per fer-lo servir com a magatzem provisional
per a la brigada és un altre dels projectes seleccionats. Un cop la brigada
es traslladi al centre logístic que es preveu construir al polígon industrial,
aquest espai es destinarà a un altre servei municipal. L’adequació inclourà
enllumenat i pintura de l’edifici.
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21 compromisos amb els joves de Llavaneres
El ple de l’Ajuntament Jove aprova per unanimitat 21 propostes

En el ple del 19 de desembre, i en nom
dels joves del poble, l’alcalde jove, Leandro
Díaz, i els seus sis regidors, Maria Rubal,
Adrià Rincón, Pol Rivera i Gorka Aranguren, de Joves amb Idees (JAI), Sergi Aranyó, d’Agrupació 3 Viles, i Miquel Berrocal, de Futures Promeses, van aprovar una
bateria de propostes, amb 21 reclamacions. El ple va ser el moment més solemne de tot el projecte de l’Ajuntament Jove
Electrònic 2008, perquè és l’àmbit des del
qual les seves reivindicacions passen a ser
oficials. De fet, el govern municipal ha
assumit com a propis els acords que van
prendre els joves.

Impulsar la construcció del Casal de Joves i del parc de Can Rivière és una de les
prioritats del govern jove, compartida al
100% amb el govern municipal, el qual
ho ha inclòs dins les partides pressupostàries del 2009. Més immediata serà, encara, la construcció de la pista de skate, que
els joves van sol·licitar formalment i que
és a punt d’estrenar-se.
El govern jove també va aprovar l’ampliació del calendari de festes joves, començant per una revetlla de Cap d’Any. D’altra banda, es va mostrar preocupat per la
presència d’excrements de gossos a la via
pública i, en aquest sentit, va demanar
una campanya per una tinença responsable, que inclogui sancions per als incívics.
També va expressar la necessitat que es
potenciï el lloguer de pisos i que s’oferei-

xi l’accés a internet, amb tecnologia sense
fils, a les zones amb menys cobertura.
En matèria de comunicació, i per poderhi dir la seva, els joves demanen tenir
un espai, tant en la programació de la
ràdio municipal com en el portal d’entitats d’internet, dos projectes que ja estan
en marxa. En l’àmbit esportiu, reclamen
que es promoguin totes les disciplines
esportives, que es millori l’enllumenat
públic a la zona esportiva de Sant Pere i
que s’estudiï la creació d’un circuit per a
motos. També demanen una paret legal
de graffitis al camp de futbol. Pel que fa a
la mobilitat i als transports, volen la gratuïtat del bus per als estudiants i que se n’ampliïn els horaris durant els caps de setma-

na. També proposen que els parcs públics
tanquin una mica més tard, més aparcament per a les motos i, en qüestions de
seguretat, la instal·lació de càmeres de
vigilància a l’aparcament de l’IES Llavaneres. Altres reivindicacions són que es creï
un fons de llibres per a garantir-ne la gratuïtat a les escoles i que s’obri una borsa
de treball jove.
En darrer terme, no es van oblidar de demanar que es dotés econòmicament la
partida de l’Ajuntament Jove, per tal de
tirar endavant els projectes proposats i, alhora, l’aprovació del reglament del Consell
de Joves, que prendrà el relleu a l’Ajuntament Jove com a interlocutor entre joves i
Consistori.

Alcalde i regidors joves, acompanyats de representants municipals i de les seves famílies, al
final del ple jove del 19 de desembre.

El president del Parlament lloa la feina feta
Una delegació de Llavaneres, integrada per
representants municipals i de l’IES Llavaneres vinculats al projecte de l’Ajuntament Jove
2008, va visitar, el 13 de gener, el Parlament de
Catalunya. El president de la cambra catalana,
Ernest Benach, va rebre la comitiva i va felicitar
el municipi per la iniciativa d’acostar la política als joves, un compromís que el Parlament
també s’ha fixat com a prioritari. A la visita, hi
van assistir, per part de l’Ajuntament, l’alcalde,
Bernat Graupera, el regidor de Participació Ciutadana, Nani Mora, el regidor de Medi Ambient
i Mobilitat, Joan Rubal, el regidor de SOS Llavaneres, Josep Ruiz, i tècnics municipals. Per part
de l’IES Llavaneres, a més del director, Eduard
Castaño, hi van participar el coordinador peda-

gògic, Carles Amat, el professor Andreu Majó i
una vintena d’alumnes del centre, tots ells candidats a l’Ajuntament Jove 2008.
Al capdavant de la delegació, hi havia l’alcalde
i els regidors joves, ja que l’objectiu de la visita
era explicar al president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, l’experiència del govern
jove llavanerenc. A la recepció oficial, Benach
va lloar la feina feta. Tot seguit, la delegació va
fer una visita guiada per les instal·lacions de la
cambra catalana. Amb aquesta activitat, s’acomiada l’Ajuntament Jove 2008. Ara serà feina
de la Regidoria de Joventut fer costat als joves
perquè tirin endavant les seves propostes a través del Consell de Joventut.

Reconeixement
a Toton Comella
La dissenyadora Toton
Comella, veïna de Llavaneres, va rebre el 28
de novembre la medalla
President Macià de la
Generalitat de Catalunya, en reconeixement a
la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en la seva trajectòria
laboral. Es tracta d’una
proposta que l’Ajuntament de Llavaneres va
fer arribar fa un any al
govern català i la concessió d’aquest distintiu
s’ha rebut amb molta
satisfacció per part del
consistori municipal.
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Llavaneres analitzarà les xarxes d’aigua i
d’enllumenat per resoldre’n les deficiències
Els treballs es faran amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha
signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per tal de tirar endavant la
redacció d’un pla director de la xarxa d’abastament d’aigua i de l’enllumenat públic municipal. Així mateix, s’està pendent de rebre la concessió de l’ajut que permetrà ampliar l’estudi a
la xarxa de clavegueram.
L’elaboració d’aquests plans directors consistirà
en l’estudi acurat de l’estat actual de les respectives xarxes de serveis. Es realitzarà un inventari cartogràfic de les dimensions i dels materials
amb què estan construïdes aquestes xarxes i,
amb les conclusions que se’n treguin, s’elaborarà un pla d’actuacions per tal de resoldre les

deficiències que es detectin. L’objectiu és dotar
el municipi d’unes xarxes més eficients i sostenibles i elaborar un document que serveixi
de marc de referència per a les construccions
noves, tal com explica la regidora d’Urbanisme
i Obres Públiques, Sandra Carreras.
La previsió del Consistori és enllestir el pla director de la xarxa d’aigua l’estiu del 2009 i el
relatiu a l’enllumenat públic municipal a finals
d’any. En tots dos casos, l’Ajuntament rebrà un
ajut del 70% del cost total dels treballs. Per al
pla director de l’enllumenat públic municipal,
la subvenció serà de 21.000 euros; en el cas del
pla director de la xarxa d’aigua, la Diputació donarà 9.800 euros al Consistori.

S’estrena una zona de ”skate” per als joves
Els joves tenen a partir d’ara un parc pensat per
al seu lleure. Es tracta d’una reclamació que
també ha defensat l’Ajuntament Jove 2008 i que
ja és una realitat. El parc del monument al Cardenal Vives acaba d’estrenar una zona de skate,
que inclou un espai per a practicar el patinatge
i una half pipe per als skaters més entrenats. El
lloc habilitat, segons explica la regidora d’Urbanisme i Obres Públiques, Sandra Carreras, era
una zona de pas sense gaire vegetació, que es
veu ara potenciada. Els treballs han consistit en
la pavimentació amb formigó d’un dels espais
i en la col·locació de la half. D’altra banda, la
regidora informa que s’han tret jocs infantils
antics perquè estaven en mal estat i que s’estudiarà la possibilitat de col·locar-ne de nous.

Plantada
de glans
A finals de novembre,
Toyota va organitzar una
plantada de glans al parc
de la Font de la Llorita,
que va comptar amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Llavaneres,
de la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente
i de l’associació Fapas.
A l’acte, hi van participar unes 90 famílies, en
total unes 260 persones.
Durant la jornada es
van repartir i sembrar
al voltant de 150 kits de
reforestació. La plantada a Llavaneres, que de
manera simultània es
va fer també a 60 punts
de tot Espanya, s’inclou
dins d’una campanya
de suport al medi ambient de l’empresa Toyota.
L’objectiu és reforestar
els boscos amb glans per
contribuir que la natura
es reprodueixi. Per part
de l’Ajuntament de Llavaneres, hi va assistir el
regidor de Medi Ambient, Joan Rubal.

Aquí es col·locarà la half, perquè els joves
practiquin skate.

mobilitat i transport

S’instal·len les primeres marquesines per
als usuaris del bus urbà
Amb la voluntat d’aixoplugar del fred, el vent i
la pluja els usuaris del bus urbà C22 i oferir-los
un seient mentre esperen l’autobús, la Regidoria
de Mobilitat i Transport està fent instal·lar quatre marquesines. Les dues primeres s’han col·
locat a tocar dels pisos Tordera, a l’avinguda Pau
Casals, i a tocar de l’església de Sant Pere. Les
altres dues estaran situades a l’avinguda de Sant
Andreu, a l’alçada de la Masia, a banda i banda
de la carretera. En aquests casos, tal com comenta el regidor de Mobilitat i Transport, Joan Rubal, es tracta d’espais oberts i molt desprotegits,
on encara es fa més necessari gaudir d’aquesta
instal·lació. Tan bon punt s’obtingui el vistiplau
de Renfe –ja es compta amb el de la Generalitat–,
s’instal·larà una altra marquesina davant de l’estació de tren, a la banda de mar. L’alcalde, Bernat
Graupera, assenyala que es tracta d’una reivindicació històrica i destaca que, “per fi, els usuaris
rebran l’atenció que es mereixen”.

Detall de la col·locació de la nova marquesina
davant dels pisos Tordera.

Millores
d’accessibilitat
En matèria de Mobilitat i per tal de millorar
les connexions per a les
persones amb mobilitat
reduïda, la regidoria està
treballant en la confecció
d’un itinerari sense barreres a la zona residencial del Balís, per sota
del parc de Sant Pere.
Es tracta de fer més accessibles els recorreguts
entre els diferents espais
d’aquest barri nou.
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comunicació

Llavaneres reobrirà la ràdio
municipal durant el 2009
Ja hi ha una trentena de voluntaris disposats a col·laborar en la
nova etapa de l’emissora
A la reunió informativa, que a primers de
desembre, va omplir la sala de plens, l’Ajuntament de Llavaneres es va comprometre a
impulsar de nou l’emissora municipal. El
Consistori té un llistat de col·laboradors que
ja supera la trentena de persones. La xifra s’ha
anat ampliant a través d’un formulari que es
pot trobar en el web municipal www.santandreudellavaneres.cat.

l’acord pel lloguer de l’espai. El pas següent
serà contractar una empresa que instal·li
els equips necessaris per a la reobertura de
l’emissora. A partir d’aquí caldrà nomenar
un/a director/a i aprovar el model de ràdio. La
previsió és que l’emissora funcioni a través del
voluntariat i que combini informació, entreteniment i música. Tot aquest procés es farà
d’acord amb l’organisme autònom de Ràdio i
Televisió de Llavaneres.

L’alcalde de Llavaneres, Bernat
Graupera, va mostrar-se molt
satisfet per la notable afluència
d’assistents a la trobada. Per part
del govern municipal, a la sessió
també hi van assistir el regidor
de Cultura, Pep Molins, i el segon i tercer tinents d’alcalde,
Nani Mora i Joan Rubal, respectivament.
La voluntat de l’equip de govern
és reobrir els estudis de l’emissora a El Casal de Llavaneres.
En aquests moments, consistori Foto de família amb els primers voluntaris de la nova etapa de
i entitat estan acabant de tancar Ràdio Llavaneres, després de la reunió informativa.

medi ambient

El servei de Jardineria municipal es
compromet amb el medi ambient
El servei de Jardineria de l’Ajuntament de
Llavaneres ha implantat un sistema de gestió
més respectuós amb el medi ambient. El punt
de partida d’aquesta aposta, segons destaca el
regidor de Medi Ambient, Joan Rubal, és la
consciència que les actuacions que s’hi porten
a terme (podar, regar, adobar...) poden tenir un
efecte negatiu sobre la natura. L’objectiu és ser

més respectuosos amb els recursos naturals i
garantir la competència professional de l’equip
tècnic municipal. El nou sistema de gestió ambiental (SGA) està basat en la millora continuada del comportament ambiental, l´estalvi de
recursos, la prevenció de la contaminació i la
potenciació de les funcionalitats del verd urbà
envers els ciutadans.

Aquests són els compromisos del servei de Jardineria:
1. Complir la legislació i la reglamentació ambiental vigent i d´altres requisits aplicables.
2. Establir uns objectius i unes fites per assegurar la millora contínua del comportament
ambiental de tot el personal del servei, objectius que seran revisats i actualitzats periòdicament.
3. Vetllar per la qualitat dels espais verds municipals, tot potenciant-ne la funcionalitat i
reduint-ne els impactes derivats de la gestió.
4. Proporcionar una formació continuada en temes ambientals i garantir una sensibilització
apropiada que asseguri que, tant el personal del servei com els seus subcontractistes,
tenen coneixement i comprenen aquesta política ambiental i les obligacions i objectius a
assolir que se’n deriven.
5. Apropar el verd urbà a la ciutadania i sensibilitzar-la de la importància de la seva
existència i de la necessitat de realitzar actuacions de manteniment que, ambientalment,
siguin més correctes.

Ërase, un
grup de “pop
indie” alellenc,
guanya el
Fr3qüència 3.0
Ja hi ha guanyadors del
concurs de joves músics
del Maresme Fr3qüència
3.0, organitzat per Les
3 viles, Sant Andreu de
Llavaneres, Sant Vicenç
de Montalt i Caldes d’Estrac. Els millors, segons
la votació del jurat, van
ser Ërase, un grup de pop
indie d’Alella, i Almargen,
un conjunt de pop-rock
del Masnou. Per la seva
banda, el premi de la votació popular, se’l va emportar Can Funky, format per
músics joves de Mataró. A
més, es van atorgar dues
mencions especials als
grups D’Estrac Tukupak! i
Dj Xixu. Els premis es van
lliurar el 29 de desembre
a la tarda i l’acte va anar a
càrrec de l’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera,
del regidor de Joventut de
Llavaneres, Nani Mora,
i del llavors regidor de
Joventut de Sant Vicenç,
David Pons.
El premi per al grup guanyador Ërase és la gravació de 5 temes als estudis
Dsoungroup de Sant Vicenç del Montalt i la reproducció de 500 còpies
del treball. Almargen, com
a segon classificat, gravarà un tema en una escola
de formació professional
d’Imatge i So de Barcelona. Pel que fa a Can Funky,
el premi consisteix en una
minigira de concerts per
Les 3 viles.
En el 1r Concurs de joves
intèrprets Fr3qüència, 3.0
van participar-hi 13 conjunts: 12 de les propostes
eren de grups de diferents
estils musicals del Maresme i, la que fa tretze,
d’un DJ. Els candidats van
actuar els dies 5, 12 i 19 de
desembre a diversos escenaris de Les 3 viles.
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festes

L’àlbum de fotos de la Festa Major de Sant Andreu 2008

El gegantó Andreuet, en l’acte de felicitació dels Andreus i les Andrees.

L’exposició dedicada a les puntaires de Llavaneres, al Museu-Arxiu.

Cercavila de gegants pels carrers del poble.

L’equip del correguspira d’Els Banyuts , abans de començar l’actuació.

Inauguració del Punt Jove a la Biblioteca, amb l’alcalde i la regidora jove.

Ofici solemne en honor a Sant Andreu al temple parroquial.

El concert de Camerart-Orquestra del Maresme en record de Beethoven.
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festes

Nit Jove a l’envelat.

4a Festa del skate al parc de Sant Pere.

17a Tres Hores de Resistència de Ciclomotors.

10a Desfilada Tope Models, de la Dona per la Dona.

Exposició de Rokpa, a Ca l’Alfaro.

Teatre a càrrec de la companyia Inestable d’El Casal de Llavaneres.

Degustació popular de pomes farcides, coca de Llavaneres i bolets.

Exposició de bolets, a la sala de plens.
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entrevista
Antoni Borràs, expresident del Casal de la Gent Gran

“El secret per mantenir-se jove és no rovellar-se”
Va néixer a Llavaneres fa 73 anys.
El seu avi va venir des de Menorca a treballar com a secretari de
l’Ajuntament i va decidir establirse a la població. Està casat, té dos
fills i quatre néts. Fins al moment
de jubilar-se es va encarregar de
l’empresa familiar de fontaneria i
electricitat que el seu pare havia
fundat al poble i que avui porta
el seu fill petit. Va ser 25 anys
jutge de pau suplent i 12 de titular,
fins el 2006. Els últims set anys
ha estat president del Casal de la
Gent Gran; el 7 de gener passat va
deixar aquest càrrec. Va ajudar
a fundar el Casal de Llavaneres,
va formar part dels inicis de
l’organització de la Cavalcada de
Reis i, durant molt de temps, va
col·laborar amb les activitats de la
parròquia... Ha dedicat molts anys
a la vida social i cultural del poble.

Acaba de dir adéu a la presidència del Casal de
la Gent Gran. Ha estat dur acomiadar-se’n?
He gaudit molt sent president del Casal i
m’hi he lliurat però tot té un començament
i un final. No podem aferrar-nos a un càrrec perquè entrem en una rutina que no
és bona per a ningú. Vaig voler deixarho fa dos anys però estàvem negociant
l’equipament nou i vaig preferir esperar
que tot es resolgués favorablement.
Quin balanç fa de tots aquests anys?
Molt positiu; m’he trobat molt bé exercint la
meva feina i hem aconseguit moltes coses.
El record més entranyable és...
La inauguració de l’actual edifici del Casal
va ser un acte molt emotiu. També recordaré sempre la trobada de casals de la gent
gran que vam organitzar a Llavaneres. Hi
vam participar set casals, unes 400 persones. Va ser formidable. Però allò que no
oblidaré mai són els llaços d’amistat fets
durant tot aquest temps.
I el moment més difícil?
Quan es va dir que el Casal havia de desaparèixer. Hi va haver molts enfrontaments
amb l’Ajuntament. Jo sempre he apostat
pel diàleg i, per sort, es va poder resoldre
el conflicte. Ens han fet un Casal molt ben
equipat. D’altra banda, lamento molt les
equivocacions que hagi pogut tenir en la
meva actuació.
Deixa la presidència però de ben segur que no
es desvincularà totalment del Casal.
No, continuaré anant al centre, però no
entraré a l’oficina. Gaudiré del Casal com
un usuari més. Aquí no hi ha socis, està
obert a tots els veïns a partir de 60 anys.
D’activitats no en falten durant tot l’any.
Disposem de servei de perruqueria, manicura, podòleg, massatgista; s’organitzen
cursos d’informàtica, de piscina; un cop
al mes es fan revisions d’oïda... També
s’organitza un menjador per als avis a
preus populars que s’ha convertit en un
bon reclam. L’utilitza una mitjana d’entre
25 i 30 persones al dia. Els menús se serveixen de dilluns a divendres per 4 euros.
A més, fem cada setmana i els diumenges

El Casal estrena presidenta
Núria López i Dangla és la nova presidenta del Casal de la Gent Gran de Llavaneres, en substitució
d’Antoni Borràs. L’elecció es va fer diumenge 4 de
gener, amb la participació de 157 usuaris. El regidor de Benestar Social, Nani Mora, que va ajudar
en l’organització de la jornada electoral, destaca
l’elevada participació. López va obtenir 95 vots, 36
més que l’altra candidatura, encapçalada per Josep
Ignasi Guerrero. López formava part, des de feia

dos anys i mig, de l’equip d’Antoni Borràs, com a
secretària de la junta. L’alcalde, Bernat Graupera,
felicita la nova presidenta, la primera dona que
encapçala l’entitat, i l’encoratja a continuar treballant pel Casal de la Gent Gran. Així mateix, agraeix
la tasca de Borràs, a qui considera una persona
excepcional i de referència, i li reconeix el seu
compromís constant amb el municipi, la seva honradesa, tolerància i esperit de diàleg i de treball.

hi ha ball; hem fet cinema, conferències,
excursions i viatges. També hem organitzat tota mena de festes; una de les més entranyables va ser una trobada d’avis amb
els seus néts, on vam recuperar jocs tradicionals com trencar l’olla. Cada mes es fa
un cafè col·loqui perquè els usuaris ens
facin arribar suggeriments i queixes. Per
a gaudir del Casal no cal pagar una quota.
L’activitat del Casal es finança amb subvencions de l’Ajuntament, de La Caixa i de
Caixa Laietana i amb els ingressos del bar.
Una de les meves prioritats ha estat sempre que els comptes fossin ben clars.
Llavaneres és un bon lloc per a viure per a la
gent gran?
Sí, a Llavaneres es viu molt bé i la gent
gran tenim tot un seguit d’avantatges, començant per aquest Casal magnífic i continuant amb la gratuïtat del bus urbà.
Quin és el seu secret per a mantenir-se jove a
la seva edat?
La il·lusió i voler fer coses per als altres.
Si et tanques en tu mateix et perds moltes
coses de la vida. Jo sempre he estat involucrat en una cosa o una altra. El secret
per a mantenir-se jove és no rovellar-se.
Caminar, relacionar-se amb els altres i venir al Casal.
Com recorda la seva etapa com a jutge de pau?
El que més em costava era fer judicis a
gent coneguda. M’era molt difícil decidirme a favor de l’un o de l’altre, però no tenia
cap més opció. El que recordo més gratament són els casaments; en vaig arribar a
fer prop de 400.
Què farà amb tot el temps lliure que tindrà a
partir d’ara?
Encara ho haig de decidir. Necessito un
temps de descans, però després alguna
cosa hauré de fer.
Què li diria a la nova presidenta del Casal?
Li desitjo que mantingui tota la il·lusió en
la seva tasca i que hi dediqui moltes hores
de treball. La sort que tenim és que darrere de la presidència també hi ha un molt
bon equip.
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serveis municipals

Els fonaments del Consistori

L’àrea d’Alcaldia té com a missió la representació màxima del municipi i Secretaria dóna fe
de la tasca municipal i assessora legalment l’Ajuntament
L’àrea d’Alcaldia ostenta la màxima autoritat
municipal. L’alcalde és l’encarregat de presidir la junta de govern local, el ple municipal,
els patronats, els organismes autònoms i totes
les comissions municipals i de representar el
poble davant dels organismes supramunicipals. Una de les seves tasques principals és
impulsar i coordinar les actuacions desenvolupades per totes les àrees, tot donant suport
als regidors que integren el govern municipal
i els grups de l’oposició. S’encarrega de la dinamització dels projectes i dels plans de desenvolupament municipals i és el responsable
de les relacions i de la gestió política amb altres institucions i administracions. Dicta bans
i decrets, controla i dóna el vistiplau a tota la
documentació administrativa municipal i assumeix el desenvolupament de la gestió econòmica del municipi.

També depèn d’Alcaldia el departament de Comunicació, que s’encarrega de l’elaboració, difusió i seguiment de la informació municipal.
Les tasques principals, en són la redacció de
la revista municipal Llavaneres Informa i l’actualització informativa del web municipal. És
una àrea transversal que dóna suport a la resta
de departaments en matèria de comunicació
institucional i que coordina les relacions amb
els mitjans de comunicació.

Des del gabinet d’Alcaldia es canalitzen les
peticions de visita i les trucades dirigides a
l’alcalde, s’organitza el protocol d’actes on ha
de participar, se li gestionen l’agenda i la correspondència i es coordina la relació de l’alcalde amb la resta de departaments municipals
i les institucions i administracions públiques
i privades.

L’àrea de Secretaria s’encarrega d’elaborar les
convocatòries, ordres del dia, actes, resolucions i acords dels diferents òrgans de govern.
Així mateix, gestiona l’exposició pública dels
acords municipals a través dels diaris oficials
i del tauler d’edictes de l’Ajuntament. S’ocupa també de la contractació administrativa de
béns, serveis i subministraments municipals.

Secretaria municipal
Una de les àrees més pròximes a l’Alcaldia
és el departament de Secretaria. Encapçalat
pel secretari municipal, aquesta àrea té com
a funcions bàsiques la fe pública i l’assessorament jurídic i tècnic de tots els departaments;
el control de la legalitat, al Consistori, i l’organització administrativa de l’Ajuntament.

La fitxa
Adreça:
Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
Telèfon:
937 023 600
Fax:
937 023 639
Alcaldia
Alcalde:
Bernat Graupera
Secretària d’Alcaldia:
Victòria Martí
alcaldia@llavaneres.es
Comunicació
Raquel Begines
premsa.sall@
santandreudellavaneres.cat
Secretaria
Secretari municipal:
Josep Lluís Valentín
Tècnic d’Administració
General (TAG):
Sònia Pulido
Auxiliar tècnica
administrativa:
Alexandra Fàbregas
afabregas@llavaneres.es

L’alcalde i el secretari municipal, acompanyats de les tècniques adjuntes a Alcaldia i Secretaria.

promoció econòmica

Èxit del curs de paqueteria i aparadors
El primer curs de paqueteria i muntatge
d’aparadors organitzat per la Regidoria de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme,
va finalitzar a mitjan desembre. Hi han
participat quinze comerços i el balanç és
tan positiu que la regidor Josep Molina ja
preveu organitzar-ne una segona edició a
la primavera. En la campanya de Nadal,
els clients han pogut gaudir dels primers
resultats als aparadors de les botigues. Un
total de vint-i-un botiguers han seguit el

curs que l’Ajuntament ha ofert, sense cost,
a través del centre tecnològic Cetemmsa
de Mataró. Les classes van començar el
22 d’octubre i fins el 17 de desembre els
participants van descobrir com dinamitzar els seus comerços amb aparadors més
vistosos i com fidelitzar els clients a través
d’embolcalls més atractius i originals per
a les seves compres. Un dels punts importants del programa ha estat com aprofitar i
reciclar material per fer els aparadors.
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grups municipals

Millores i
inversions
sense
“vendre’ns
el poble”

Aquest any tenim previst fer un munt de millores per
al nostre poble i totes aquestes inversions i obres es
faran sense fer operacions urbanístiques complexes,
que comprometen la qualitat de vida dels llavanerencs,
sense augmentar espectacularment l’edificabilitat, sense vendre’ns patrimoni, sense fer concessions per a 50
anys de privatització de les instal·lacions esportives
públiques, sense vendre l’aigua del poble per 30 anys a
una empresa privada, etc. Aquestes obres es faran amb
importants subvencions d’altres administracions i amb
recursos propis, tal i com es fa a tot arreu.
Les actuacions més immendiates seran: la instal·lació
de marquesines a les parades de l’autobús (ja fa més de
5 anys que tenim bus i la gent l’espera a l’intempèrie);
una pista de skate (fa molts anys n’hi havia una i es va
treure amb la promesa de fer-ne una altra que mai va
arribar, igual que va passar amb el frontó); arreglar els
jardins i el parc de Can Rivière amb jocs infantils i pistes de petanca per al avis; instal·lació de wifi gratuït i
millora de la TDT; millora de carrers i accessibilitat a

Pensant en
Llavaneres

Ja fa un any i mig de les darreres eleccions
municipals, quan vam emprendre el compromís de treballar per a impulsar el nostre
programa electoral des del govern. Des de
llavors Llavaneres ha millorat sensiblement
i Esquerra ha estat present en la majoria de
les decisions que s’han près. Actualment,
podem apreciar els canvis més superficials
del nou govern, i el Llavaneres que desitgem no ha de trigar massa a començar a
ésser una realitat, que aconseguirem amb
l’esforç de tots.
Per aconseguir que els projectes principals
del Llavaneres del futur siguin un èxit, cal
que el govern actuï al servei del poble, i
no del partit. Cal que es prenguin les decisions més encertades en lloc de les més

Ara sí,
10 anys

Aquest 2009 Gent de Llavaneres fa deu anys.
Deu anys creant projectes i defensant un model
de poble just i sostenible. Hem lluitat perquè
l’Ajuntament sigui més obert i més amable amb
la gent, un Ajuntament que escolti els vilatans i
que treballi per a les persones, més enllà dels personalismes i partidismes.
Tot aquest temps ens hem volgut sentir amb les
mans lliures i ho hem aconseguit. D’una banda i
de l’altra ens han volgut utilitzar, però aviat han
entès que a Gent tenim els objectius clars i que
no se’ns utilitza.
Estem molt orgullosos de la feina feta. Hem pogut
defensar el poble, tant des del govern (6 anys) com
des de l’oposició (4 anys). Hem après també que
Llavaneres, el farem entre tots o no el farem. Tots
som necessaris però ningú és imprescindible. És

les voreres; millores a la policia i a la brigada i moltes
actuacions programades que anireu veient.
Algú s’ha preguntat per què al nostre poble, amb el
prestigi que té, no hi ha un passeig marítim en condicions, igual que tenen els altres pobles costaners? Això
s’ha acabat. El 2009 farem un passeig per a gaudir del
nostre litoral marítim.
Per fi els joves del poble tindran un lloc destinat a ells,
el Casal de Joves, amb activitats culturals, cafeteria, sales
de reunions... Recordem que aquest projecte ja estava
previst l’any 2002 i era prioritari.
Es recuperarà la radio municipal, on participava molta
gent del poble i que fa just 4 anys va ser tancada de forma inexplicable i poc clara pel govern anterior.
Atenció a les persones, us en recordeu?
Gràcies a tots i a totes.

gratificants. Necessitem que els plens municipals siguin una eina de treball, debat i
fiscalització, i no una vulgar teatralització
de la política. Volem el compromís i el treball desinteressat de cadascun dels electes
ja que els elegits per a representar el poble
estan a l’Ajuntament per servir-lo . I sobretot, ens cal respecte, rigor i seny.
Esquerra seguirà utilitzant la confiança que
al seu dia ens vau dipositar per seguir fent
POBLE i aportant SENY a la gestió municipal.
Contacta amb nosaltres a l’adreça electrònica:
llavaneres@esquerra.org.

cert que la política té mala premsa i per això mateix cal implicar-s’hi. Cal lluitar per no caure en
els exclusivismes ni en les lluites estèrils.
En aquests deu anys hem ajudat a fer realitat projectes com l’escola bressol municipal, l’escola de
música, l’ajuntament jove, el bus municipal, el
punt d’informació juvenil, el bus gratuït per a la
gent gran, el tècnic de medi ambient...
Per tot això, i des del respecte a qualsevol altra
posició política, seguirem defensant una opció
independent a l’Ajuntament, una opció de poble i
que tingui com a objectiu únic un progrés fet a la
mida de la persona, tot defensant l’interès de tots
per davant del particular.
Gràcies per la confiança i el suport rebuts. Felicitats a tots.
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grups municipals

Política
i ètica

A l’hora de fer política és fonamental tenir ètica, és a
dir, cuidar les formes, com s’han de fer les coses. El
29 de desembre passat es va celebrar el Ple Municipal
més important per a l’any 2009. Es va presentar la
proposta d’aprovació del pressupost municipal, és a
dir, la previsió de totes les actuacions que es duran a
terme aquest any.
El grup municipal popular hi vam votar en contra pels
motius següents:
1. El pressupost consta d’ingressos i despeses. Els in-

gressos es nodreixen principalment dels impostos i de
les taxes que paguem tots els llavanerencs. El regidor
d’Hisenda va decidir que l’increment correspondria a
l’IPC i el va quantificar en el 5%. La realitat és que la
previsió de l’IPC és de l’1,5%, és a dir, l’augment de la
pressió fiscal representa més del triple de l’increment
real. Amb aquesta premissa, difícilment podíem donar suport al pressupost.

Any difícil

3. Per tal d’aconseguir que aquesta reducció no es dugués a terme, el nostre grup va proposar una disminució del 25% en les retribucions de tots els regidors
-tant del govern com de l’oposició- amb l’objectiu de
destinar aquest estalvi a les Entitats i Associacions. El
rebuig d’aquesta proposta va ser un altre motiu per a
reafirmar el nostre vot negatiu.
En un moment que moltes famílies del nostre municipi estan passant una situació difícil, no estem gens
d’acord a incrementar els impostos dels contribuents
i a no abaixar les retribucions dels polítics.

2. Pel que fa a les despeses, la línia d’actuació del govern actual és anar-les modificant constantment al

Això no és demagògia és, senzillament, ètica política.

Tot fa pensar que aquest any nou 2009 que
acaba de començar serà un any difícil, però
no ho serà per a tothom i sí més per als uns
que per als altres. A nivell municipal servirà
d’excusa per a justificar mesures restrictives
i d’altres de tipus recaptatori. Els governs
municipals mai no han anat sobrats de recursos, ja sigui en època de bonança o de
crisi. Però ara no és moment per a plorar;
el que cal és gestionar de manera correcta
aquests recursos.

tenim-, no hem volgut oposar-nos-hi de forma sistemàtica i hem optat per una abstenció
vigilant. Ens conformem que el pressupost
esmentat es gestioni bé i que s’optimitzin al
màxim els recursos de l’Ajuntament en benefici del poble.

Recentment s’han aprovat uns pressupostos
municipals per a aquest any de crisi. En un
moment tan difícil com aquest, el PSC de
Llavaneres no vol tractar aquest assumpte de
manera demagògica ni convertir-lo en motiu
de confrontació política. Al marge de les discrepàncies que puguem tenir -i que realment

La crisi
instal·lada
al nostre
Ajuntament?

llarg de l’any, per tant, no tindrà res a veure la previsió
inicial amb la realitat final. Del que sí estem segurs és
que es preveu una reducció d’un 20% lineal a totes
les Entitats i Associacions sense ànim de lucre que
treballen per al nostre poble. Estem radicalment en
contra d’aquesta reducció.

Com tots sabeu, el passat mes de desembre es van aprovar els
pressupostos per a l’any 2009 i el tancament de l’exercici 2007.
SOS Llavaneres va votar a favor dels pressupostos, però a continuació us expliquem algunes conclusions a què hem arribat:
1. El resultat pressupostari ajustat del 2007 és negatiu en 1,7
milions euros.
2. Estalvi net: negatiu en -669.783 € (2007) (Ingressos corrents
menys despeses corrents i menys les amortitzacions de préstecs de l’any). És un indicador de la solvència de l’Ajuntament.
La llei reguladora d’hisendes locals obliga a aprovar un pla de
sanejament financer; en cas contrari, no podríem signar noves
operacions de crèdit a llarg termini sense autorització

Proposem al govern municipal actual que
deixi definitivament de cercar responsabilitats en les actuacions de governs anteriors;
tot té data de caducitat, fins i tot, la ignomínia.
També seria recomanable reconèixer els errors propis, perquè és una bona forma de
rectificar i no continuar incidint-t’hi. I, finalment, voldríem demanar una manera d’actuar més humil; entenem que ningú no és perfecte, ni tan sols el govern municipal actual.

Per Llei el deute real no pot ser superior al 110% dels ingressos
corrents (estem en perill d’arribar al límit )
Si tal com sembla per les dades del 2008 -2009 continua
havent-hi una despesa corrent superior als ingressos corrents,
això voldrà dir que les inversions previstes s’hauran de finançar
a través de venda de sòl públic municipal i/o endeutar-se;
l’opció de vendre sòl, tal com està el mercat immobiliari, implicarà malvendre o no poder fer-ho, i la d’endeutar-se més té un
límit. Això ens fa pensar que les inversions importants a fer en
els propers exercicis poden acabar molt condicionades i amb el
perill de no poder realitzar-se.

4. Endeutament 2008 (préstecs de bancs i caixes): 4,8 milions
i pòlissa de crèdit d’1,5 milions.

El pressupost 2009 preveu augmentar la plantilla (més despesa) i apujar els impostos molt per sobre de l´IPC. Per altra
banda, redueix un 20% l’aportació a les Entitats del poble, cosa
que pot portar-los dificultats econòmiques. Aquesta quantitat
total que es redueix a les entitats no ajuda a arreglar el dèficit
municipal. En canvi, la partida de remuneració als òrgans de
govern augmenta en més del 30%; per tant, hi ha altres formes
d’ajustar despesa sense perjudicar les entitats, que són l’ànima
del poble.

5. L’endeutament (deute/ingressos corrents) s’ha deteriorat passant d’un 10% el 2007, a un 48% el 2008, i la previsió per al
2009 és del 85% (o sigui, uns 8,6 milions d’euros de préstec).

Sos llavaneres creu que s’han pres decisions que no estan adaptades a la conjuntura actual i que, de cara a l’any que ve, cal
replantejar moltes coses.

3. Romanent de tresoreria: negatiu en -2.213.883 € (2007). És
un indicador de la liquiditat. La llei obliga a una reducció de
despesa del nou pressupost d’igual quantitat o bé a concertar
una nova operació de crèdit d’aquest import.

14

llavaneresinforma

agenda

febrer 2009

Divendres 6
Exposició Qui no anuncia no ven!
Museu-Arxiu de Llavaneres. Can Caralt
Fins a l’1 de març

Conferència per a adults
Sala d’actes Biblioteca Mpal. / 19.30 h
Introducció al coaching
per Gorka Bartolomé (Coach professional certificat)

Organitza: Biblioteca Municipal i
Regidoria de Cultura

Dissabte 7
L’hora del conte
Sala infantil de la Biblioteca / 12.00 h
Contes infantils, amb la rondallaire Marta Jarque

Organitza: Biblioteca Municipal i
Regidoria de Cultura

Diumenge 8
La lluna d’en Joan
El Casal de Llavaneres / 18.00 h

Titelles a càrrec de Teatre Nu. Preu: 4 €
Espectacle basat en un conte que la Carme Solé i
Vendrell va escriure i il·lustrar l’any 1982.

Organitza: Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil
i Juvenil

Diumenge 15
Ballada de sardanes
Monument del Cardenal Vives / 12.00 h
Amb la Cobla Ciutat de Cornellà

Organitza: Regidoria de Cultura

Avançament del
mes de març
Calçotada popular
El Casal de Llavaneres / 14.00 h

Preu: 20 € socis i 25 € no socis (aprox.) Venda de tiquets
fins dijous dia 12 de febrer. Menú: Calçots, graellada de
carn amb botifarra, beguda, postres i cafè.

Organitza: Secció de Festes d’El Casal de
Llavaneres

Divendres 20
Sortida al teatre El joc dels idiotes
Plaça de la Vila (sortida) / 19.30 h

L’obra comença a les 21 h al Teatre Condal de Barcelona.
Entrada i servei de bus: 30 €. Compra d’entrades (no es fan
reserves): Ca l’Alfaro, fins al 9 de febrer.

Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 21
L’hora del conte
Sala infantil de la Biblioteca / 12.00 h
Els gegants de Sant Andreu de Llavaneres,
amb el grup l’Espina de la Sardina

Organitza: Biblioteca Municipal i
Regidoria de Cultura

Diumenge 22 (Carnestoltes)
Cercavila infantil de Carnestoltes
El Casal de Llavaneres (sortida) / 18.00 h
Amb Els Farsants.

Organitza: Regidoria de Cultura i
El Casal de Llavaneres

Animació infantil de Carnestoltes
El Casal de Llavaneres / 19.00 h
Farsa de Farsants, amb la companyia Els Farsants

Organitza: Regidoria de Cultura i
El Casal de Llavaneres

Una comèdia, l’aposta
teatral del mes de febrer

Llavaneres,
un poble de contes

La Regidoria de Cultura ha triat, per a la sortida del mes de febrer, l’obra El joc dels idiotes,
que es representa en el Teatre Condal de Barcelona. Es tracta d’una comèdia protagonitzada, entre d’altres, per Joan Pera i Lloll Bertran.
La història comença quan Pablo, un famós
empresari casat amb una multimilionària,
s’embolica amb Elena, una top model internacional, a qui enreda assegurant-li que deixarà
la seva dona per estar amb ella... Una història
divertida per fer passar una molt bona estona a qui la triï. La sortida es farà el dia 20 de
febrer i se’n poden comprar les entrades a Ca
l’Alfaro fins el dia 9. Hi ha 100 úniques localitats. El preu és de 30 euros i inclou el bus i
l’entrada al teatre.

Vols aconseguir tots els contes
de Llavaneres?
Dissabte 21 de febrer t’explicarem com fer-ho a

L’hora del conte

a la Biblioteca, a les 12.00 h del migdia.

Diumenge 1
XII Trobada de
Mushing i Canicross
Esplanada Passeig de
Jaume Brutau / 11 h
Inclou cursa de muntanya
de 5 km. Trobada-exhibició, de caire no competitiu, de mushing (trineus
arrossegats per gossos) i
canicross (corredors amb
el gos lligat a la cintura).
També inclou exhibició
de trineus i desfilada de
gossos abandonats en
recerca d’amo.

Organitza: Secció
Esportiva d’El Casal de
Llavaneres

Les arts de la
publicitat,
al Museu-Arxiu
Des del 6 de febrer i
fins l’1 de març, el Museu-Arxiu de Llavaneres presenta l’exposició
Qui no anuncia no ven!
Aquest era el modisme
preferit a l’hora d’omplir els buits que hi
havia entre els anuncis a les revistes i als
diaris de la Catalunya
de finals del segle XIX.
En aquest cas concret,
l’eslògan serveix per
a explicar la història
del llenguatge visual
publicitari, a càrrec
d’una generació d’artistes que van adaptar
els codis i els gèneres
artístics tradicionals
als gustos immediats
de la societat catalana
dels anys 1888-1929.
En aquesta mostra hi
són presents noms tan
suggerents com els de
Dalí, Picasso o Casas i
alguns d’aquests anuncis encara formen part
del nostre imaginari
col·lectiu.
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Llavaneres fa un Guinnes per a la Marató

El passat diumenge 14 de desembre Llavaneres
va aconseguir recaptar per a la Marató de TV3
1.567,82 euros i va batre el rècord Guinnes amb
la col·locació en filera de 4.735 monedes de 20
cèntims. L’autora va ser Sara Domínguez, que
va aconseguir fer-ho en un temps rècord de 50
minuts i 22 segons, uns disset minuts menys
que l’anterior guinnes registrat. Durant tot el
matí hi va haver activitats al passeig de la Mare
de Déu de Montserrat i a la tarda, teatre infantil, també a benefici de la Marató de TV3. A les
guardioles distribuïdes des de feia setmanes
pels comerços del poble, es van reunir 1.067,82
euros, als quals s’han de sumar els 500 euros
de recaptació de l’espectacle infantil programat
per Xarxa a El Casal de Llavaneres.

Es va fer un rècord guinnes amb la col·locació
de 4.735 monedes de 20 cèntims.

cultura

La imatge de Sant Sebastià ja llueix a l’ermita
La façana de l’ermita de Sant Sebastià ja llueix la –
imatge del sant, que ha estat reconstruïda pel llavanerenc Andreu Ventura Devesa. La imatge es
va col·locar el 18 de gener durant el 3r Aplec de
Sant Sebastià, que va reunir unes 200 persones
a l’ermita. La reconstrucció de la imatge del sant
ha estat una feina molt laboriosa i el resultat és
sorprenent. L’escultura, de pedra, estava literalment feta miques i Andreu Ventura Devesa l’ha
aconseguit salvar. El primer pas ha estat unir les
peces, com si d’un trencaclosques es tractés, i a
continuació fer els corresponents acabats i pintarla. Ara, per protegir la imatge, s’ha col·locat un
marc i una reixa al seu voltant. La campanya per
reconstruir l’ermita està en marxa. Els germans
Tona i Joan Devesa i altres membres d’El Casal
de Llavaneres hi estan treballant des de fa temps.
Busquen voluntaris i suport econòmic per refer Andreu Ventura i Tona Devesa, l’alcalde i els regidors
el sostre de la sagristia, que està esfondrat.
Mora i Rubal, el dia de l’aplec, amb l’escultura.

sanitat

El CAP celebra el seu desè aniversari
El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Llavaneres va celebrar el 16 de desembre deu anys de
l’obertura de l’equipament sanitari situat al passeig de Jaume Brutau. El balanç és molt positiu
perquè des d’aleshores s’ha consolidat un servei
de qualitat d’atenció a l’usuari durant 24 hores
al dia 365 dies a l’any. L’alcalde de Llavaneres,
Bernat Graupera, el director del Servei d’Atenció
Primària (SAP) del Barcelonès Nord i Maresme,
Ricard Peiró, el director del CAP de Llavaneres,
Joan Cubaró i l’adjunta de direcció, Manoli Marco, van bufar les espelmes del pastís. De cara al
futur, el centre confia ampliar instal·lacions i
serveis. El govern municipal té el compromís de
la Generalitat de construir un segon CAP per a
Llavaneres al barri de Sant Pere; de fet, l’equipament ja s’ha inclòs en el mapa sanitari.
Han passat deu anys de l’obertura del CAP de
Llavaneres, que es va concebre per a substituir
l’antic consultori que només comptava amb un

metge que atenia dues hores al dia als vilatans.
Ara, la cobertura és total, i a més de l’atenció
mèdica a les instal·lacions del centre, també
s’ofereixen serveis complementaris. El CAP del
municipi dóna servei d’urgències als habitants
de Sant Vicenç de Montalt i de Caldes d’Estrac
els dies festius, els caps de setmana i dels dies
feiners entre les 8 del vespre i les 9 del matí.

La direcció del CAP de Llavaneres i l’alcalde
bufen les espelmes dels deu anys.

Ensenyament
públic de
qualitat
L’alcalde, Bernat Graupera, es va entrevistar
al desembre amb el nou
inspector del departament d’Educació de la
Generalitat per a Llavaneres, Iñaki Olaortua. A
la reunió van valorar la
qualitat de l’oferta educativa de Llavaneres,
que és 100% pública des
de l’adquisició de la llar
d’infants Sant Nicolau, i
van parlar de la necessitat de continuar impulsant l’ensenyament
públic per a atendre la
demanda creixent.

Un equip del
CB Llavaneres a
primera divisió
El passat 20 de desembre l’equip pre-infantil
femení del CB Llavaneres va estrenar-se en la
primera categoria amb
un partit contra el Cardedeu. Coincidint amb
aquest partit, l’equip va
estrenar l’equipament
nou del club, que porta
impresa la senyera en
la part posterior de la
samarreta. L’equip preinfantil femení del CB
Llavaneres es va classificar per jugar a categoria A després d’assolir
el primer lloc a la fase
prèvia, fins i tot abans
que finalitzés. Les jugadores llavanerenques
s’hauran
d’enfrontar
ara a equips com la UE
Mataró o l’Escola Joviat, que conformen l’elit
del bàsquet de la seva
categoria a la demarcació de Barcelona. És la
primera vegada que un
equip de promoció del
CB Llavaneres jugarà a
aquest nivell.

la contra
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festes

Esperit nadalenc

Les festes de Nadal a Llavaneres van començar amb la visita
a la 2a Fira de Nadal. A més de comprar a les parades, es va
poder veure el pessebre de les escoles, fer cagar el tió i participar als tallers. L’anunci de les festes, el van fer les escoles amb
la cantada de nadales tradicional a la plaça de la Vila, i també
l’Escola de Música, amb un concert al Casal de la Gent Gran i
a l’Ajuntament. El Casal de Llavaneres tampoc no va faltar a la

cita i va programar tant el tió i el pessebre com la revetlla de
Cap d’Any. I, és clar, per Nadal a Llavaneres no hi podia faltar
una visita al parc Joks, tant de dia com de nit –aquest any hi ha
hagut tres sessions golfes–. Igualment era cita obligada anar a
veure els patges i els tres Reis Mags, que es van passejar pels
carrers del poble recollint les cartes dels nens i de les nenes en
una cavalcada multitudinària.

