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editorial

Estem immersos en una situació econòmica que ens ha abocat a un moment 
socialment molt delicat. La crisi es tradueix al nostre voltant en centenars 
d’històries humanes complicades que requereixen una resposta decidida per part 
de l’administració.

Setmanalment m’entrevisto amb famílies del poble que ho estan passant 
malament; són famílies en situació d’atur, amb fills menors al seu càrrec, que no 
poden fer front a les necessitats bàsiques. El lema Primer, les persones, és més 
vigent que mai i això vol dir que hem de deixar de banda les ideologies partidistes. 
Els principis democratacristians i socialdemòcrates m’inspiren, com a alcalde i 
com a llavanerenc, a situar-me més que mai al costat de les famílies. 

En conseqüència, l’Ajuntament de Llavaneres ha reduït dràsticament la despesa 
municipal. Dedicarem recursos propis a subvencionar l’adquisició de productes 
bàsics, des d’aliments fins a medicaments, i esgarraparem tots els ajuts 
supramunicipals que tinguem a l’abast per ajudar les persones que ho necessitin.

Agraeixo el suport rebut del personal municipal per tirar endavant aquest pla 
d’ajut i insto totes les forces polítiques a fer pinya. 

A partir d’ara, en la línia de retallar despeses, la revista municipal que teniu a les 
mans passa a ser bimensual. Esperem que, quan la situació ho permeti, tornem a 
recuperar la periodicitat mensual per mantenir actiu aquest canal de 
comunicació. 

Per il·lustrar aquesta editorial, hem triat una foto dels alumnes de les tres escoles 
lliurant les tavelles gegants a l’Ajuntament amb motiu de la festa del pèsol, per 
agrair-los la col·laboració. Enllaçant amb el tema central d’aquesta editorial, vull 
destacar que les famílies amb fills a càrrec són els principals destinataris del pla 
d’ajut. Subvencionarem la compra de llibres de text, la participació en activitats 
culturals i esportives, l’accés als serveis municipals...
 
D’altra banda, també vull agrair la tasca desinteressada dels joves voluntaris que a 
primers de maig van col·laborar perquè la Setmana Catalana de Vela fos un èxit.

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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L’alcalde i el regidor de Promoció Econòmica reben dels alumnes de les tres escoles del 
poble unes tavelles gegants, amb motiu de la 10a Festa del Pèsol.
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L’Ajuntament de Llavaneres té en marxa un pla 
de xoc per fer costat a les famílies davant la crisi 
econòmica actual. Per beneficiar-se d’aquests 
ajuts extraordinaris, cal estar empadronat a 
Llavaneres i trobar-se en situació de precari-
etat econòmica, ja sigui per estar a l’atur, patir 
unes condicions de treball precàries o per una 
davallada d’ingressos a la llar. El Pla Extraordi-
nari d’Ajut a les Famílies es va aprovar per una-
nimitat en el ple municipal del 29 d’abril, amb 
el suport de tots els grups municipals. Es tracta 
d’una iniciativa del govern de Llavaneres en-
capçalada per l’alcalde, Bernat Graupera, que 
és també regidor de les tres àrees involucrades, 
Benestar Social, Ensenyament i Joventut.

El pla d’ajut subvencionarà un ampli ventall 
de demandes, començant per l’alimentació i 
la higiene bàsiques. També es donaran ajudes 
per als serveis municipals (logopèdia, tracta-
ment psicològic, casals d’estiu, escola bressol, 
servei de menjador del Casal de la gent gran...) 
i per al transport municipal i escolar. S’ajudarà 
les famílies a pagar els medicaments (sempre 
amb recepta mèdica) o a comprar els llibres 
de text; s’ampliaran els ajuts per al menjador 
escolar i també es finançaran activitats espor-
tives, socials i de lleure adreçades als menors. 
El personal municipal ha treballat intensament 
per planificar el protocol a seguir en cada cas. 
Per sol·licitar aquests ajuts, cal demanar prè-
viament hora de visita a l’Ajuntament i com-
plir els requeriments que tot seguit detallem 
(com a mínim el primer punt i un dels altres 
supòsits):

1 -Tots dos progenitors es troben en situa-
ció d’atur o bé un dels dos està aturat i l’al-
tre, tot i treballar, té un sou que no els per-
met cobrir les despeses més bàsiques.

2 -Tenen fills menors a càrrec, ja sigui en 
edat escolar o en situació d’atur.

3 -Formen part d’un perfil d’usuari nou, 
vénen a Serveis Socials per primera vega-
da i la seva demanda és bàsicament econò-
mica, és a dir, no hi ha d’altres factors de 
risc associats.

4 -Tenen gent gran a càrrec, amb pensions 
baixes que contribueixen a l’economia fa-
miliar.

5- Famílies monoparentals o monomaren-
tals amb pensions d’aliments baixes o im-
pagades.

Per poder tirar endavant aquest pla, l’Ajun-
tament de Llavaneres disposa ja d’una borsa 
de diners que s’anirà ampliant a mesura que 
la situació ho requereixi. Part d’aquests di-
ners provenen de partides que l’Ajuntament 
ha decidit estalviar i també d’una dotació ex-
traordinària de la Diputació de Barcelona que 
ascendeix a 13.000 euros i que està inclosa en 
el Programa de suport als Ajuntaments per 
a ajuts d’urgències socials a les famílies. “No 
deixarem cap llavanerenc a l’estacada”, va dir 
l’alcalde durant el ple, voluntat que compar-
teixen la resta de forces polítiques.
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benestar social

Ambient al passeig de la Mare de Déu de Montserrat.

Pla d’ajut extraordinari per ajudar 
els veïns a fer front a la crisi
S’ajudarà les famílies a pagar productes bàsics i serveis municipals

Atenció 
domiciliària 
i foment de 
l’ocupació 
Aquest pla d’ajut extraor-
dinari s’afegirà a les actua-
cions que des de fa anys 
es porten a terme des de 
l’Ajuntament per donar res-
posta als veïns en situaci-
ons laborals o econòmiques 
menys favorables. Pel que fa 
als Serveis Socials -que ges-
tionen bona part d’aquests 
ajuts-, una de les novetats 
és que a partir del mes 
d’abril els casos del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) 
adreçats a les persones amb 
dependència, es gestionaran 
a través del Consell Comar-
cal del Maresme. La resta de 
casos d’atenció domiciliària 
es continuaran cobrint com 
fins ara. D’altra banda, des 
de la Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turis-
me, s’estan intensificant els 
esforços per fomentar l’ocu-
pació. Durant la primavera 
s’han posat en marxa dues 
accions per dinamitzar la 
recerca de feina: Connecta’t 
i Albafetització Digital. Es-
tan subvencionades a tra-
vés del Pacte Territorial pel 
Desenvolupament Econòmic 
i l’Ocupació del Maresme 
2008, amb l’objectiu de donar 
les eines necessàries a les 
persones en situació d’atur 
per facilitar el procés de re-
cerca de feina. Una altra ini-
ciativa en què ara s’està tre-
ballant, passa per obrir una 
línia d’ajuts per a empreses i 
per a autònoms que inclogui 
la millora de la capacitació 
laboral de persones en atur 
perquè es reincorporin al 
mercat laboral.
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El 80% de l’obra pública que l’Ajuntament 
de Llavaneres finançarà amb el Fons Esta-
tal d’Inversió Local (FEIL) està en execució. 
Entre les més destacades, hi ha el parc de 
Can Rivière, la repavimentació i els acces-
sos al passeig marítim, la urbanització de 
la nova rotonda de l’N-II i de l’entorn i la 
rehabilitació de Ca l’Alfaro. 

Aquest pla es va gestar per impulsar l’eco-
nomia local i, però això, l’Ajuntament de 
Llavaneres ha volgut implicar-hi els indus-
trials locals. Bona part de les actuacions es 
faran comptant amb empreses del poble, ja 
sigui perquè hagin resultat adjudicatàries, 
com en el cas 
de les refor-
mes del CEIP 
Labandària, el 
poliesportiu, la 
plaça de la Vila 
i l’escorxador, o 
perquè les em-
preses que han 
guanyat els con-
cursos, hagin 
subcontractat 
serveis locals. 
Així serà en la 
repavimentació 
del passeig ma-
rítim, la reha-
bilitació de Ca 
l’Alfaro o el parc 
de Can Rivière.

Rehabilitació de la façana 
de Ca l’Alfaro.

Les obres del parc de Can Rivière i del 
passeig marítim, en marxa

urbanisme

Són dos dels projectes finançats per l’Estat, la majoria dels quals ja s’estan executant i 
compten amb la participació d’industrials locals
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En venda cinc 
parcel·les municipals
L’Ajuntament de Llavaneres té en 
procés de venda cinc finques de 
titularitat municipal a la zona in-
dustrial (sectors urbanístics PP13 
polígon 1 i PP14 polígon 2 “Petita 
Indústria”). En l’adquisició, a tra-
vés de subhasta pública, tindran 
preferència els industrials locals. 
Es tracta d’afavorir que les em-
preses ubicades en el nucli urbà 
del poble es puguin traslladar 
al nou polígon, on gaudiran de 
millors accessos, aparcaments i 
evitaran molèsties als veïns, en 
cas que se’n produeixin.

S’enderrocarà l’antic institut
L’edifici de l’antic institut, situat al 
passeig de les Alzines, es troba en un 
estat molt degradat. Per tal de garan-
tir la seguretat ciutadana, la Regidoria 
d’Urbanisme ha requerit a l’empresa 
propietària del solar que l’enderroqui. 
L’empresa va presentar la sol·licitud 

de llicència per tirar-ho endavant i 
l’obra es podrà executar tan bon punt 
es tramiti el permís. L’antic institut va 
quedar en desús amb l’obertura del 
nou centre de secundària, ubicat a to-
car de la masia de Can Caralt, que es 
va obrir el curs 2005-2006. 
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Reformes al pavelló 
poliesportiu
Reparació de la pista i reforma 
dels serveis. Pintura i renovació 
de portes i finestres.
Empresa adjudicatària: 
Joaquim Mora i Busquets
Preu d’adjudicació: 113.199,10 €
Termini d’execució: 2 mesos 
Inici previst: Les obres s’adapta-
ran a l’activitat esportiva.

Rehabilitació de l’antic 
escorxador
Enllumenat i pintura de l’edifici.
Empresa adjudicatària: 
Anluda Construccions 
Llavaneres SL
Preu d’adjudicació: 28.773,34 €
Termini d’execució: 2 mesos 
En execució

Repavimentació del 
passeig marítim
Pavimentació, enllumenat públic. 
Instal·lació de mobiliari urbà i d’una 
pilona.
Empresa adjudicatària: 
Obras y Pavimentos Brossa SA
Preu d’adjudicació: 108.914,05 €
Termini d’execució: 3 mesos  
En execució 

Accessos al passeig, 
urbanització de la roton-
da de l’N-II i de l’entorn
Construcció d’accessos, enllume-
nat del Pla de la Torreta i urbanit-
zació de la rotonda i de l’entorn.
Empresa adjudicatària: 
Edifica Const. y Obras Civiles SA
Preu d’adjudicació: 413.905,14 €
Termini d’execució: 4 mesos 
Inici: Juny de 2009

Parc de Can Rivière 
Creació d’un parc amb espais de 
zona verda, de descans i també 
de lleure.
Empresa adjudicatària: 
Construcciones y Rebajes Àrids 
SA
Preu d’adjudicació: 610.671,11 €
Termini d’execució: 7 mesos
En execució 

Coberta de Ca l’Alfaro 
Rehabilitació integral del sostre i 
de la teulada, amb aïllant tèrmic.
Empresa adjudicatària: 
Rehatec Façanes SL
Preu d’adjudicació: 226.200 €
Termini d’execució: 3 mesos i 
1 setmana
En execució 

Reformes al CEIP 
Labandària 
Obres de fusteria, pintura, elec-
tricitat i calefacció en el mòdul 
més antic.
Empresa adjudicatària: 
Joaquim Mora i Busquets
Preu d’adjudicació: 66.062,70 €
Termini d’execució: 4 mesos 
Inici previst: Les obres s’executa-
ran durant les vacances escolars

Repavimentació de la 
plaça de la Vila
Empresa adjudicatària: 
Joaquim Mora i Busquets
Preu d’adjudicació: 77.752,06 €
Termini d’execució: 3 mesos i
1 setmana 
Inici previst: Finals de setembre

Façana de Ca l’Alfaro 
Empresa adjudicatària: 
Rehatec Façanes SL
Preu d’adjudicació: 61.480 €
Termini d’execució: 3 mesos i 
1 setmana
En execució 



Milers de persones van participar de la 
10a Festa del Pèsol de Llavaneres, que 
amb motiu de l’aniversari va proposar for-
ça novetats del 16 al 19 d’abril, com ara el 
taller de cuina, el sopar popular o l’am-
pliació d’hores de fira. A més, el parc de 
Ca l’Alfaro es va estrenar amb èxit com a 
nou recinte de la celebració, ja que va do-
nar cabuda a l’allau de visitants. L’acte més 
multitudinari va tornar a ser la degustació 
de pèsol ofegat de Llavaneres, que va su-
perar les xifres de participació d’anys ante-
riors. En total, entre dissabte i diumenge, 
es van vendre 1.141 tiquets de degustació.

Durant aquesta desena edició també s’ha 
fet pública la voluntat del consistori de 
certificar els restauradors que serveixin 
pèsol garrofal. Aquesta tasca ja s’ha estat 
portant a terme amb els productors. Es 
tracta de garantir que el pèsol que es ven o 
se serveix com a pèsol de Llavaneres, real-
ment ho sigui. L’anunci el va fer el regidor 
de Promoció Econòmica, Josep Molina, 
en el sopar de gala del 16 d’abril, celebrat 
al restaurant Vil·la Minerva.

Aquest 2n Sopar del Pèsol va convertir-se 
en un homenatge al productor local Josep 
Graupera i Bertran. L’expresident de la 
Generalitat Jordi Pujol, convidat d’honor 
del sopar, va ser l’encarregat de lliurar-li el 
distintiu del Pèsol d’Or 2009, acompanyat 
de l’alcalde de Llavaneres, Bernat Grau-

pera, en reconeixement a tota una vida 
de treball per la difusió del pèsol garrofal. 
El sopar va reunir 205 comensals, que van 
degustar una excel·lent proposta culinària 
amb el pèsol com a protagonista. El res-
taurant dirigit per Antoni Graupera, que 
és també president del Gremi d’Hostaleria 
i Turisme de Mataró i Maresme, va servir 
fins a deu plats cuinats amb pèsol garro-
fal. 

Una de les novetats va arribar l’endemà, 
divendres 17 d’abril: el taller de cuina i el 
tast de pèsols a càrrec de la popular cuine-
ra mataronina Remei Ribas, l’Àvia Remei. 
Les tres escoles del poble, Labandària, 
Serena Vall i Sant Andreu, també es van 
sumar a la festa: el mateix divendres van 
regalar unes tavelles gegants i van esmor-
zar a la plaça de la Vila.

Durant els dos dies de fira, el parc de Ca 
l’Alfaro va proposar, a més, un ampli ven-
tall d’activitats infantils i també concerts 
de música. Una de les novetats d’aquesta 
desena edició de la festa, com dèiem, va 
ser el sopar popular del dissabte a la nit, 
amb 290 racions de menjar i postres venu-
des. Pel que fa a la Mostra Gastronòmica, 
en aquesta edició, hi han participat setze 
restaurants, tres més que l’any anterior.

100% pèsol de Llavaneres
Des d’una degustació d’olis amb puré de 

pèsols, fins a una excel·lent crema de pèsol 
amb idiazábal i un gustós tàrtar de salmó 
amb llagostins i pèsols, fins als clàssics pè-
sols ofegats. En el 2n Sopar del Pèsol, tam-
bé es van poder tastar com a gelat, com 
a licor, dins uns raviolis acompanyats de 
garrí i, fins i tot, amb el tradicional pa, vi i 
sucre. Per endolcir els cafès, a més, es van 
servir unes exquisides piruletes de pèsols 
i xocolata, juntament amb coca de Llava-
neres, l’altre gran referent de la gastrono-
mia local. Tots els plats es van cuinar amb 
pèsol garrofal, que és el que gaudeix de la 
marca de garantia i qualitat. Així es desta-
cava en la minuta del sopar, on també es 
va poder veure reproduït el nou logotip de 
la Festa del Pèsol, escollit per la comissió 
del pèsol i que a partir d’ara il·lustrarà tot 
el relatiu a la celebració.

El guardonat
El Pèsol d’Or 2009 ha reconegut la in-
quietud del productor Josep Graupera i 
Bertran, que fa més de 40 anys va portar a 
Llavaneres des de molt lluny una llavor de 
pèsol única, que durant tot aquest temps, 
ha conservat sota clau i no ha venut mai. 
Anys enrere, els pèsols de Graupera es ve-
nien a la botiga de Can Bartrés del carrer 
de Munt, que regentava la seva germana 
Lola, i allà els comprava la cuinera Petra 
Lafarga, que va rebre el pèsol d’or del 2008 
en reconeixement a haver fet famosa la 
cuina del pèsol.

Josep Graupera recollint el Pèsol d’Or 2009 i assistents a la degustació popular.

Llavaneres certificarà els restauradors 
que serveixin pèsol garrofal

promoció econòmica

La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, que ha tancat amb un gran èxit de 
participació la 10a Festa del Pèsol, hi està treballant
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La rebaixa de 18 taxes municipals per ajustar-ne 
l’increment durant el 2009 a l’IPC real (incre-
ment de preus al consum) va ser un dels punts 
més destacats del ple municipal del passat 29 
d’abril. La proposta té com a objectiu ajudar 
les famílies a afrontar la crisi i arrenca d’una 
moció del PP aprovada per unanimitat el 4 de 
març, però s’ha hagut d’ajustar a les indicacions 
de l’àrea d’intervenció per tal que la rebaixa no 
provoqués serveis més deficitaris per a l’Ajun-
tament. Entre les ordenances que redueixen el 
preu, en destaquen les relacionades amb les lli-

cències urbanístiques, la zona blava, l’escola de 
música, l’escola bressol, els cursos de català, els 
serveis municipals de psicòleg i de logopeda i 
l’ocupació de la via pública, entre d’altres. Entre 
les taxes que no es modificaran, hi ha la corres-
ponent al subministrament d’aigua potable, pel 
dèficit inassublime que suposaria i, entre altres, 
la d’escombraries que no és permesa legalment 
per la seva meritació. L’acord es va prendre per 
unanimitat de tots els grups, tot i que el PP va 
insistir a dir que caldria aplicar la rebaixa a la to-
talitat de les taxes.

Viver de plantes. El ple va aprovar per unanimitat la proposta de 
Gent de Llavaneres d’impulsar la creació d’un viver de plantes que 
fomenti la inserció laboral de persones amb discapacitats.

Protocol i bones pràctiques. Consens per tirar endavant dues 
propostes del PSC per tal de posar a la pràctica el Manual de bo-
nes pràctiques polítiques proposat que inclou diferents mesures 
de transparència, comunicació i participació, i per  redactar un 
Reglament de protocol, honors i distincions de l’Ajuntament.

Civisme i grafits. L’Ajuntament organitzarà un curs de civisme 
com a pas previ al concurs de grafits. La proposta d’ERC -en com-
pliment d’un compromís amb l’Ajuntament Jove-, es va aprovar 
per unanimitat. Els grups van destacar que cal explicar als joves la 
importància de respectar l’espai públic i de no confondre pintades 
amb grafits.

Revista municipal. A proposta del PP, el ple va aprovar reduir la 
periodicitat de la revista municipal -que passa a ser bimensual- i 
crear un Consell de Comunicació format per tots els grups perquè 
vetlli per la pluralitat informativa del butlletí.

Acta dels plens. A proposta de SOS Llavaneres, el web municipal 
santandreudellavaneres.cat publicarà les actes dels plens munici-
pals de tot el mandat, a partir de la seva aprovació en el plenari.

El passeig de la Riera, per als vianants. El ple va aprovar instal·lar 
mobiliari urbà a un tram del passeig de la Riera i tancar-lo al tràn-
sit durant el cap de setmana per afavorir el passeig de vianants, a 
proposta de Gent de Llavaneres. CiU va votar-hi en contra perquè 
no comparteix la proposta del tancament del pas dels vehicles.

Municipi turístic. El ple va aprovar demanar la declaració de mu-
nicipi d’interès turístic a proposta d’ERC, però es va rebutjar tra-
mitar una sol·licitud perquè a l’edifici conegut com la Bodega, s’hi 
ubiqui un alberg de turisme.

El ple rebaixa el cost de 
18 taxes municipals

plens municipals

Regidors de l’Ajuntament de Llavaneres, durant la sessió plenària del 29 d’abril.

Altres acords

L’objectiu és abaixar l’increment de l’IPC del 5% aprovat inicialment a 
l’1,5%, percentatge que correspon a la pujada real del cost de la vida

TV Llavaneres 
deixa d’emetre 
El Patronat de Ràdio i 
Televisió de Llavaneres 
va ratificar a mitjan abril 
que TV Llavaneres ja no 
emet a través del senyal 
analògic en compliment 
de la normativa del sec-
tor audiovisual, en vigor 
a partir de la posada en 
marxa de la Televisió 
Digital Terrestre (TDT). 
TV Llavaneres continua 
enregistrant els plens 
municipals però ja no 
els pot emetre pel sis-
tema tradicional. Per a 
la seva difusió, les gra-
vacions es fan arribar a 
Maresme Digital Televi-
sió, el canal públic del 
qual forma part Llava-
neres. El futur ara és In-
ternet; emetre els plens 
a través de la xarxa és 
l’alternativa en què, en 
aquests moments, està 
treballant TV Llavane-
res per poder continuar 
emetent. 

Ràdio 
Llavaneres busca 
alternatives per 
tornar a engegar 
El ple municipal del 29 
d’abril va rebutjar la 
proposta de reubicar 
Ràdio Llavaneres a les 
antigues instal·lacions 
que l’emissora ocupava 
al Casal de Llavaneres 
perquè el local presen-
ta barreres arquitectò-
niques. CiU hi va votar 
a favor, ERC i SOS Lla-
vaneres es van abstenir 
i el PP, el PSC i Gent de 
Llavaneres van votar-hi 
en contra al·legant que 
un equipament munici-
pal ha de ser accessible 
a tothom. L’Ajuntament 
ha de buscar ara una 
alternativa per reobrir 
la ràdio.   

L’adjudicatària 
de Can Rivière 
renuncia a fer 
l’obra
L’Ajuntament de Llava-
neres s’ha adreçat als 
adjudicataris dels pisos 
socials de Can Rivière 
per informar-los de la 
renúncia de l’empresa 
que havia de tirar en-
davant la promoció. El 
ple municipal va accep-
tar la renúncia dilluns 
4 de maig i dimecres 6 
es va convocar una reu-
nió amb els futurs pro-
pietaris. Ara la voluntat 
és obrir una nova con-
tractació pública que, a 
més dels pisos de Can 
Rivière, inclogui també 
els del carrer Sant Anto-
ni. L’Ajuntament ja està 
treballant amb la Dipu-
tació de Barcelona per 
solucionar aquest tema.
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El Museu-Arxiu de Llavaneres va presen-
tar al maig la primera d’una sèrie de tres 
exposicions dedicades a artistes amb un 
gran estil personal. De moment, hem po-
gut veure l’obra de Josep Maria Subirachs 
(Barcelona, 1927) i descobrir la seva faceta 
com a pintor. El Museu ha mostrat divuit 
pintures de recent producció, cinc escul-
tures que representen diferents etapes i 
cinc litografies d’aquest reconegut artis-
ta. Tot un reconeixement de Llavaneres a 
una vida intensa dedicada a l’art. Durant el 
mes de juny, del 5 al 28, el Museu recupe-
rarà l’obra escultòrica de Manuel Cusachs 
(Mataró, 1933), un artista que gaudeix de 
prestigi tant a casa com a fora. Ha fet nom-
brosos retrats i monuments a personatges 
il·lustres, és autor d’escultures destacades 
arreu del país, ha exposat a l’estranger i el 

2001 va rebre la Creu de Sant Jordi. 

Ja al juliol, del 3 al 27, arribarà el torn de 
descobrir o retrobar-se amb la fascinant i 
complexa vida i obra d’Eduard Comabe-
lla, que va viure molts anys a la masia de 
Can Tries de Sant Andreu de Llavaneres i 
va morir jove (1950-1988). Una exposició 
d’homenatge 
a un estil per-
s o n a l í s s i m . 
Comabella va 
encaixar l’abs-
tracció en una 
figuració sim-
plificada, uns 
traços subtils 
reveladors del 
seu món crea-

tiu, i del seu món íntim. Incisions a la tela 
que recollien símbols corprenedors: la 
forma d’una rata, caps de persona i d’òli-
ba, sovint híbrids, un xiprer, la lluna... Va 
passar del groc i el blau, als colors terrosos 
i, finalment, al negre. Fins que, desbocat, 
va acabar cremant les teles a la recerca del 
negre més pur.

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavane-
res disposa d’un projecte de museïtzació 
dels Rocs de Sant Magí. L’ha finançat la 
Diputació de Barcelona i proposa fer una 
intervenció per fer visitable el jaciment i 
per donar a conèixer a través de plafons 
informatius la seva història. L’Ajuntament 
espera rebre una subvenció de la Diputa-
ció per executar l’actuació. El pressupost 
inicial és de 21.344 euros.

El regidor de Cultura, Josep 
Molins, va sol·licitar el suport 
de la Diputació per tirar enda-
vant la recuperació d’aquest im-
portant patrimoni municipal el 
19 de maig de 2008. La petició 
es va acompanyar d’una memò-
ria valorada per a la redacció 
d’un projecte de museïtzació, 
que va preparar el director del 
Museu-Arxiu de Llavaneres, 
Lluís Albertí. Arran d’això, la 
Diputació va assumir el cost de 
la redacció del projecte, que va 
encarregar a l’empresa TAT, Es-
pais per a la Cultura. 

Es planteja per millorar l’acces-
sibilitat al jaciment i la com-
prensió de les restes que s’hi 
poden veure. L’actuació inclou-
rà la col·locació d’una barana al 
llarg del perímetre del recinte, 
de tres bancs per seure-hi i de 

tres plafons informatius: un introductori a 
l’entrada i altres dos més específics sobre 
la muralla i la ceràmica localitzada a les 
excavacions. 

Una mica d’història
El jaciment neolític dels Rocs de Sant 
Magí té 4.000 anys d’antiguitat i està for-
mat per grans blocs granítics que consti-

tueixen petites coves i passadissos. A més, 
els blocs exteriors estan units per murs de 
pedra seca que formaven un recinte tan-
cat; un fet que no és gaire habitual en jaci-
ments d’aquest període. Les primeres ex-
cavacions les va fer l’any 1966 el Museu de 
Mataró. Posteriorment, l’any 1986 en una 
nova campanya, es van trobar fragments 
de ceràmica.

Imatge virtual dels Rocs de Sant Magí després de la intervenció museística.

Subirachs esculpint l’any 2000.

cultura

Els Rocs de Sant Magí, un gran museu 
neolític a l’aire lliure

Subirachs, Cusachs i Comabella: 
Tres mesos, tres noms propis, al Museu-Arxiu

Ajuntament i Diputació hi faran una intervenció per facilitar-ne la visita
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La festa major de La Minerva 2009 ar-
rencarà amb un cap de setmana, el segon 
de juliol, cent per cent cultural. A més de 
gaudir de nou de la Camerart-Orquestra 
del Maresme, que interpretarà Concerts 
de Branderburg de Johan Sebastian Bach 
al temple parroquial, la companyia Ines-
table del Casal de Llavaneres presentarà 
la seva nova producció. Es tracta de Gol-
fus de Roma, que s’estrenarà la nit de l’11 
de juliol al parc de Ca l’Alfaro. És una cita 
molt important perquè la companyia fa 
un any que treballa en aquest especta-
cle de producció pròpia que val la pena 
no perdre’s, tal com destaca el regidor de 
Cultura, Josep Molins. L’altre gran esde-
veniment del cap de setmana és la XVII 
Trobada de Puntaires, aplec que reunirà 
artesanes d’arreu de Catalunya el diu-
menge 12 de juliol.

Els actes centrals de La Minerva 2009 ar-
riben concentrats entre els dies 17 i 20 de 
juliol. En la programació, l’Ajuntament i 
les entitats que hi col·laboren no han vol-
gut deixar de banda cap col·lectiu. Hi ha 
propostes per als qui practiquen esports, 

per als infants, per al públic jove, per a la 
gent gran... Entre les més tradicionals, hi 
haurà la nit dedicada als joves amb la fes-

ta Va parir tour de l’emissora Flaixbac i la 
música dels anys 80 i 90 de Formula Re-
volution, sense oblidar el ball per a tots els 
públics amb l’orquestra Tràfic. Tampoc hi 
faltarà la trobada de gegants, ni l’actuació 
castellera dels Capgrossos de Mataró, ni 
la cantada d’havaneres amb el grup Vora-
mar i el rom cremat, i el castell de focs 
amb la pirotècnia Tomàs, de Benicarló, 
a baix a mar. Precisament, aquest any el 
parc de Sant Pere acollirà un dels balls po-
pulars més destacats, l’actuació de la Sal-
seta del Poble Sec, en acabar l’espectacle 
pirotècnic, la nit del diumenge 19.

Entre els clàssics que tornen aquest ju-
liol hem de distingir el concert de gala de 
l’orquestra Maravella, la tarda del dilluns 
20, dia de festa local. Al llarg del matí i 
de la tarda hi haurà un munt de propostes 
adreçades a la mainada, mentre que la nit 
es tancarà amb el correfoc a càrrec d’Els 
Banyuts de Llavaneres. 

Nota: Per a més informació, consulteu el 
programa de la festa major (es repartirà 
casa per casa a primers de juliol).

La venda de roses i de llibres va com-
partir protagonisme amb el lliurament 
dels premis de la Mostra Literària 2009, 
al llarg de la celebració de Sant Jordi a 
Llavaneres, jornada que es va cloure amb 
una animada ballada de sardanes a la pla-
ça de la Vila. El més destacat de la Mos-
tra Literària d’enguany, amb 132 treballs 
presentats, va ser l’elevada participació 

d’escolars de la vila i l’escassa participació 
en categoria adulta, fet que explica la de-
cisió del jurat de declarar deserts alguns 
dels premis. En adults, es van atorgar no-
més els segons premis, que van ser per 
a Andreu Serrano, amb Camins d’amor 
errant, en poesia, i per a Feliu Plasencia, 
amb Dolç poema pèsol, en prosa. L’al-
calde, Bernat Graupera, va agrair la col-

laboració dels mestres de les escoles de 
la vila, que han animat els seus alumnes a 
presentar-se al certamen literari. A l’acte, 
hi van assistir el regidor de Cultura, Jo-
sep Molins, i els tres membres del jurat: 
Manel Aires, director de la Biblioteca; 
Lluís Albertí, director del Museu-Arxiu, 
i Lurdes Saavedra, professora de llengua 
i literatura.

De festa amb la Minerva 
festes 

El programa de la festa major d’estiu inclou una cinquantena de propostes musicals, culturals, 
infantils i esportives perquè tothom hi participi

Foto de la família en el lliurament dels guardons de la Mostra Literària i ballada de sardanes a la plaça de la Vila, per Sant Jordi.

Cartell guanyador de La Minerva 2009.

Per Sant Jordi, llibres, roses i premis literaris
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Llavaneres és el segon 
municipi català, després 
de Lloret de Mar, que ha 
aconseguit la distinció 
EMAS pel servei de jardi-
neria municipal, un certifi-
cat que garanteix la qualitat 
ambiental del servei, per 
tant, el compromís amb el 
medi ambient. Aquest dis-
tintiu es va obtenir el març 

de 2009, després de mesos de treball per part de 
la Regidoria de Medi Ambient i de superar au-
ditories molt estrictes. El projecte 
s’ha portat a terme a través d’una 
subvenció de la Direcció General 
de Qualitat Ambiental de la Gene-
ralitat i el distintiu té validesa fins a 
final de 2011.

L’EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme), és un sistema vo-
luntari de gestió que permet a les 
organitzacions avaluar i millorar 
el seu comportament ambiental. 
Aplicar l’EMAS consisteix a im-
plantar un sistema de gestió del 

medi ambient que minimitzi l’impacte ambien-
tal i que aposti per l’avaluació metòdica, periò-
dica i objectiva del sistema, i per la formació i 
implicació activa dels treballadors. 

Es tracta de portar a la pràctica una manera 
de fer més sostenible que vetlli per la reducció 
del consum d’aigua a l’hora de regar, per l’ús de 
productes fitosanitaris menys agressius amb el 
medi, per minimitzar el soroll ambiental o pel 
tractament propi de les restes de jardineria. En 
definitiva, es tracta de ser més respectuós amb 
l’entorn i, per tant, amb les persones.

medi ambient

El tècnic i el regidor de Medi Ambient i el sotscap de la brigada, ob-
serven plantes de baix consum plantades davant de l’ajuntament.

La Regidoria de Medi Ambient rebaixarà en un 
25% la taxa d’escombraries a més veïns que l’any 
passat. Aquesta bonificació pel seu compromís 
mediambiental s’aplicarà a 51 famílies, onze més 
que l’any anterior, que durant el 2008 van fer ús 
de la deixalleria 12 vegades o més -en un perío-
de mínim de sis mesos-. També pretén bonificar 
41 llars, deu més que l’any anterior, per practi-
car compostatge casolà. L’objectiu és premiar 
les persones que produeixen menys residus o 
que en faciliten la retirada perquè puguin ser 
reciclats. Quant a les visites a la deixalleria, cal 

que sigui per portar-hi material que no es recull 
en el servei de recollida porta a porta o a través 
dels contenidors, és a dir, per portar-hi oli, fluo-
rescents, electrodomèstics, mobles vells o restes 
de poda, entre d’altres. Pel que fa al compostat-
ge casolà, els veïns, prèviament, s’hi han hagut 
d’inscriure i manifestar el compromís escrit que 
estan disposats a fer compost amb les restes del 
jardí i del menjar. L’Ajuntament s’encarrega, per 
la seva banda, de fer una visita anual de control a 
la llar per comprovar que, efectivament, aquesta 
pràctica s’està portant a terme. 

Llavaneres aconsegueix la distinció 
EMAS per la gestió dels seus jardins
És el segon municipi català que l’obté i suposa un reconeixement pel 
respecte al Medi Ambient del servei de jardineria municipal

Augmenta el nombre de veïns que usen 
la deixalleria i fan compostatge casolà
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Pins i alzines 
per reforçar 
el marge de 
la Riera
L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) de la Gene-
ralitat de Catalunya, va 
portar a terme al març 
una actuació a la Riera de 
Llavaneres per estabilit-
zar-ne els marges i evitar 
un esfondrament de la 
llera, just en un tram que 
hi ha a tocar de l’avinguda 
Sant Andreu, més amunt 
de l’autopista. Es tracta 
d’una acció pionera per-
què, enlloc de plantar-hi 
herba o arbustos, s’hi han 
plantat pins i alzines, amb 
l’objectiu que les arrels 
ajudin a fixar els talussos. 
A la part inferior, s’hi ha 
col·locat rocalla. L’Ajun-
tament, però, va demanar 
a l’ACA que reforcés l’obra 
per evitar que una riera-
da se l’endugui.

Es revisa el 
pla d’actuació 
per incendis 
forestals
L’Ajuntament de Llavane-
res ha revisat el Pla d’Ac-
tuació Municipal (PAM) 
per incendis forestals. És 
una feina anual que es fa 
amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona i que 
serveix per recordar a les 
parts implicades què cal 
fer en cas que es declari 
un foc forestal. D’altra 
banda, l’Ajuntament ha 
distribuït entre els veïns 
de les urbanitzacions 
de Llavaneres un fulletó 
informatiu sobre aquest 
protocol d’emergències, 
en el qual se’ls recorda 
que han de disposar a 
casa d’un plànol d’eva-
cuació i d’un quadern 
de prevenció d’incendis 
forestals amb recomana-
cions. En cas de no tenir-
los, cal que s’adrecin a 
l’Ajuntament.

La nova deixalleria, a punt
Les obres de la nova deixalleria mancomuna-
da de Les 3 viles, ubicada al nou polígon indus-
trial de Llavaneres, enfilen la recta final. Se-
gons informa la Regidoria de Medi Ambient, 
ara es treballa en la preparació dels docu-
ments tècnics que permetin treure a concurs la 
gestió de l’equipament. La previsió és que les 
instal·lacions es puguin obrir cap el mes de se-
tembre. Un dels avantatges de la nova deixa-

lleria, a més d’un accés millor, és que permetrà 
recollir un volum de residus més gran. A més, 
es repartirà una targeta magnètica d’usuari a 
cada llar del municipi i a cada comerç adherit 
al servei de recollida municipal per facilitar-
ne l’ús. Paral·lelament, continuarà en funcio-
nament la deixalleria mòbil que Les 3 viles van 
posar en marxa l’estiu del 2008 per apropar el 
servei als veïns dels diferents nuclis.



Divertir-se i aprendre aquest estiu
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Les regidories de Joventut i Ensenyament 
estan treballant per tal d’evitar que els 
joves es trobin en un carreró sense sorti-
da, tant si estudien com si volen accedir 
al mercat laboral. Amb aquest objectiu, 
durant aquesta primavera s’han portat a 
terme unes jornades d’orientació acadè-
mica. Al PIJ (Punt d’Informació Juvenil) 
s’han fet sessions individuals d’assesso-
rament i, a l’IES Llavaneres, xerrades 
per explicar als joves totes les sortides 
acadèmiques que tenen al seu abast i 
també d’autoconeixement, per ajudar-
los a descobrir la seva vocació. A més, 
els alumnes també han pogut visitar a 
les instal·lacions de l’institut l’exposició 
Després de l’ESO, què? 

Paral·lelament, s’han habilitat al Punt 
Jove uns plafons informatius on els nois 
i noies poden consultar tota mena d’in-
formacions que els ajudaran a trobar 
ocupació o a millorar la que tenen: com 
elaborar currículums i cartes de presen-
tació, quines opcions de recerca de feina 
els ofereix internet, i també ofertes la-
borals actualitzades del servei Xaloc de 
la Diputació de Barcelona o del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la 
Generalitat. 

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) està 
ubicat a la Biblioteca Municipal de Lla-
vaneres (c/Clòsens) i obre tots els dime-
cres i divendres de 5 a 8 de la tarda.

Un any més l’Ajuntament de Llavaneres 
organitzarà el Casal d’Estiu, que comen-
çarà l’última setmana de juny i s’allargarà 
durant els mesos de juliol i agost i els pri-
mers deu dies de setembre. Les famílies 
també han pogut triar l’opció del Casal 
d’Esport-Mar, que es farà al juliol. Les ac-
tivitats estan adreçades als nens i nenes 
nascuts entre l’any 1996 i el 2006 que es-
tiguin empadronats a Llavaneres. La reu-
nió informativa i les inscripcions es van 

fer a mitjans de maig. Els casals ofereixen 
diversitat d’horaris i de serveis (d’acollida 
al matí i de servei de menjador) i propo-
sen activitats dinàmiques, enfocades a la 
diversió i a l’educació en el lleure dels més 
petits. D’altra banda, fins el 20 de juny, hi 
ha obertes les incripcions per participar 
del 1r Campus de Futbol Llavaneres, que 
es farà del 6 al 17 de juliol. Per a més in-
formació, cal trucar als telèfons 655 20 87 
78 o 616 04 43 64.

Més esforços per ajudar 
els joves a encarar el futur

joventut

El Punt Jove habilita un espai informatiu per donar eines als nois 
i noies en la recerca de feina i per tal que orientin els seus estudis 

Uns joves venent roses per Sant Jordi.

La velocitat a 
l’avinguda de Sant 
Andreu sota control
A mitjans d’abril, la Policia Local 
de Llavaneres va portar a terme 
un control de velocitat a l’avingu-
da de Sant Andreu i els resultats 
són molt satisfactoris, ja que el 
98,7% dels conductors circulaven 
per sota dels 65 quilòmetres per 
hora. Es tracta d’una prova pilot 
que es va executar amb un radar 
mòbil cedit pel Servei Català de 
Trànsit i, de moment, els infractors 
no seran sancionats. La campanya, 
que es va fer conjuntament amb 
la Policia Local de Sant Vicenç, es 
va realitzar en diferents franges 
horàries i es van controlar un total 
de 1.490 vehicles, dels quals 306 
circulaven per damunt dels 50 qui-
lòmetres per hora i només 28 per 
sobre dels 65, una velocitat que es 
considera excessiva i que, per tant, 
serà sancionada en una propera 
campanya. 

Campanya per 
fomentar la revisió 
dels ciclomotors
La Policia Local de Llavaneres té en 
marxa una campanya informativa 
per donar a conèixer la nova legis-
lació relacionada amb la inspecció 
tècnica dels ciclomotors. A primers 
d’abril, va organitzar una xerrada 
a l’IES Llavaneres per explicar als 
joves que, a partir d’ara, els ciclo-
motors que tenen més de tres anys 
han de passar la ITV. No revisar el 
vehicle es considera una falta greu 
i es pot sancionar amb 92,86 euros. 
A la xerrada, hi va assistir el pilot 
de trial llavanerenc Carles Travie-
sa Pons. A més, la policia està fent 
campanyes de control de ciclomo-
tors a peu de carrer per informar 
els conductors que totes les motos 
matriculades entre l’1 de gener de 
2003 i el 20 de febrer de 2006 han 
de passar la ITV. El termini per 
fer-ho s’acaba aquest mes de juny 
de 2009. Els motius pel quals s’ha 
endurit la normativa són l’elevat 
nombre d’accidents en què estan 
involucrats els ciclomotors i els 
trucatges que provoquen excés de 
velocitat i sorolls.   

A més d’informar-se en el Punt Jove 
-que disposa d’ordinadors amb progra-
mes d’ofimàtica i connexió gratuïta a 
internet-, els joves que ho vulguin po-
den sol·licitar una entrevista personal 
amb l’agent d’ocupació de desenvolu-
pament local (AODL), que gestiona la 
borsa de treball municipal. Per dema-

nar una primera visita, cal adreçar-se 
a l’apartat de tràmits del web muni-
cipal santandreudellavaneres.cat. En 
funció de la demanda, les regidories 
de Joventut i de Promoció Econòmica 
preveuen tirar endavant accions for-
matives -com ara cursos i xerrades- o 
crear grups d’assessorament.

Cita amb l’agent de desenvolupament local



estiu

esports

La temporada de platja, a punt

La Setmana Catalana aplega 500 velers

Hi haurà 90 dies de servei de vigilància, de 10 del matí a 6 de la 
tarda, a partir del primer cap de setmana de juny 

Els alcaldes de Sant Vicenç de Montalt i de Llavaneres, amb els voluntaris de la Setmana Catalana de Vela.

El servei de vigilància a les platges de Llava-
neres es posarà en marxa el primer cap de 
setmana de juny i serà diari del 22 de juny al 
13 de setembre. La Regidoria de Sanitat ha 
encarregat la vigilància i els serveis de platja 
per aquest estiu a l’empresa Pro-Activa Ser-
veis Aquàtics SL. Seran 90 dies de vigilància, 
de les 10 del matí a les 18 hores, i es comptarà 
amb quatre vigilants: tres socorristes aquàtics 
i un coordinador. És la mateixa empresa que 
s’encarrega de la vigilància al port Balís i, en-
tre altres millores, mantindrà un contacte on-
line amb l’Ajuntament i amb la Policia Local 
per informar de qualsevol incidència. També 
posarà l’accent en les campanyes d’informació 

i de conscienciació a favor d’un bany segur.

Una altra de les principals tasques del servei 
serà la de prevenir accidents: controlant com-
portaments imprudents, fent respectar la zona 
de bany... En cas que se’n produeixin, exerciran 
tasques de salvament i de primers auxilis i de-
rivaran els casos que ho requereixin al CAP o a 
l’Hospital de Mataró. A més de les cadires de vi-
gilància i del mòdul de socors, disposaran d’una 
embarcació d’intervenció i de material sanitari i 
de salvament, i també d’una cadira amfíbia per 
afavorir el bany a persones amb mobilitat re-
duïda. Diàriament, informaran de l’estat de les 
platges i de la previsió meteorològica. 

Un miler de visitants i 500 embarcacions cer-
tifiquen l’èxit de la 23a Setmana Catalana de 
Vela que, de l’1 al 3 de maig de 2009, el CN el 
Balís va organitzar per segon any consecutiu. 
A més de gaudir de la competició, els visitants 
van poder participar d’activitats paral·leles: des 
de visitar el Pailebot Santa Eulàlia fins a pujar al 
poble de Llavaneres dalt d’un trenet turístic. Tot 
això gràcies a la implicació d’un elevat nombre 
de voluntaris. El regatista de la classe Optimist 
David Charles (CN el Balís), Anna Pujol (CN el 

Masnou) en la categoria de patí de vela i el ve-
ler Jonquet (CN el Balís), en creuer, van ser els 
vencedors absoluts de la cita, que es confirma 
com la més important de Catalunya pel que fa 
a la participació i al nombre de classes en com-
petició (15). D’altra banda, coincidint amb la 
Setmana Santa, el CN el Balís va organitzar el 
Campionat d’Espanya de Vela en Classe 420, en 
què els gallecs Nicolás Rodríguez i Sergio Cres-
po es van imposar en una final emocionant. La 
competició va aplegar 95 embarcacions.
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La 7a Marxa de 
BTT reuneix 211 
ciclistes
Núria Teys (02:38:38) en 
categoria general feme-
nina i Francesc Sabiote 
(01:39:12), en masculina, 
van resultar guanyadors 
de la 7a Marxa de BTT 
de muntanya, que es va 
disputar el 22 de març 
a Llavaneres. La marxa, 
organitzada pel Casal de 
Llavaneres, va reunir 211 
ciclistes. Del total d’ins-
crits, hi va haver 37 par-
ticipants locals, tots en 
la categoria masculina; 
la resta de participants 
-169 homes i 5 dones- 
eren de fora de la vila. 
9 dels participants eren 
menors de 15 anys.

El CB 
Llavaneres 
recull èxits 
Prop de 200 nens i 
nenes van participar 
en el 3r Torneig de 
mini bàsquet Toyota-
Veymar, organitzat a 
primers d’abril pel CB 
Llavaneres al pavelló 
municipal. En catego-
ria masculina, Dimonis 
Badalonès va guanyar 
després de vèncer el 
CB Minguella en un 
gran partit, mentre que 
en categoria femenina 
l’AE Premià va superar 
el CB Les Franqueses 
en una disputada final. 
Els equips locals, CB 
Llavaneres, en masculí, 
i Bàsquet 3 Viles, en ca-
tegoria femenina, van 
quedar en un meritori 
tercer lloc. D’altra ban-
da, l’equip pre-infantil 
femení del CB Llavane-
res va quedar subcam-
pió de la seva categoria 
en el III Torneig Nacio-
nal Copa Pirineus, que 
es va disputar a primers 
de maig a Sabiñánigo. 

Imatge de la platja de Llavaneres durant l’estiu del 2008.



grups municipals

Tots més 
units que 
mai davant 
la crisi

En temps de crisi i de problemes, els representants 
polítics han d’actuar amb més responsabilitat que 
mai. El govern de CIU i la resta de grups munici-
pals així ho estan fent. Tot i això, no cal posar-se 
medalles ni buscar autories per a les coses que es 
fan al poble i pel bé del poble. Des de CIU volem 
agrair la col·laboració, el treball i la responsabilitat 
amb què actuen ERC, GLL, PSC, SOS i, de forma 
especial, el Partit Popular, que està fent aportaci-
ons positives i constructives per al nostre poble. 
La proposta de rebaixar les taxes, la regulació dels 
horaris, el pla de xoc i el control de la despesa en 
són exemples.

La classe política de Llavaneres està a l’alçada 
de les circumstàncies i dóna exemple a la resta 
de municipis del nostre voltant. L’aprovació per 
unanimitat de la rectificació per aplicar l’IPC real 
del 2009 a les taxes i reduir la pressió fiscal amb 

el compromís de calcular sempre l’IPC a la baixa 
pels propers anys o el Pla d’Ajut Extraordinari a les 
Famílies del poble amb dificultats, són exemples 
clars del treball conjunt. “A Llavaneres primer les 
persones” no ha de ser només un eslògan electo-
ral.

El govern de CIU està treballant moltes hores i 
fent les reunions que calen per aconseguir el con-
sens de tots i fomentant el debat per assegurar el 
millor per a Llavaneres. 

Hem deixat enrere la crispació, la demagògia, les 
acusacions entre partits, les campanyes de des-
prestigi. Ara, més que mai, hem de treballar junts 
i en positiu cap al futur.

Gràcies a tots.

L’expulsió del govern del nostre grup muni-
cipal no ha impedit que Esquerra segueixi 
treballant pel poble amb la mateixa empen-
ta amb què ho feia abans. El nostre partit ha 
impulsat iniciatives que fomenten la transpa-
rència en la gestió del govern municipal; ha 
impulsat reduccions importants de despesa 
per afrontar la crisi econòmica i ha proposat 
importants apostes de futur, com ara l’ade-
quació de l’espai de La Bodega per ubicar-hi 
un alberg municipal. 

L’alberg municipal és una peça clau per fo-
mentar el turisme i el dinamisme econòmic 
del nostre poble. La nostra riquesa gastronò-
mica, el mar, la platja, la muntanya, la pràctica 
d’activitats esportives i de lleure són aspectes 
prou atractius com per fer de Llavaneres una 

opció turística a tenir en compte dins la co-
marca del Maresme. I situar tot aquest equi-
pament a l’edifici de La Bodega dóna vitalitat 
al projecte turístic, a banda d’obrir l’oportu-
nitat d’ubicar l’Hotel d’Entitats al Casal de 
Llavaneres, un cop fetes totes les reformes 
necessàries. 

Finalment, els vots en contra del PP i de CiU 
no van fer possible emplaçar l’alberg a La Bo-
dega, tot i que el plenari va acordar crear un 
Alberg Municipal en un altre lloc, encara per 
definir, i declarar el nostre municipi com a 
lloc d’interès turístic.

Construir, ara des de l’oposició, seguirà sent 
el tret característic del nostre grup.

Esquerra 
construeix 
des de 
l’oposició

Ha estat necessari que el govern actual s’hagi quedat 
en minoria perquè es comencin a posar en pràctica les 
nostres idees i iniciatives, pensades en benefici dels lla-
vanerencs. El grup municipal del Partit Popular ha pre-
sentat, en els tres darrers plens, tot un seguit de mocions 
que s’han aprovat per unanimitat i que donen resposta 
al compromís que vam adquirir en el nostre programa 
electoral ja fa dos anys. 

La primera moció que vam presentar, va ser per dema-
nar que s’adeqüés la pujada de taxes i impostos a l’IPC 
real, és a dir, a l’1,5% i no al 5% aprovat inicialment. Hem 
de dir que, tot i ser aprovada aquesta moció, a la pràcti-
ca hi ha taxes, com la de l’aigua, que no s’han rebaixat. 
No dubteu que continuarem treballant per aconseguir 
el que creiem que és just.  

La segona proposta va ser per sol·licitar una millora 
de les subvencions a les entitats de la nostra població, 
que havien estat rebaixades en un 20%. Aquest incre-
ment de les subvencions no ha de suposar un augment 

de la despesa municipal, ja que vam proposar destinar 
íntegrament a aquest fi l’estalvi en sous de regidors del 
govern -ara a l’oposició- i l’estalvi resultant d’editar la 
revista municipal de manera bimensual.

La tercera moció va ser per demanar al govern l’adequa-
ció dels horaris de tancament dels establiments de bars 
i restaurants a la normativa vigent de la Generalitat de 
Catalunya.

No oblidem que, en la delicada situació econòmica que 
estem travessant, hi ha famílies que ho estan passant 
realment malament, per la qual cosa el nostre grup va 
impulsar la creació d’un veritable “pla de xoc” adreçat a 
aquestes famílies. Ens omple de satisfacció veure que el 
nostre esforç ha servit perquè, en el ple del passat mes 
d’abril, aquest pla fos aprovat.

Esperem que el govern continuï escoltant les nostres 
propostes que, com sempre, estan pensades per millo-
rar la qualitat de vida dels llavanerencs.

El PP, com 
sempre, 
treballant 
per 
Llavaneres

Bernat 
Graupera
CiU

Víctor
Ros
PP

Joan
Mora
ERC
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En el passat ple, corresponent al mes d’abril, 
SOS Llavaneres va presentar una moció per 
tal de crear una nova ordenança de civisme. 

Actualment, l’únic que teníem era una Or-
denança Municipal de Policia i Bon Govern 
amb una antiguitat de més de 30 anys. 

Dins del seu programa electoral, SOS Lla-
vaneres ja tenia previst proposar una nova 
ordenança de civisme ja que, en un poble de 
més de 10.000 habitants, creiem que és hora 
de renovar-la.

En el mateix ple -sabent que SOS Llavaneres 
presentava aquesta moció-, el govern també 
va proposar una nova ordenança de civisme 
(mai vam dubtar que ells també hi estigues-

sin treballant). Però el que és cert és que ja 
porten dos anys governant i encara no ens 
han ensenyat el programa d’actuació muni-
cipal, eina bàsica per saber les accions que 
es duran a terme durant el mandat.

Creiem que el grup que governa -actualment 
en minoria-, hauria de tenir una actitud més 
positiva. Si es fa una proposta de dues orde-
nances, pensem que seria molt adient pren-
dre tots dos models de referència i escollir 
els millors articles de l’un i de l’altre, per tal 
que en sortís una de molt millor.

Però sembla que les propostes dels altres 
grups mai són benvingudes; caldria que tin-
guéssim en compte que tots treballem per 
Llavaneres.

grups municipals

Medalles Després d’assistir a l’inacabat ple de l’Ajuntament 
del passat 29 d’abril, que es va finalitzar el 4 de 
maig, s’haurà de proposar la realització dels plens 
cada quinze dies o, de seguir així, cada setmana. 
Sembla que ens hem llençat a una presentació de 
mocions desenfrenada, tot impulsant així l’acció 
de govern des de l’oposició.

Els uns, “alliberats” per no patir la pressió de ser 
al govern, semblen donar més via lliure a les seves 
idees.

Els altres, engrandits en observar la minoria go-
vernamental, s’atreveixen a presentar tot un seguit 
de mocions; les unes totalment vàlides i les altres 
que només serveixen per adornar els seus pits de 
medalles autoimposades de forma complaent.

Qüestions que en les mateixes circumstàncies ha-
vien merescut la seva reprovació, ara són merei-
xedores de la seva aprovació. 

Després d’analitzar tota aquesta situació, sembla 
que només uns quants, molt pocs, mantenen una 
coherència política que intenta no confondre el 
poble.

És important que deixem la política partidista i 
apostem per la política de poble. El ple hauria de 
ser un fòrum de debat, no una justificació dema-
gògica de la intenció de vot dels partits.

Actualment, no hi ha lloc per al debat, ni per al 
raonament ni per al convenciment. De continuar 
així, no caldrà explicar el vot, només votar. Segu-
rament no hi guanyarem res, però no perdrem el 
temps.

Siguem responsables i diguem clarament quin ti-
pus de política desitgem fer, si la que ens imposa 
el partit o la que ens reclama el poble. Nosaltres 
apostem pel poble, tot i que això no ens suposi 
cap medalla.

I per què no?

Gent de Llavaneres seguim treballant, des de 
l’oposició, per un model de poble a la mida de 
les persones. El govern de CiU continua donant 
mostres de paràlisi i de manca d’idees. Així, per 
tal que els dos anys que queden de mandat no 
siguin desaprofitats, cal que la feina d’oposició 
sigui ferma i decidida; cal ser operatius.

Per a Gent de Llavaneres la riera ha de ser un 
eix vertebrador, però com a espai per a les per-
sones i no per als cotxes. Cal preservar-la com 
a lloc de passeig, lúdic i de comunicació per 
a vianants i bicicletes, no per a vehicles. Per 
això hem proposat al ple, i s’hi ha aprovat, el 
tall del tram del passeig de la Riera que va de 
sota l’autopista fins al Camí de Can Pi. Durant 
el cap de setmana serà exclusiu de vianants i 
de bicis, amb la qual cosa s’hi podrà passejar 
amb tranquil·litat i seguretat, sense la pols que 
aixequen els cotxes.

Fa anys, Gent de Llavaneres va impulsar un carrer 
de Munt per a vianants. Ho vam defensar amb fer-
mesa en contra de l’opinió de molts. Aquell canvi 
valent, ningú no el discuteix ara. Aquest del Passeig 
de la Riera és el següent pas de molts que hem de 
donar com a poble i si cal, com ara, amb el vot en 
contra del govern. 

No renunciem a canviar les coses; no ho vam fer 
quan érem al govern i no ho farem ara que en som 
fora. Llavaneres no pot avançar al ritme lent i an-
tiquat d’un govern coix d’idees, sense valor i amb 
l’únic objectiu de mantenir-se en el poder. 

D’altra banda, la crisi econòmica actual està afec-
tant molts llavanerencs. Per això, hem aprovat un 
pla d’ajudes a les famílies que permeti afrontar i 
superar aquest moment dif ícil i eviti l’exclusió so-
cial. Perquè l’Ajuntament ha d’estar al costat de les 
persones.

El Passeig 
de la Riera, 
per a les 
persones

Carme
Bastida
PSC

Joan
Rubal
GLL

Josep
Ruiz
SOS Llavaneres
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Quart curs de l’IES Llavaneres en aquest edifici. 
Com ha estat el canvi?
La situació a l’institut anterior començava a 
ser crítica per la falta d’espai. S’havien anat 
fent afegits però no hi havia possibilitats de 
créixer més. La mudança va ser molt dura 
perquè els professors ens vam haver de fer 
càrrec d’embalar i desembalar però, després 
d’un primer any molt dif ícil, ens hi hem anat 
adaptant. D’entrada, hi hem guanyat en ca-
lefacció i en instal·lacions. A l’edifici antic, hi 
feia fred i el pati era el camp de futbol.

El volum d’alumnes no ha deixat de créixer du-
rant aquests anys. Com és aquest alumnat? N’ha 
anat canviat també el perfil?
Hem passat de tenir l’alumnat del poble i de 
l’entorn –Sant Vicenç, Caldes i també Canet- 
a rebre força alumnes que deixen Barcelona 
i s’estableixen aquí amb les seves famílies. El 
que també ha variat és l’edat dels alumnes 
que, amb la introducció de l’ESO, accedeixen 
a l’institut als 12 anys. Un fenomen molt ha-
bitual al nostre poble és rebre molts alumnes 
de famílies que decideixen quedar-se a la seva 
segona residència. Per tant, hem d’absorbir 
tota aquesta demanda, però el cert és que el 
centre està al límit. Si ens basem en l’estadís-
tica i ens fixem en les xifres d’alumnat dels 
tres centres de primària, en quatre anys no hi 
cabrem. Cal que es posi en marxa un institut 
nou. Com s’ha fet a Sant Vicenç, la pràctica 
actual és muntar un centre nominalment i 
habilitar uns mòduls en el solar on s’ha d’ai-
xecar l’edifici.

L’obertura d’aquest equipament a Sant Vicenç ha 
permès descongestionar el centre?
No, només ha evitat que es col·lapsés. Si ha-
guessin vingut la trentena d’alumnes de Sant 

Vicenç, no hi haguéssim cabut. 

L’IES Llavaneres ha presumit sempre de tenir un 
equip docent amb molt bona sintonia. 
Hi ha un professorat bo i amb molta bona 
relació, però som 59 professors i, és clar, hi 
ha tota mena de personalitats. És cert, però, 
que hi ha un bon clima de treball i en aquest 
aspecte, l’edat també hi ajuda; la majoria són 
joves. Una de prioritats, a més, és donar al 
professorat el màxim de comoditats perquè 
treballin sense preocupacions. 

Com és la vida d’un professor de secundària aquí? 
Com porten el fet de dedicar-se a una de les pro-
fessions amb més baixes per estrès?
L’IES Llavaneres és molt diferent de qual-
sevol altre institut de la comarca. Hi ha poc 
absentisme i poca conflictivitat; tenim estrès 
perquè ens emportem les preocupacions a 
casa, perquè patim pels alumnes, però s’ha 
de relativitzar.  Tots treballem amb tensió; la 
nostra feina fa que et relacionis amb cent jo-
ves a jornada completa i això requereix molta 
adaptació. A més, el brogit polític no ajuda a 
la pau espiritual del professorat, cosa que vol 
dir que traiem foc pels queixals.

Com viuen a Llavaneres els debats sobre la nova 
llei d’educació catalana? Com els afectarà?
La vivim amb escepticisme; ens preocupa 
que es faci política de cara als mitjans de co-
municació. A nivell polític es parla molt de 
l’autonomia dels centres, però aquesta au-
tonomia és de joguina com la de Catalunya 
respecte Espanya. Estem cansats de canvis de 
llei cada 4 o 5 anys; ens cal estabilitat. Pensem 
que és una aberració que s’estengui el concert 
econòmic a la privada... De moment, hi ha 
moltes contradiccions.

Entre els projectes de futur, hi ha la possibilitat 
d’ampliar l’oferta d’estudis de l’institut amb estu-
dis de grau mig?
Ara mateix ho descartem perquè l’espai f ísic 
del centre no ens ho permet. Un primer pas 
podria ser tirar endavant projectes de qualifi-
cacions professionals inicials (PQPI) per fer 
d’aprenents d’oficis i algunes opcions amb fu-
tur a Llavaneres podrien ser el manteniment 
d’embarcacions, la jardineria, el manteniment 
d’edificis... El futur passa per obrir un institut 
nou a Llavaneres. 

A l’institut es programen exposicions i xerrades 
de temes d’actualitat de tota mena: sexualitat, 
futur acadèmic i professional, seguretat viària... 
S’arriba als joves a través d’aquestes propostes?
La valoració d’aquestes xerrades, com la de 
l’educació, és dif ícil de fer. Costa molt veure’n 
els resultats però, en qualsevol cas, tot això 
s’ha d’explicar i aquest és un lloc ideal perquè 
tenim una important concentració de joves. 
Gaudim de la visita d’experts, d’un servei 
d’infermeria al centre mateix, la col·laboració 
amb la Policia Local és molt estreta... Però, és 
clar, entre els 560 alumnes que l’institut té ac-
tualment, alguns alumnes ho aprofiten més i 
altres no tant. 

Durant el 2008, l’IES Llavaneres va ser notícia 
arreu del país per l’experiència del segon Ajun-
tament Jove. Com ha repercutit tota aquella feina 
per donar a conèixer la política municipal entre 
els alumnes?
Entre el professorat, la valoració del primer 
Ajuntament Jove no era gaire bona, però grà-
cies a la implicació de l’Andreu Majó, vam 
decidir apuntar-nos-hi. Reconec que inicial-
ment em feia una mica de recança. Al capda-
vall, era una acció política que havia de liderar 
l’Ajuntament. A l’institut ens va comportar 
un gran enrenou i encara bo que va coincidir 
amb les eleccions al consell escolar. Personal-
ment, no crec que se n’hagi tret un gran profit. 
Sóc més partidari de fer un procés d’elecció 
per a una tasca més concreta, que tingui con-
tinuïtat. Alguns punts febles van ser la baixa 
participació electoral i que el vot electrònic 
no va funcionar prou bé, a més del fet que 
es votessin més les persones que no pas els 
projectes o les idees, però al consell escolar 
va passar una cosa similar. Hem d’assumir el 
que vota la joventut. Una altra qüestió és que 
els joves es deceben quan veuen que les coses 
que demanaven no es poden tirar endavant. 
Ha estat bé fer l’Ajuntament Jove però caldria 
que tingués continuïtat amb un consell de jo-
ves. Personalment, també aposto per donar 
més capacitat als representants dels alumnes 
del consell escolar.

entrevista

“Si mirem les xifres, en quatre anys 
no hi cabrem; cal un institut nou”

Eduard Castaño, director de l’IES Llavaneres

llavaneresinforma14

Té 44 anys, viu a Premià de Mar, 
està casat i té dos fills. Llicenciat 
en Filologia Anglesa, treballa a 
l’institut de Llavaneres des del 
setembre de l’any 91, després 
d’un breu període com a profes-
sor a la privada i d’un any en un 
institut de Barcelona. És director 
de l’IES Llavaneres des del juliol 
del 2004. Discret i cordial, li 
agrada dir les coses pel seu nom. 
Una de les seves grans aficions 
és el bàsquet, que continua prac-
ticant sempre que pot. 



Eleccions al Parlament Europeu
7 de juny
Col·legis electorals: CEIP Labandària i CEIP 
Serena Vall
Obertura: de 9.00 a 20.00 h

Ajuts pel menjador escolar
La Regidoria de Benestar Social té obert, fins 
el 23 de juny, el termini per presentar les sol-
licituds per tal de rebre ajuts pel menjador 
escolar. Aquests ajuts estan gestionats pel 
Consell Comarcal del Maresme. Per trami-
tar la demanda, cal demanar cita prèvia amb 
Serveis Socials.

Plaques per a les mascotes
Els propietaris de mascotes censades al re-

gistre municipal poden recollir una placa 
identificativa per a l’animal, proporcionada 
per la Regidoria de Sanitat. La placa pot re-
collir-se a Ca l’Alfaro (Passeig Mare de Déu 
de Montserrat, 27 -33) els dilluns, dimarts, 
dijous i divendres de 10 a 14 h. 

Les plaques porten gravats el nom de la mas-
cota i el telèfon del propietari, per facilitar la 
recuperació de l’animal en cas de pèrdua. 

Tothom a classe!
El Maresme s’ha dotat d’un Pla d’Absentisme 
Escolar que cada Ajuntament podrà adaptar 
a les seves necessitats i que té com a objec-
tiu establir uns protocols consensuats per 
prevenir i controlar els casos d’alumnes que, 

sense motiu justificat, no assisteixen a classe. 
En la redacció d’aquest pla, hi ha participat 
l’educadora municipal de Llavaneres, Esther 
Fernández, que va ser una de les ponents 
en la presentació del programa el passat 29 
d’abril a Mataró.

Formació del web d’entitats
La Regidoria de Participació Ciutadana  té en 
marxa un curs per a la creació de webs d’enti-
tats del poble. Les classes s’estan fent al local 
de l’associació la Dona per la Dona i compten 
amb la participació de nou entitats. 

Aquests webs es podran consultar propera-
ment en el Portal d’entitats de Llavaneres: 
www.entitatsllavaneres.cat.

agenda

l’ajuntament informa

juny / juliol 2009

Bona recepció 
de la TDT

En els darrers mesos de 
gener i febrer d’aquest 
any, la comunitat de pro-
pietaris que presideixo 
(Av. Sant Andreu, 34-36) 
va presentar dues ins-
tàncies queixant-se de 
la recepció deficient del 
senyal de la TDT (televi-
sió digital terrestre). Atès 
que durant el mes de 
març va poder resoldre’s 
aquesta situació i que la 
qualitat del senyal ha mi-
llorat sensiblement, em 
dirigeixo a vostè, senyor 
alcalde, per expressar-li 
el nostre agraïment tant 
per l’interès que s’ha pres 
en aquest tema com per 
la ràpida resolució. D’al-
tra banda, aprofito l’avi-
nentesa per recordar-li 
la nostra última instància 
sobre la construcció de 
passos de vianants a ni-
vell de la vorera a l’avin-
guda Sant Andreu, que 
esperem pugui portar-se 
a terme com més aviat 
millor. Novament, gràci-
es per l’atenció. 

José Poyatos Romero.
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a peu de carrer
Escriu-nos a:
premsa.sall@santan-
dreudellavaneres.cat

(Les cartes hauran 
d’anar signades i 

l’extensió màxima són 
10 línies)

Divendres 5 de juny
Conferència per a adults 
Sala d’actes de la Biblioteca / 19.30 h
Les dietes miracle, a càrrec de la 
dietista Griselda Marfà
Organitzat per la Biblioteca Mu-
nicipal i la Regidoria de Cultura

Exposició: 
Manuel Cusachs, escultures
Can Caralt / 19.30 h
Fins el 28 de juny
Organitzat pel Museu-Arxiu 

Dissabte 6 de juny 
Curs per a adults 
Sala d’actes de la Biblioteca / 10.00 h 
Curs de fotografia digital, a càrrec 
de Joan Porta
Durada: Dissabtes 6 i 13 de juny
Organitzat per la Biblioteca 
Municipal i la Regidoria de 
Cultura i Festes

L’hora del conte 
Sala infantil de la Biblioteca/ 12.00 h
Contes amb l’Espina de la Sardina
Organitzat per la Biblioteca Mu-
nicipal i la Regidoria de Cultura

Diumenge 7 de juny
1a pedalada i caminada popular  
Recorregut per Les 3 viles
Sortida de la pedalada: 
Caldes d’Estrac / 10.00 h
Sortida de la passejada: 
Caldes d’Estrac / 9.00 h 
Per a més informació: 
www.sport.es o www.xlcolors.com.
Organitzat pel Diari Sport i XL 
Colors, amb la col·laboració dels 
ajuntaments de Les 3 Viles

1a Diada Gegantera a Llavaneres
El Casal de Llavaneres/ 10.30 h 
(inici de la cercavila a les 11.30 h)
Participació de tretze colles gegan-
teres, vuit grups d’animació musi-
cal i un total de 350 persones.

Organitzat pel 
Casal de Llavaneres
 
Dissabte 13 de juny 
Taller A tota vela
Sala infantil de la Biblioteca / 12.00 h 
Taller de construcció de vaixells a 
càrrec d’especialistes en la matèria 
del Museu Marítim de Barcelona
Organitzat per la Biblioteca Mu-
nicipal i la Regidoria de Cultura

Dissabte 20 de juny 
Regata dragonera
Club Nàutic El Balís / 12.00 h
Traves. Balís-Andratx (Mallorca) 
Organitzat per CN El Balís-CV 
Andratx

Concert de fi de curs
Jardins de Can Caralt / 12.00 h
Cantata El petit Mozart en 
col·laboració amb els alumnes de 
l’Escola Municipal de 
Música d’Arenys de Mar
Organitzat per l’Escola Municipal 
de Música de Llavaneres

FESTES DE SANT JOAN
Dimarts 23 de juny 
Arribada de la Flama del Canigó
Aparcament de Jaume Brutau / 
21.15 h

Sopar popular de Sant Joan
Parc de Ca l’Alfaro / 22.30 h
Inscripcions: fins el 16 de juny al 
Casal de Llavaneres
Preu: 35 euros i 10 euros infantil 
(fins a 12 anys)

Revetlla de Sant Joan
Parc de Ca l’Alfaro / 23.30 h
Amb l’Orquestra Empordà Fusió
En cas de pluja, el sopar 
i la revetlla es faran al pavelló
Organitzat pel Casal de Llavane-
res, amb la col·laboració de la Re-
gidoria de Cultura i Festes

FESTES DE SANT PERE
Divendres 26 de juny
Concert amb el duet de 
Cambra Pas de Deux
Església de Sant Pere / 22.00 h
Organitzat per la Regidoria de Cul-
tura i Festes, amb la col·laboració 
de la Parròquia i l’Escola Munici-
pal de Música

Diumenge 28 de juny
Celebració del 25è aniversari 
dels veterans del CE Llavaneres
Camp de futbol municipal / 11.00 h
CE Llavaneres-RCD Espanyol
Hi haurà inflables per a nens i es 
comptarà amb la participació de 
veterans històrics

Espectacle infantil 
amb La Cremallera / 19.00 h
Sardinada popular / 21.30 h
Ball amb l’orquestra 
Crema Catalana / 22.30 h
Parc de Sant Pere
Organitzat per la Regidoria de 
Cultura i El Casal de Llavaneres

Divendres 3 de juliol 
Exposició Eduard Comabella
Museu-Arxiu de Llavaneres. Can 
Caralt / 19.30 h
Fins el 27 de juliol
Organitzat pel Museu-Arxiu de 
Llavaneres

Dissabte 4 de juliol 
33è Aplec de la Sardana
El Casal de Llavaneres / 21.00 h
Organitzat pel Casal de 
Llavaneres

Dijous 16 de juliol
Presentació de les Jornades 
Gastronòmiques del 
Tomàquet del Maresme
Parc de Ca l’Alfaro/ 19.00 h
Organitzat pel Gremi d’Hostaleria 
i Turisme de Mataró i Maresme

Festa Major de la Minerva 2009 / Del 9 al 26 de juliol (vegeu programa de festa major)
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